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Wpływ publikacji wyników finansowych
przedsiębiorstw na ich wycenę rynkową
na przykładzie spółek przemysłu spożywczego
notowanych na GPW w Warszawie
Rafał Balina, Sławomir Juszczyk*
Streszczenie: Cel – Artykuł dotyczy efektów badań, dotyczących określenia zależności między upublicznieniem wyników finansowych przedsiębiorstw sektora żywnościowego notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, a cenami ich akcji.
Metodologia badania – Badania dotyczyły lat 2004–2014. W trakcie badań dokonano oceny sytuacji finansowej badanych firm pod względem osiąganych wyników finansowych oraz zmienności wartości sprzedaży.
Wykorzystując korelację, regresję i analizę zdarzeń określono wpływ wyników finansowych przedsiębiorstw
przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie na ceny akcji badanych spółek. Wynik – Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że poziom korelacji między badanymi elementami wskazywał na
ich istotność w większości przypadków. Co więcej, reakcja rynku na publikację niekorzystnych informacji
była na ogół bardziej impulsywna, niż reakcja na pozytywny lub neutralny komunikat.
Słowa kluczowe: przemysł spożywczy, analiza zdarzeń, przychody netto, notowania akcji

Wprowadzenie
Inwestycje na giełdzie w ostatnich latach stały się popularną formą lokowania środków
finansowych, jednak wiąże się to z różnymi rodzajami ryzyka i wymaga od inwestorów
dużej wiedzy. W obrocie akcjami szczególnie ważne jest zaznajomienie się z czynnikami
wpływającymi na ceny akcji spółek. Istnieje wiele takich czynników, nie sposób jednoznacznie powiedzieć, które z nich mają większy, a które mniejszy wpływ na atrakcyjność
spółek. Jednak jednym z ważniejszych czynników są zyski netto spółek, które należą do
grupy podstawowych informacji dostępnych inwestorom.
Inwestorzy giełdowi nie powinni lekceważyć informacji dotyczących wyników ekonomicznych notowanych spółek, gdyż ceny akcji przedsiębiorstwa zależą także od tego, jak
uczestnicy rynku odbiorą i zinterpretują te wiadomości. Z założeń analizy fundamentalnej

dr Rafał Balina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra
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wynika, że powinna istnieć dodatnia korelacja między systematycznym wzrostem zysków
spółki, a systematycznym wzrostem cen jej akcji. Jednak ciekawość badawcza sugeruje
sprawdzenie tej współzmienności na rynku polskim, gdyż interesujące może być znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy na zmienność cen akcji spółek sektora spożywczego
bardziej oddziałuje osiągany zysk netto danej spółki, czy np. zmienność ogólnej sytuacji
gospodarczej, czego wyrazem może być zmienność na przykład WIG.

1. Założenia metodyczne
Celem badań było określenie współzmienności między cenami akcji i wynikami finansowymi wybranych spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004–2014. Przyjęto m. in. następującą hipotezę: istnieje
bardzo silna dodatnia korelacja między zmiennością cen akcji spółek przemysłu spożywczego w latach 2004–2014, a osiąganymi przez nie wynikami finansowymi netto. Badaniem
objęto działalność spółek spożywczych notowanych nieprzerwanie na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie w latach 2004–2014, w związku z tym badane podmioty były
obecne na parkiecie GPW przed 2000 rokiem i prowadziły swoją działalność nieprzerwanie
w okresie badawczym tj. do 1 stycznia 2015 roku. Spośród 28 podmiotów przemysłu spożywczego warunek ten spełniło 8 podmiotów.
Uwzględniając powyższe założenie przeprowadzone badania koncentrowały się na
analizie zmienności kwartalnych wyników finansowych badanych spółek akcyjnych oraz
zmienności ich cen akcji.
Podstawowym źródłem informacji na temat wpływu wyniku finansowego spółek na
ceny ich akcji były publikacje naukowe o tematyce ekonomiczno- finansowej, podręczniki
z zakresu statystyki i prognozowania, czasopisma oraz strony internetowe GPW oraz badanych podmiotów. Źródłem kwartalnych sprawozdań finansowych spółek, wykorzystanych
do obliczeń była baza danych www.giełda.wp.pl. Dla każdego kwartalnego raportu podjęto
próbę ustalenia daty publikacji. Za datę tę przyjęto dzień ogłoszenia w systemie Emitent lub
publikacji przez Polską Agencję Prasową. Notowania cen akcji spółek oraz indeksu WIG20
zaczerpnięto z portalu www.gpwinfostrefa.pl.
Pierwsza część przeprowadzonych badań opierała się na analizie korelacji oraz regresji kwartalnych wyników finansowych i cen akcji spółek. Dla każdego z analizowanych
podmiotów z sektora spożywczego zbadano również współzmienność cen ich akcji i indeksu WIG20. Do oceny siły korelacji posłużono się skalą zaproponowaną przez Starzyńską
(Starzyńska, 2009, s. 167). Istotę tych powiązań powinna odzwierciedlać funkcja regresji.
Metodą wykorzystywaną do estymacji parametrów strukturalnych modelu jest najczęściej
metoda najmniejszych kwadratów (Aczel, 2005, s. 491). Do oceny dopasowania zbudowanego modelu użyto współczynnika determinacji R2. Kolejna część przeprowadzonych badań koncentrowała się na bezpośrednim wpływie opublikowanego wyniku finansowego
analizowanych spółek na zmiany cen akcji, na piętnaście dni przed i po dacie ogłoszenia
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sprawozdania. Do tego celu wykorzystano metodę analizy zdarzeń (event studies), która
pozwala uchwycić efekt badanego zdarzenia. W metodzie tej na początku obliczono anormalne, w tym przypadku zwyżkowe stopy zwrotu oraz prognozy kwartalnych wyników
finansowych badanych spółek. Następnie wykorzystując m.in. współczynnik błędu określono próbę, która po oczyszczeniu objęła 141 zdarzeń, które podzielono na trzy grupy.
Dla każdej z grup obliczono przeciętne anormalne stopy zwrotu, które były podstawą do
dalszych analiz w tym zakresie.

2. Analiza zdarzeń w kontekście finansów behawioralnych
Przyjmując tezę o efektywności rynku kapitałowego, należy również przyjąć, że informacje, zdarzenia w sensie ogólnym zostaną odzwierciedlone w cenach akcji spółek. Inwestorzy jednak powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, które z tych informacji są kluczowe.
Pierwszym etapem badania, które ma na celu oszacowanie wpływu konkretnych zdarzeń
na kursy, jest identyfikacja danego zdarzenia (Zielonka, 2006, s. 44−45). Należy przez to
rozumieć ustalenie daty i okoliczności zajścia zdarzenia. Ponieważ niektóre zależności
ujawniają się dopiero po analizie dużej liczby pojedynczych zdarzeń, do badania należy
dobrać próbę wielu podobnych informacji i określić ich wpływ na rynek. Autorem prawdopodobnie pierwszej pracy z analizy zdarzeń jest Dolley (1933, s. 316–326). Autor ten w 1933
roku, na podstawie próby składającej się z 95 splitów akcji na rynku amerykańskim, stwierdził, że w 57 przypadkach wydarzeniu temu towarzyszył wzrost cen akcji, a spadek jedynie
w 26 przypadkach. W następnych latach podobne badania prowadzili Meyers i Bakay (1948,
s. 251–255), Barker (1956, s. 101–106) oraz Ashley (1962, s. 82–85). Wspominani autorzy
przyczynili się do rozwoju metodyki analizy zdarzeń. Zwrócili uwagę na konieczność zneutralizowania wpływu zdarzeń zakłócających oraz odróżnienia specyficznych zmian danego
waloru od ogólnej tendencji rynku. Praca Famy w 1969 roku dała dalszy impuls do rozwoju
merytorycznego analizy zdarzeń (Fama, 1969, s. 1–21). Pierwsze prace na temat tej analizy
dotyczyły głównie rynków kapitałowych w Stanach Zjednoczonych. Systematyczny rozwój
rynków akcji pozwolił na objęcie badaniem zdarzeń dotąd nie występujących. Coraz liczniejsze próby badawcze przyczyniły się do ewolucji metodyki analizy zdarzeń. Zwłaszcza
po 1969 roku metodyka tej analizy uległa wyraźnym przeobrażeniom. Zaadaptowano do
niej najnowsze, często skomplikowane modele. Wprowadzono je zarówno do części teoretycznej, jak i aplikacyjnej. W 1997 roku Boardman, Vertinsky i Whistler wprowadzili
modele typu dyfuzyjnego, które opierają się na równaniach różniczkowych (Boardman,
Vertinsky, Whistler, 1997, s. 283−300). Rozwijane były także nieparametryczne i parametryczne testy istotności. Systematycznemu ulepszeniu ulegały metody estymacji, w których
coraz częściej uwzględnia się specyficzne właściwości stóp zwrotu waloru. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują prace Browna i Wernera z 1985 roku oraz Chandry i in.
z 1995 roku. Dla przykładu, Brown i Werner w swojej pracy zauważyli, że moc testów statystycznych spada w dłuższych okresach zdarzeń (Brown, Werner, 1985, s. 14−15). Brown,
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Lockwood i Lummer (1985, s. 315–334) sugerują zaś, co jest zbieżne z opinią autora, że
okno zdarzenia powinno być dobierane indywidualnie dla każdego przypadku. Sugerują, że
powinno się używać metod analitycznych, na których można by oprzeć swój wybór.
W podstawowym modelu analizy zdarzeń zmienną endogeniczną najczęściej jest stopa zwrotu. Zmiennymi egzogenicznymi są natomiast kategorie zazwyczaj charakteryzujące spółkę oraz badane i obserwowane wydarzenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przede
wszystkim można modelować kierunek zmian stóp zwrotu, a nie same stopy. Można także
traktować same wydarzenia jako zmienne endogeniczne, zmienna jakościowa jest wtedy
naturalną zmienną endogeniczną. W ekonometrii finansowej analiza wydarzeń oznacza
badanie wpływu na zmiany cen akcji takich zdarzeń, jak nowe emisje czy informacje o poziomie zysku lub np. dywidendy.
Metodą często wykorzystywaną do obliczania anormalnych stóp zwrotu jest model
rynkowy (market model). Stosuje się go szczególnie w badaniach, które koncentrują się
na okresie do kilkudziesięciu dni wokół badanego zdarzenia. Model ten zakłada, że stopy
zwrotu z akcji spółki j generowane są w procesie opisanym następującym równaniem (Sharpe, 1964, s. 425–442):
R jt= a j + β j Rmt + u jt

(1)

gdzie u jt jest nieskorelowanym elementem resztowym, którego wartość oczekiwana wynosi zero. Równanie (1) dzieli więc stopę zwrotu z akcji spółki j na składnik systemowy,
który jest liniowo zależny od stopy zwrotu liczonej z portfela rynkowego, oraz komponent
niesystemowy, niezależny od rynku. Przyjmuje się, że skutek zdarzenia specyficznego dla
spółki j będzie ujęty w składniku niesystemowym. Prowadzi to do założenia, że informacja
dotycząca tego wydarzenia nie wywiera wpływu na rynkową stopę zwrotu. Anormalne
stopy zwrotu w okresie okołoogłoszeniowym są wyliczane według następującego wzoru:
uˆ=
R jt − (aˆ j + βˆ j Rmt )
jt

(2)

Następnym krokiem badania jest obliczenie dla każdej spółki j skumulowanej anormalnej stopy zwrotu (CAR − cumulated abnormal return) w okresie od dnia k do dnia t:
t

CAR j ,t − k = ∑uˆ jk

(3)

t =k

W dalszej kolejności wyliczana jest przeciętna skumulowana anormalna stopa zwrotu.
ACAR (average cumulated abnormal return) jest ona średnią arytmetyczną skumulowanych stóp zwrotu − CAR wszystkich n analizowanych zdarzeń.
ACAR t − k

∑
=

n

CAR j,t − k

j=1

n

(4)
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 j oraz β , pojawiające się w równaniu (2), są szacowane wcześniej poprzez
Parametry α
j
obserwacje relacji, zachodzących między stopami zwrotu z portfela rynkowego oraz stopami zwrotu z akcji spółki j w okresie estymacji. Są oszacowane za pomocą uogólnionej metody najmniejszych kwadratów lub za pomocą zwykłej metody najmniejszych kwadratów,
w przypadku tej metody konieczne są założenia o braku autokorelacji składnika resztowego, homoscedastyczności oraz o braku korelacji składnika resztowego z rynkowymi stopami zwrotu. W tego typu badaniach zazwyczaj przyjmuje się również założenie rozkładu
normalnego, chociaż nie jest to konieczne, ale ułatwia weryfikację statystycznej istotności
uzyskanych wyników. Malatesta (1986, s. 27–38) przeprowadził symulację, która wskazała, że obie wyżej zaprezentowane metody dają podobne wyniki. Chandra i Balachandran
(1990, s. 611–640) wykazali natomiast, że zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych
kwadratów zwiększa wrażliwość wyników na błędy w specyfikacji modelu. W przeprowadzonych badaniach zdecydowano się na wykorzystanie zwykłej metody najmniejszych
kwadratów. Parametry modelu (1) oszacowano, opierając się na stopach zwrotu wykorzystujących kapitalizację ciągłą. Podobne stopy zwrotu stały się podstawą obliczeń anormalnych
stóp zwrotu zgodnie z równaniem (2). Stopy zwrotu z waloru j w dniu t zdefiniowano jako:
 P 
R jt = ln  t 
 Pt -1 

(5)

gdzie Pt oznacza cenę waloru w dniu t, a Pt–1 cenę w poprzednim dniu sesyjnym. Za cenę
waloru w danym dniu sesyjnym przyjmowano kurs zamknięcia. Stanowi on wysokość
wypłacanej dywidendy za poprzedni rok finansowy. O jej wysokość powiększono bieżącą
cenę waloru pierwszego dnia, w którym posiadanie akcji już nie uprawniało do wypłaty
dywidendy. Tak obliczone stopy zwrotu z badanych spółek przemysłu spożywczego były
odnoszone do zachowania portfela rynkowego. Do obliczania zmian wartości tego portfela
użyto indeksu WIG. Stopa zwrotu z portfela rynkowego została zdefiniowana następująco:
 I 
Rmt = ln  t 
 I t -1 

(6)

gdzie It oznacza wartość indeksu w dniu t, a It–1 oznacza wartość w dniu poprzednim.
Mając na uwadze dobór okien estymacji warto podkreślić, że okno estymacji to okres,
w którym szacowane są parametry modelu opisującego oczekiwane stopy zwrotu z akcji
danej spółki. W okresie obserwacji odpowiednio oszacowany model stanowi podstawę do
obliczania anormalnych stóp zwrotu. Podstawowym założeniem badania jest niezmienność
parametrów modelu w obu oknach, zarówno estymacji, jak i obserwacji. Ważne jest, aby
czas estymacji był niezbyt odległy od okna obserwacji, by kryterium niezmienności parametrów można było uznać za spełnione. Jednakże czas ten powinien być z drugiej strony
na tyle oddalony od wydarzenia będącego przedmiotem badania, aby to wydarzenie nie mogło wywierać większego wpływu na kształtowanie się cen akcji. Okres estymacji z reguły
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jest obierany bezpośrednio przed oknem, tj. okresem obserwacji. W literaturze przedmiotu
pojawiają się również propozycje, aby okno estymacji obejmowało zarówno okres przed
oknem zdarzenia, jak i następujący po oknie obserwacji (Strong, 1992, s. 533–549).

3. Wyniki badań
W prowadzonych badaniach przyjęto okres estymacji równy 240 sesji. Zasadniczy okres
analizy wynosi natomiast 31 dni sesyjnych (15 przed publikacją kwartalnych wyników finansowych spółki, dzień 0, czyli dzień opublikowania informacji, oraz 15 dni po publikacji
informacji). Wąskie okno zdarzenia zmniejsza możliwość wpływu innych czynników na
zachowanie się cen waloru. W badaniach dodatkowo zwrócono uwagę na zachowanie się
kursów w okresie wokół daty upublicznienia informacji, obliczając ACAR − przeciętne
skumulowane anormalne stopy zwrotu w krótszych podokresach. Do analizy kwartalnych
wyników finansowych spółek przyjęto model zaproponowany w pracy Fostera i in. (Foster,
Olsen, Shelvin, 1984, s. 574−603).
W pierwszej kolejności obliczono współczynniki korelacji dla każdej z badanych spółek
uwzględniając różne przesunięcia czasowe. W badaniach przeanalizowano nie tylko wpływ
zysku (straty) netto w kwartale t na średnią cenę zamknięcia w kwartale t (taką zależność
zaprezentowano w kolumnie „zysk netto w kwartale bieżącym”), ale również wpływ na
średnią cenę zamknięcia w kwartale t wyników finansowych w następnym kwartale t + 1
(kolumna „zysk netto w kwartale następnym”) oraz wpływ zysku (starty) netto w poprzednim kwartale t – 1 na średnią cenę zamknięcia w kwartale t (kolumna „zysk netto w kwartale poprzednim”). Tabela 1 zawiera również współczynniki korelacji liczone między średnią
kwartalną ceną zamknięcia indeksu WIG20, a średnią kwartalną ceną zamknięcia cen akcji
badanych spółek.
Tabela 1
Wartości współczynnika korelacji między kwartalnymi zyskami netto badanych spółek
(i indeksem WIG20) a średnimi kwartalnymi cenami ich akcji w badanych
Spółka
Kruszwica
Vitbo
Żywiec
Wawel
Indykpol
Colian
Mieszko
Pepees

Zysk netto w kwartale
poprzednim a cena
zamknięcia akcji
0,138
0,521
0,471
0,710
0,153
0,394
–0,343
0,307

Źródło: obliczenia własne.

Zysk netto w kwartale bieżącym a cena
zamknięcia akcji
0,171
0,485
0,473
0,726
0,297
0,272
–0,326
0,315

Zysk netto w kwartale
następnym a cena
zamknięcia akcji
0,294
0,368
0,422
0,735
0,371
0,021
–0,317
0,334

WIG20 a cena
zamknięcia
akcji
0,747
0,405
0,730
0,760
0,856
0,697
0,421
0,972
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Z tabeli 1 wynika, że dla większości badanych spółek tj. z wyjątkiem spółki Wawel nie
odnotowano silnych współzmienności między średnimi kwartalnymi cenami akcji, a kwartalnymi zyskami netto tychże spółek. W związku z tym można przypuszczać, że wyniki
finansowe nie są czynnikiem decydującym o aktualnej cenie akcji danej spółki. Bardziej
z bieżącymi cenami akcji skorelowany był wynik finansowy z następnego dopiero (przyszłego) kwartału. Może to oznaczać, że inwestorzy przewidując lepsze wyniki finansowe
danej spółki w następnych kwartałach dokonują zakupu jej akcji, dzięki czemu ich cena
w bieżącym okresie wzrasta, lub odwrotnie. Można zatem wstępnie uznać, że dla inwestorów ważniejsze są przypuszczenia co do przyszłej kondycji finansowej spółki, niż jej
stan aktualny. Znacznie wyższe wartości przyjął współczynnik korelacji liczony między
wartością indeksu WIG20, a cenami akcji spółek. Oznacza to, że ogólna tendencja na rynku
ma silniejszy wpływ na zmiany cen akcji spółek sektora spożywczego, niż osiągane przez
te spółki wyniki finansowe.
Tabela 2
Ważniejsze charakterystyki statystyczne wartości współczynnika korelacji badanych spółek
między zyskiem netto (i indeksem WIG20) a średnią kwartalną ceną akcji badanych spółek
Wyszczególnienie
Wartość maksymalna
Wartość minimalna
Mediana
Średnia arytmetyczna
Kurtoza
Odch. Standardowe

Zysk netto w kwartale
poprzednim a cena
zamknięcia akcji
0,71
–0,34
0,35
0,29
1,62
0,30

Zysk netto w kwartale bieżącym a cena
zamknięcia akcji
0,73
–0,33
0,31
0,30
2,53
0,29

Zysk netto w kwartale
następnym a cena
zamknięcia akcji
0,74
–0,32
0,35
0,28
1,62
0,29

WIG20 a cena
zamknięcia
akcji
0,97
0,40
0,74
0,70
–0,38
0,18

Źródło: obliczenia własne.

W tabeli 2 zaprezentowano wartości podstawowych charakterystyk statystycznych
dla badanych zależności. Rozstęp liczony dla współczynników korelacji między kwartalnym wynikiem finansowym (zysk/strata netto a średnimi kwartalnymi cenami akcji jest
większy od 1. Rozstęp natomiast obliczony dla współczynników korelacji między średnimi kwartalnymi wartościami indeksu WIG20, a średnimi kwartalnymi cenami akcji jest
mniejszy i wynosi 0,57. Zatem należy zauważyć, że dysproporcja między wartościami
współczynnika korelacji dla badanych zależności była niższa w przypadku współzmienności indeksu WIG20 i cen akcji poszczególnych spółek.
Średni współczynnik korelacji między indeksem WIG20, a cenami akcji spółek wynosił
0,70. Wskazuje to na istnienie współzmienności między tymi zmiennymi. W przypadku
współzmienności wyniku finansowego i cen akcji spółek, wyższa średnia korelacja występowała dla zysku (straty) netto bez przesunięcia czasowego i wynosiła 0,30. Jest to wynik
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przeciętny, który jednak wskazuje na istnienie wyraźnej, ale niskiej korelacji między osiąganymi wynikami finansowymi przez spółki sektora spożywczego, a cenami ich akcji.
Reasumując zmiany wyniku finansowego mają umiarkowany wpływ na zmiany cen akcji spółek sektora spożywczego. Można zatem stwierdzić, iż przyjęta na wstępie hipoteza:
„istnieje bardzo silna dodatnia korelacja między zmiennością cen akcji spółek przemysłu
spożywczego, a osiąganymi wynikami finansowymi” potwierdziła się tylko dla przedsiębiorstwa Wawel, gdyż korelacja była znacząca i mieściła się w przedziale od 0,7 do 0,9.
W przypadku pozostałych spółek hipoteza ta nie potwierdziła się.
W kolejnym etapie badań podjęto próbę ustalenia wpływu kwartalnych wyników finansowych na ceny akcji w okresie około ogłoszeniowym, tzn. kilku sesji przed i kilku sesji po
dniu publikacji kwartalnych raportów finansowych. Zasadniczym kryterium doboru spółek
do próby była dostępność danych. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 8 spółek, losowo wybranych spośród wszystkich spółek przemysłu spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Założono, że kwartalne wyniki finansowe
badanych spółek musiały być dostępne przynajmniej począwszy od I kwartału 2004 roku.
Źródłem sprawozdań finansowych była baza danych www.giełda.wp.pl. Dla tej grupy spółek zgromadzono raporty kwartalne za okres od I kwartału 2005 roku do IV kwartału 2014
roku. Dało to w sumie 224 obserwacji. Dla każdej z tych obserwacji podjęto próbę ustalenia
precyzyjnej daty opublikowania raportu. Za datę tę przyjęto dzień ogłoszenia w systemie
Emitent lub publikacji przez Polską Agencję Prasową.
Na początku przeanalizowano zebrane dane i oczyszczono je z przypadków, dla których jednoznacznie nie udało się ustalić daty ogłoszenia raportu. Ostatecznie próba objęła
141 obserwacji. Obserwacje te podzielono na trzy grupy. Pierwsza grupa obejmuje przypadki, gdy wyniki kwartalne są zaskakująco dobre, tzn. gdy współczynnik błędu prognozy był
większy od 1. Drugą grupę stanowią przypadki nieodbiegające od oczekiwań, czyli takie,
gdy współczynnik błędu prognozy mieścił się w przedziale (–1; 1). Trzecią grupę stanowią
przypadki, gdy kwartalne wyniki finansowe były gorsze od oczekiwanych. Grupie tej przypisano przypadki, dla których współczynnik błędu prognozy FE był mniejszy niż –1, czyli
wyniki były gorsze, niż wartość oczekiwana pomniejszona o standardowy błąd szacunku.
Według wyżej zaprezentowanej klasyfikacji grupa pierwsza liczy 9 obserwacji, grupa druga 120, a grupa trzecia 12 obserwacji.
Statystyki opisowe anormalnych stóp zwrotu z okna zdarzenia (31 sesji) są zostały
przedstawione w tabeli 3. Średnia anormalna przekrojowa stopa zwrotu w badanych przypadkach nie różni się istotnie od zera. Największy rozstęp występuje w dniu poprzedzającym publikację informacji t = –13. Duży rozstęp można także zaobserwować w dniu ogłoszenia wyników finansowych spółek t = 0, co może wskazywać na zróżnicowaną reakcję
cen badanych walorów na tę informację. W dniu ogłoszenia wyników finansowych odnotowano też największe odchylenie standardowe wynoszące prawie 5%. Obserwacja skośności
i kurtozy potwierdzała brak normalności rozkładu.
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Tabela 3
Statystyki opisowe dla dziennych przekrojowych anormalnych stóp zwrotu wokół daty publikacji
kwartalnych wyników finansowych w latach 2005–2014
Dzień t
–15
–14
–13
–12
–11
–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Wartość
minimalna
(%)
–7,47
–8,43
–10,18
–15,61
–8,83
–8,74
–7,50
–9,09
–9,17
–7,94
–6,36
–11,65
–7,19
–6,32
–13,09
–13,36
–10,55
–6,84
–6,59
–7,17
–10,43
–8,25
–6,41
–8,22
–3,84
–6,27
–5,76
–6,36
–4,76
–6,67
–8,59

Wartość
maksymalna
(%)
11,49
19,81
25,02
8,92
16,04
9,62
11,39
12,35
7,66
10,30
12,96
9,15
6,3 1
8,38
9,77
15,81
13,78
7,53
10,5 1
12,71
9,58
8,70
9,63
6,27
19,11
7,97
6,93
8,19
12,02
6,85
8,23

Średnia
(%)

Mediana
(%)

Odchylenie stanSkośność
dardowe (%)

Kurtoza

0,22
0,10
0,65
–0,10
0,03
0,10
0,11
0,18
–0,12
0,04
0,34
0,12
0,00
0,45
0,12
–0,54
–0,20
–0,37
–0,06
0,10
–0,04
0,16
0,28
–0,15
0,49
–0,07
–0,08
–0,04
–0,06
0,00
0,10

–0,08
0,06
0,03
–0,23
–0,13
–0,13
0,01
0,02
–0,14
–0,04
0,00
0,05
0,00
0,43
0,09
–0,20
–0,13
–0,34
–0,14
–0,18
–0,04
–0,08
0,20
–0,23
0,34
0,04
–0,12
0,01
–0,22
0,00
–0,11

2,38
2,80
3,78
2,82
2,54
2,30
2,25
2,81
2,33
2,74
2,61
2,46
2,21
2,34
2,49
4,74
3,10
2,54
2,3 1
2,74
2,78
2,54
2,35
2,33
2,58
1,95
2,09
2,07
2,5 1
2,20
2,27

5,64
19,78
21,09
7,88
11,88
3,86
5,94
5,32
2,44
2,69
4,73
4,30
1,02
1,87
6,46
1,90
4,70
1,29
3,88
3,36
2,47
2,11
1,63
1,99
17,34
3,69
1,3 1
2,78
5,25
1,32
2,15

1,21
2,97
3,55
0,76
1,54
0,34
0,82
0,74
–0,19
0,42
1,27
–0,06
0,09
0,18
–0,70
0,56
0,85
0,39
0,74
0,98
0,02
0,11
0,55
–0,45
2,96
0,06
0,40
0,50
1,57
0,25
–0,01

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 4 prezentuje przeciętne skumulowane anormalne stopy zwrotu, dla trzech grup,
które obejmowały przypadki, gdy zysk netto na jedną akcję w danym kwartale był wyższy,
zgodny lub niższy, niż zysk oczekiwany. W tabeli 4 zamieszczono również wyniki testowania średniej zwyżkowej stopy zwrotu dla każdej z grup przy użyciu statystyki t‑Studenta.
Sesję 0 stanowi dzień publikacji kwartalnych wyników finansowych spółki.
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Tabela 4
Przeciętna anormalna stopa zwrotu (ACAR) oraz skumulowana anormalna stopa zwrotu (CAR)
dla ogłoszeń wyników kwartalnych w latach 2005–2014
Dzień t

I grupa (%)

tstat

II grupa (%)

tstat

III grupa (%)

tstat

–15
–14
–13
–12
–11
–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CAR

0,96
1,30
0,42
0,48
0,00
1,16
0,05
0,08
0,71
0,03
–1,03
–1,39
0,29
–0,02
–0,60
1,58
–0,17
1,07
–0,34
–0,46
1,29
1,05
–0,93
0,39
1,08
–0,35
1,05
–0,46
–0,97
1,32
0,16
7 44**

0,48
0,65
0,21
0,24
0,00
0,58
0,03
0,04
0,36
0,01
–0,52
–0,70
0,15
–0,01
–0,30
0,80
–0,08
0,54
–0,17
–0,23
0,65
0,53
–0,47
0,19
0,55
–0,18
0,53
–0,23
–0,49
0,67
0,08
3,90

0,27
0,19
0,71 *
–0,02
0,08
0,16
0,06
0,20
–0,20
0,00
0,55
0,15
0,06
0,53
0,16
–0,6*
–0,14
–0,43
–0,02
0,09
–0,05
0,24
0,30
–0,17
0,97 **
–0,04
–0,11
–0,02
0,00
–0,11
0,28
2,02**

0,78
0,55
2,02
–0,07
0,22
0,46
0,17
0,57
–0,57
0,00
1,57
0,44
0,17
1,53
0,45
–1,72
–0,39
–1,22
–0,07
0,26
–0,15
0,70
0,86
–0,50
2,80
–0,11
–0,3 1
–0,05
0,01
–0,33
0,79
8,88

0,47
–0,25
0,95
–1,22
–0,34
–0,45
–0,68
–0,14
0,92
–0,11
–1,28
0,69
0,02
–0,24
–0,26
–1,04
–2,59
0,38
0,17
–0,03
–0,44
–1,19
–0,26
0,64
0,03
0,56
–0,04
0,95
–1,05
0,98
–1,05
–5,89*

0,27
–0,14
0,53
–0,69
–0,19
–0,25
–0,38
–0,08
0,52
–0,06
–0,72
0,39
0,01
–0,13
–0,15
–0,59
–1,46
0,21
0,09
–0,02
–0,25
–0,67
–0,15
0,36
0,02
0,32
–0,03
0,54
–0,59
0,55
–0,59
–3,32

* istotność na poziomie 5%; ** istotność na poziomie 1%.

Źródło: obliczenia własne.

Można stwierdzić, że dla 9 przypadków kwartalnych wyników finansowych wyższych,
niż oczekiwane, przekrojowa średnia zwyżkowa stopa zwrotu (ACAR) w dniu t = 0 wynosiła 1,58% i jest to najwyższa zwyżkowa stopa zwrotu uzyskana w grupie I. W tej grupie statystyka testowa jest nieistotna. Może na to wpływać zbyt mała wielkość próby. W przypadku zysków spółek nieodbiegających od oczekiwań akcjonariuszy (120 obserwacji) średnia
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zwyżkowa stopa zwrotu w dniu t = 9 wynosiła 0,97 % (istotna na poziomie 1%), – 0,6%
w dniu t = 0 oraz 0,71% w dniu t = –13 (istotne na poziomie 5%). W pozostałych dniach
okna zdarzenia, zwyżkowa stopa zwrotu nieistotnie różniła się od zera. W grupie III liczącej 12 obserwacji również średnia zwyżkowa stopa zwrotu nie różniła się istotnie od zera.
Wpływ wyniku finansowego na ceny akcji wyraźniej zaznacza się przy zastosowaniu
średnich skumulowanych anormalnych stóp zwrotu CAR. Dla wyższego niż oczekiwany
kwartalnego wyniku finansowego średnia skumulowana zwyżkowa stopa zwrotu wynosiła 7,74% i była istotna na poziomie 1%. W przypadku grupy obejmującej zdarzenia, gdy
kwartalny wynik finansowy nie różnił się istotnie od oczekiwanego CAR wyniósł 2,02%
(istotność na poziomie 1%). W trzeciej ostatniej grupie obejmującej przypadki gorszych,
niż oczekiwane wyników finansowych CAR wyniosła –5,89% (istotność na poziomie 5%).
W tabeli 5 zaprezentowano przeciętne skumulowane zwyżkowe stopy zwrotu dla krótszych
podokresów obserwacji. Wyróżniono je by było możliwe przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy. Dla przykładu sprawdzenie bezpośredniej reakcji rynku na ogłoszenie
kwartalnych raportów finansowych wymagało obliczenia przeciętnej skumulowanej zwyżkowej stopy zwrotu dla okresu składającego się z sesji 0 i sesji +1. Przyjęcie takiego okresu obserwacji jest uzasadnione tym, że wiele raportów finansowych jest publikowanych
w godzinach popołudniowych i w takich przypadkach reakcja rynku może być widoczna
dopiero następnego dnia.
Tabela 5
Przeciętna skumulowana anormalna stopa zwrotu dla ogłoszeń wyników kwartalnych
w latach 2005–2014 w wybranych podokresach obserwacji
Okres obserwacji

I grupa (%)

tstat

II grupa (%)

tstat

III grupa (%)

tstat

Od –15 do 1
Od –1 do 0
Od 0 do +1
Od +2 do +5
Od +2 do +10
Od +2 do +15

3,84
0,98
1,41
1,56
2,80
3,91

1,935
0,494
0,712
0,787
1,414
1,969

2,17**
–0,44
–0,74*
–0,41
0,90**
0,93**

6,207
–1,271
–2,115
–1,177
2,566
2,676

–5,54*
–1,30
–3,64*
0,08
–0,14
–0,35

–3,124
–0,734
–2,050
0,043
–0,081
–0,195

* istotność na poziomie 5%; ** istotność na poziomie 1%.

Źródło: obliczenia własne.

Analizując wyniki zaprezentowane w tabeli 5 warto zauważyć, że znak zwyżkowych
stóp zwrotu odpowiada rodzajowi komunikatu. W grupie I dla wyższych, niż oczekiwane wyników finansowych odnotowano dodatnie zwyżkowe skumulowane stopy zwrotu,
w grupie III natomiast zawierającej przypadki gorszego, niż oczekiwany wyniku finansowego, skumulowane anormalne stopy zwrotu były ujemne. W grupie III w okresie od sesji
0 do sesji 1 skumulowana stopa zwrotu wyniosła –3,64 % (istotna na poziomie 5%). Można
zatem przypuszczać, że ogłoszenie wyników finansowych gorszych, niż oczekiwane przez
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inwestorów powoduje nagły spadek cen akcji danej spółki. W kolejnych okresach uzyskane
wyniki są nieistotnie różne od zera.
W grupie II w dwusesyjnym okresie od 0 do 1 skumulowana anormalna stopa zwrotu
wyniosła –0,74%. W kolejnym okresie od 2 do 15 sesji stopa ta wyniosła 0,93%. Wyniki
te są istotnie różne od zera. Zdaniem autora może to oznaczać, że brak nieoczekiwanych
zmian w poziomie wyniku finansowego nie oddziałuje znacząco na ceny akcji spółek.
W grupie I wszystkie uzyskane wyniki są nieistotnie różne od zera, jednak warto zauważyć, że zwyżkowa stopa zwrotu w kolejnych sesjach po ogłoszeniu wyniku systematycznie narasta. Może to być wynikiem wzrostu zainteresowania akcjonariuszy akcjami spółki
osiągającej niespodziewanie dobre wyniki.
Mając na uwadze przeciętną skumulowaną zwyżkową stopę zwrotu w całym (31 sesyjnym) oknie zdarzenia, warto zauważyć, że część reakcji rynku miała miejsce jeszcze
przed ogłoszeniem kwartalnych raportów. W grupie pierwszej w okresie przed publikacją
raportu zauważono silny wzrost skumulowanych zwyżkowych stóp zwrotu. Może to być
spowodowane ewentualnymi przeciekami informacji o wyższym zysku. Z drugiej strony
spółki osiągające wysokie zyski często, aby zachęcić inwestorów do kupna akcji, ogłaszają
prognozy swoich wyników finansowych. Dlatego w dniu ogłoszenia kwartalnych raportów
finansowych w tej grupie nie ma w rzeczywistości dużego zaskoczenia.
Zachowanie skumulowanych anormalnych stóp zwrotu w grupie III jest odmienne, niż
w pozostałych grupach. W okresie przed publikacją raportu skumulowane anormalne stopy
zwrotu są ujemne, ale nie przekraczają progu –2 procent. Dopiero w dniu ogłoszenia wyniku finansowego gwałtownie spadają. Po tym silnym ruchu ceny utrzymują się na stałym
poziomie. Zauważono, że reakcja inwestorów na publikowane informacje nie jest symetryczna. Informacje negatywne, na temat osiągnięcia przez spółkę spożywczą zysku niższego, niż prognozowano, znacznie silniej wpływają na ceny akcji, niż informacje pozytywne,
czy neutralne. Według autora przyczyną takiej sytuacji może być wyprzedawanie papierów
wartościowych przez inwestorów fundamentalnych, które powoduje znaczny spadek cen
waloru.
Dużą rolę w ocenie ważności zdarzenia odgrywa wariancja anormalnych stóp zwrotu.
Analizę wariancji rozpoczęto od zbadania szeregu czasowego wariancji anormalnych stóp
zwrotu w okresie obserwacji.
Zaobserwowano, że wariancje w każdej z grup z wyjątkiem grupy I mają tendencję do
wzrostu w dniu publikacji raportu finansowego. Wariancje w czasie od sesji 0 w grupie III
(oznaczającej wynik finansowy gorszy, niż prognozowany) są znacznie wyższe, niż w innych grupach. Autor interpretuje to jako efekt niepewności inwestorów w związku z publikacją złej informacji. Wariancja zwyżkowych stóp zwrotu w grupie I w całym oknie zdarzenia nie różni się wyraźnie od siebie. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają wpływ
publikowanych przez spółki wyników finansowych na ceny ich akcji. Część reakcji inwestorów zaobserwowano jeszcze przed upublicznieniem kwartalnego raportu finansowego.
Jajuga (2007) takie zjawisko nazywa antycypacją. Polega ono na przewidywaniu przyszłych
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wyników finansowych spółki na podstawie znanych informacji, takich, jak: dane dotyczące
gospodarki, sektora, sprawozdania miesięczne itp. W dniu ogłoszenia informacji, jak i na
kilka dni po tej dacie odnotowano ruch cen zgodny z charakterem informacji. Dla badanych
spółek publikujących wyższe, niż przewidywane wyniki finansowe cena walorów rośnie,
a dla spółek publikujących straty bądź wyniki zaskakująco złe, cena akcji wyraźnie spada.

Uwagi końcowe
Przeprowadzone badania obejmują wybraną grupę przedsiębiorstw z sektora spożywczego,
które były w okresie badawczym nieprzerwanie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzyskane wyniki nie mogą jednak stanowić uogólnień dla wszystkich
przedsiębiorstw z branży spożywczej. Niemniej na podstawie przeprowadzonych badań
własnych sformułowano następujące wnioski:
1. Większość z badanych spółek spożywczych w latach 2004–2014 osiągała dodatnią
dynamikę przychodów netto ze sprzedaży. Nie wiązało się to jednak ze stałym wzrostem zysków przedsiębiorstw. Trudna sytuacja gospodarcza oraz wzrost cen surowców przyczyniły się do stagnacji, bądź zmniejszenia osiąganych przez te spółki wyników finansowych.
2. Wyższą korelację między wynikami finansowymi spółek, a cenami ich akcji odnotowano, w przypadku większości spółek, dla zysku netto przesuniętego o jeden kwartał
do przodu. Można zatem uznać, że inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o zakupie
bądź sprzedaży papierów wartościowych w znacznym stopniu kierowali się prognozami przyszłych wyników spółek.
3. Ogłaszany przez spółkę wynik finansowy może istotnie wpłynąć na ceny jej walorów. Analizując wpływ ogłoszeń kwartalnych wyników finansowych badanych
spółek na ceny akcji w okresie piętnastu dni przed i piętnastu dni po dacie publikacji,
zauważono istnienie zależności między charakterem upublicznionej informacji, a cenami akcji spółek, których ta informacja dotyczy. W przypadku, gdy spółka w danym
kwartale osiągnęła wynik finansowy wyższy, niż oczekiwany przez inwestorów, następował wzrost cen jej akcji, a gdy spółka osiągnęła wynik niższy, niż oczekiwany,
ceny jej akcji wyraźnie spadały.
4. Reakcja rynku na upublicznienie niekorzystnej informacji jest na ogół bardziej impulsywna, niż reakcja na wiadomość pozytywną czy neutralną. Przyczyną takiej sytuacji może być wyprzedawanie papierów wartościowych przez część inwestorów
fundamentalnych, które powoduje spadek cen waloru. Wiadomość o osiągnięciu wyniku finansowego wyższego, niż oczekiwany powoduje mniejsze zmiany cen, ponieważ zostaje ona zauważona przede wszystkim przez inwestorów, którzy na bieżąco
monitorują sytuację danej spółki.
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THE IMPACT OF FINANCIAL STATEMENTS PUBLICATION OF STOCK PRICES
OF FOOD INDUSTRY COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Abstract: Purpose – The paper is devoted to the effects of research, concerning the definition of covariance
financial results and stock prices of companies on the example of the food sector companies listed on the
Warsaw Stock Exchange in the period 2004–2014.
Findings – As part of the research analyzed the financial situation of the companies surveyed in terms of
financial performance and the volatility of net sales. Moreover using such account of correlation, regression
and analysis of the events examined the impact of financial results for share prices. The highest correlation
between the financial performance of companies and the prices of their shares has been, for most companies,
the net income offset by one quarter ahead. It can be assumed that investors indeed guided by forecasts of
future corporate earnings. Moreover, the market reaction to the publication of the unfavourable information
is generally more impulsive than the reaction to positive or neutral message.
Keywords: food industry, analysis of events, net income, economic trends, stock prices
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The performance of analyst recommendations
in the banking sector: A case of Poland
Piotr Bolibok*
Abstract: Purpose – The paper aims at empirical evaluation of the performance of the professional stock
market analysts’ recommendations in the Polish banking sector.
Design/methodology/approach – The employed research methods involve the analyses of structure and accuracy of the examined recommendations in terms of target prices. The examined sample covers 2,806 stock
recommendations issued for 14 banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 1999–2016. The
performance of each recommendation was assessed over a time horizon of 180 days from its issuance through
comparison with actual market prices of a given stock.
Findings – Consistent with the evidence in the relevant literature the results of the study indicate that even in
such complex and opaque industry as banking, the analyst recommendations should serve only as a supplementary source of information supporting the decision-making processes of the equity investors. In the specific context of the Polish banking sector the analyst recommendations performed moderately, with slightly
more than 56% of them being able to correctly predict the prices of bank stocks within the 180 days time
window since the issuance date. However, even if the exact target prices were often not reached, the recommendations seem useful as the indicators of the short-run price movements.
Originality/value – The majority of empirical studies in the relevant literature examines the performance of
analyst recommendations without taking into account the potential impact of industry-specific contextual
factors. Additionally, these studies are focused mostly on developed capital markets, while the evidence for
the emerging ones remains quite modest. Moreover, to date apparently no study has addressed this issue in
the context of the Polish capital market. The present study attempts, therefore, to fill this gap.
Keywords: analyst recommendations, stocks, banks

Introduction
Rational investment decisions of the equity investors should be based on an in-depth analysis of the available sources of relevant information. The quantity, complexity and volatility of information reaching the capital markets significantly increase the risk related with
investments. In an uncertain environment these decision-making processes might be supported with recommendations issued by the professional stock market analysts. This support
should be particularly useful for investment decisions regarding highly opaque and complex
industries, where the assessment of intrinsic values of stocks might be particularly difficult
and burdened with higher error margins.
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The complexity and opaqueness of modern banks places them among the most difficult
businesses to value (Koller et al., 2010, p. 765). Compared to other industries banks are also
much more sensitive to the course of the business cycle and exposed to various risks that
additionally hinders the valuation (Damodaran, 2009). The expertise of professional stock
market analysts should, therefore, prove particularly valuable in the banking sector. On the
other hand, however, these unfavourable conditions might inhibit the ability of analysts
themselves to collect and process the value-relevant information, which in turn could decrease the accuracy of issued recommendations.
The vast majority of prior studies in the literature examines the performance of analyst
recommendations without taking into account the likely impact of industry-specific contextual factors. Moreover, these studies tend to be largely focused on the developed capital
markets, while the evidence for the emerging ones still remains rather modest. In particular,
to author’s knowledge, no prior study has investigated this issue in the context of the Polish
banking sector. Given the above, the paper attempts to fill this gap by providing empirical
evidence on the performance of analysts recommendations for banks’ stocks in the capital
market of Poland.
The remainder of the paper is organized into four sections. The next section provides
a review of the relevant literature on the performance of analyst recommendation with a particular focus on the banking sector. The research design and data collection procedures are
described in Section 2. The results of the study are presented and discussed in Section 3.
The paper is closed with concluding remarks recapitulating its main findings and providing
some suggestions on the directions of further research.

1. The literature review
Since the seminal study by Cowles (1933) the usefulness of stock market analyst recommendations has been thoroughly examined in the academic literature. The results of these investigations are, however, mixed. Although some studies argue that analysts’ recommendations
are able to provide investment returns (see e.g. Baks, Busse, 2007; Howe et al., 2009; Barber
et al., 2010 or Drake et al., 2011), the majority of them concludes that recommendations
have no investment value (Bradshaw, 2009, p. 1073). In particular, Chen et al. (2005) demonstrate that the impact of average analysts’ consensus recommendations on stock prices is
not significantly different from the average stock price movement. He et al. (2013) find that
even though stocks with favourable (unfavourable) recommendations on average outperformed (underperformed) the benchmark index, after controlling for transaction costs, the
investment strategy based on recommendations appears to yield no significant abnormal returns. Despite these apparent drawbacks, Kelly et al. (2012) demonstrate that analyst recommendations influence the equity investors’ judgement of stock’s potential, as they perceive
it more favourably with a “buy” recommendation than with a “sell” one, ceteris paribus.
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Usually, even though security analysts’ stock recommendations result in immediate
price reactions, price drifts tend to continue in the subsequent months (see e.g. Barber et al.,
2010). According to Loh (2010) these drifts might be caused by investor inattention, since
low-attention stocks initially react less to recommendations than high-attention ones, but
the subsequent price drift of low-attention stocks is on average more than double in magnitude. The study by Chang and Chan (2008) suggests that downward stock recommendation revisions by financial analysts’ are more informative to investors than the upward
ones. Moreover, the reaction of stock prices following the recommendation is determined
by the magnitude of recommendation change and the reputation of the brokerage firm issuing it.
In general, the empirical evidence suggests that the informativeness of forecasts is largely
dependent on the skills, experience and reputation of the analysts preparing them. The value
relevance of recommendations appears to increase if they are issued by the analysts who
have outperformed in the past (Mikhail et al., 2004) or by experienced analysts from reputable brokerage firms (see e.g. Sorescu, Subrahmanyam, 2006; Brown et al., 2009). Loh and
Stulz (2011) find that the recommendations issued by more reputable analysts or the ones
whose former recommendations had significant impact on the market or were distinctly different from the consensus are more informative. Booth et al. (2014) demonstrate that stock
recommendations are more likely to direct a path for the consensus when they are issued
by lead analysts simultaneously with earnings forecasts in the same direction, away from
the consensus, followed by price momentum, issued on large and high growth firms, and
issued by analysts from large brokers with less frequent recommendations. Several studies,
however, document quite different results. According to Emery and Li (2009) the recommendations issued by the most reputable analysts are not better (and sometimes even worse)
than the recommendations of others. Also Jegadeesh and Kim (2010) find that analysts from
smaller brokerage houses and those who do not herd around the consensus exert a greater
impact on stock prices. The proneness of analysts to herd appears to increase if they represent larger brokerage houses, follow stocks with smaller dispersion across recommendations, or make less frequent recommendation revisions.
The empirical evidence also suggests that the conflicts of interests resulting from the
business or personal ties between the analysts and subject companies might significantly
bias the recommendations they issue. The evidence provided by Barber et al. (2007) suggests that investment banking firms are reluctant to downgrade buy-rated stocks and thus
implicitly support their former underwriting efforts. In turn, Firth et al. (2013) argue that analyst recommendations on stocks relative to consensus are significantly higher if the stock
is held by the mutual fund clients of the brokerage firm issuing it. Moreover, subsequent to
announcements of bad news from the covered firms, analysts seem to be much less likely to
downgrade a stock held by client mutual funds. Gu et al. (2013) come to similar conclusions,
finding that analysts are more optimistic in their recommendations for stocks that constitute a significant part of the investment portfolios of the fund companies from which their

28

Piotr Bolibok

brokerages receive trading commission fees. Arand and Kerl (2015) argue, in turn, that the
aggregate number of simultaneous business ties with a subject company is positively associated with optimism in target prices and recommendations. Their results, however, do not
indicate that investors take conflicts of interests into account when trading on stock recommendations and target prices, which suggests that they are either unaware of these conflicts
or reluctant to reject the results of analysts’ research. The results of a study by Brown et al.
(2014) indicate that analysts face an important conflict, as on the one hand issuing earnings
forecasts and stock recommendations that are well below the consensus increases their credibility with investing clients, but at the same time it damages analysts’ relationships with
managers of the firms they follow.
Given the preponderance of buy recommendations, many of which turn out to be unsupported by subsequent returns, the evidence in the relevant literature suggests that on
average analysts tend to be overoptimistic in their judgements of stock performance. For
instance Jegadeesh et al. (2004) demonstrate that analysts generally recommend “glamour”
(i.e., positive momentum, high growth, high volume, and relatively expensive) stocks. Naive
adherence to such recommendations might prove particularly costly for nonprofessional and
unsophisticated investors, who are more likely to follow them. This issue is explicitly evident in the light of a study by Malmendier and Shanthikumar (2007) who demonstrate that
large investors tend to account for analysts’ optimistic bias by not reacting to “buy” recommendations and exhibiting a tendency to sell after “hold” recommendations, while smaller
ones follow recommendations literally, thus achieving lower trading returns. These findings
are consistent with the results of Mikhail et al. (2007) who find that recommendations may
more easily mislead small investors as the institutional ones are more sophisticated processors of information.
According to Kerl (2011) the accuracy of target price forecasts is negatively related to
analyst-specific optimism and stock-specific risk (measured by volatility and P/BV ratio)
and positively related to the level of detail of each report, company size and the reputation of
the investment bank. Moreover, the potential conflicts of interests between an analyst and
a covered company do not seem to bias the forecast accuracy.
The issue of analysts’ overoptimism seems to exist also in the Polish capital market. For
instance, the results of a study by Bolibok (2008) covering the sample of over 3.5 thousand
recommendations issued for 163 companies listed on the Warsaw Stock Exchange over the
period 2002–2006 indicate that for more than 83% of these firms, the target prices announced in the recommendations were exceeding the current market prices. Additionally,
Dąbrowski (2013) documents that during the period of highest volatility and largest recent
market downturn (2007–2011) over 70% of the stock recommendations issued for the bluechip companies listed on the WSE suggested buying stocks despite the bearish sentiments
in the market, which in turn resulted in their poor performance.
As regards the banking sector, the results of a study by Devos (2014) indicate that analysts who issue recommendations for investment banks are relatively optimistic regarding
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the prospects of subject banks to which they are related through syndication. An extensive
study by Premti et al. (2017), based on a sample of over 23 thousand analyst recommendations of 1,106 banks, demonstrates that both positive and negative analyst recommendations
tend to be more informative for banks that are riskier and subject to a higher degree of
information asymmetry. The usefulness of recommendations in the banking sector appears
to increase when the information environment becomes more uncertain. In turn, Desai et
al. (2016) provide some evidence on the poor performance of analyst recommendations in
the banking sector prior to the recent global financial crisis. They demonstrate that even
though the financial statements of the largest U.S. bank holding companies for the fourth
quarter of 2006 reflected at least some of the increased risk of bank distress in advance, no
significant change in analyst recommendations could be observed for over a month after
their announcement.
The empirical evidence on the performance of analyst recommendations in the emerging
markets remains quite modest. For instance, an investigation of Brazilian capital market by
Martinez (2010) demonstrates that even if some analyst recommendations performed reasonably well in terms of market adjusted return in the period of 30 days after their issuance,
the consensus recommendation did not. On the other hand, however, the sell recommendations and downgrades produced significant negative returns.
In turn, a study of Chinese capital market by Cai and Cen (2015) demonstrate that in
a bear market of 2011 equity investors could not profit by following analysts’ recommendations, while during a period of improving market performance (2012), a positive and stable
return could be produced when following the buy or accumulate recommendations.

2. Research design
Given the complexity of banks’ activities and a relative opaqueness of their financial reporting, the recommendations issued by the professional analysts should provide the equity investors with valuable information on the expected future performance of banks’
stocks. The results of prior international and domestic studies on the performance of analyst
recommendations suggest, however, their limited accuracy and usefulness for the investors. Given the above, the following hypothesis was formulated:
H1: Analysts recommendations in the banking sector should be treated only as a supplementary source of information supporting the decision-making processes of equity
investors.
In order to test the above hypothesis, the analyses of structure, frequency and accuracy
of analyst recommendations issued for the stocks of banks listed on the Warsaw Stock Exchange were employed.
Following Kerl (2011, p. 83), the accuracy of target price in the examined sample of analyst recommendations was assessed using the following formula:
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1−
TPA =

Pit
−1 ,
TP

where:
TPA – target price accuracy,
Pit – closing price of the stock of bank i at the end of day t,
TP – forecasted target price.
The examined sample covered all recommendations with target prices issued in the
period 1999–2016. The performance of each recommendation was assessed over the time
window of 180 days following its issuance through comparison with the closing prices of
a given stock in that period, after controlling for potential stock splits. The data on recommendations were collected from the Bankier.pl website (http://www.bankier.pl..., 2017),
while the data on stock prices were extracted from the database of the Brokerage House of
Bank Ochrony Środowiska SA (http://bossa.pl…, 2017). The final pooled sample covered
2,806 recommendations and 347,728 stock prices for 14 banks.

3. Empirical results
Figure 1 presents a histogram of deviations of target prices in the examined analyst recommendations from the actual stock prices on the issuance date.
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Figure 1. Histogram of target price deviations from actual stock prices on the issuance date
(pooled sample)
Source: own study.

On average the target prices in the sample were 6.86% higher than the corresponding
stock prices on the issuance date, with minimum of –69.95% and maximum of 132.03%.
Median deviation equalled 5.96%. The distribution of deviations was positively skewed
(coefficient of skewness = 0.895) and significantly leptokurtic (kurtosis = 4.099). These
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findings seem to indicate a slightly optimistic bias of the analysts issuing the examined
recommendations.
This bias becomes even more evident, if the type of recommendation is taken into account. In this step of the analysis the examined recommendations were divided into three
categories:
–– “positive” (“buy”, “hold”, “outperform”, “accumulate”, “add”, “over-weight”),
–– “neutral” (“neutral”, “balance”, “market perform”),
–– “negative” (“sell”, “reduce”, “under-weight”, “high risk”, “underperform”
Almost 63% of the examined recommendations contained a positive conclusion.
The share of negative recommendations was almost three times lower (21%), and only 16%
were neutral (Figure 2).
Neutral
16.11%
Negative
21.17%

Positive
62.72%

Figure 2. Structure of analyst recommendations in the pooled sample
Source: own study.

As regards the accuracy of the examined recommendations only for 56.24% of them
stock prices were able to reach the target levels within 180 days from their issuance. The percentage of accurate recommendations seems to decline sharply with time. Figure 3 presents
the relationship between the number of days that passed since the recommendation issuance
date and the percentage of recommendations for which the closing price of stock met the
target level.
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Figure 3. The number of days since the issuance date and the percentage of accurate
recommendations
Source: own study.
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The probability that a recommendation turns out to be accurate sharply declines with
time. In fact, for 4.7% of all recommendations (8.4% of the accurate ones) the target prices
were met on the day following their issuance, and for more than a half (52.2%) of accurate
recommendations (29.4% of all) this happened within the first 30 days since the issuance
date.
Even though the accuracy of target price forecasts remained moderate, the issued recommendations appeared to much more in line with the succeeding stock price movements
(Figure 4).
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Figure 4. The number of days since the issuance date and the percentage of recommendations that
were followed by a change in stock price towards the target price
Source: own study.

Over 43% of the examined recommendations were followed by a change in the stock
price toward the target even within one day since their issuance. During the first 30 days an
analogous reaction could be observed for over 86% of recommendations. Given the above, it
might be concluded that although only slightly more than a half of analyst recommendations
in the banking sector becomes accurate within their validity period, they might be used as
relatively reliable indicators of short-run stock price movements.
Figure 5 presents the mean and median values of target price accuracy in the pooled
sample of analyst recommendations over the time window of 180 days since the issuance
date.
As expected, the accuracy of target prices in recommendations was highest at the very
beginning of the analysed time window and noticeably declined with time. The median
value of TPA in the first days after the issuance date fluctuated near the 90% level, and
gradually declined by 8 percentage points to 81.5% after 180 days. Mean values of TPA
were lower than medians in the entire analysed time window, and decreased at a clearly
faster rate, starting from 87.4% and falling below 75% after 180 days. Moreover, the volatility of both mean and median values significantly increased towards the end of the analysed
time window. Both these tendencies likely reflect the impact of the ongoing flow of new
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information to the capital market which gradually widens the gap between the target and
actual stock prices.
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Figure 5. The number of days since the recommendation issuance date vs. mean and median
values of target price accuracy (pooled sample)
Source: own study.

The results of the investigation appear to support the key hypothesis of the present study.
On the one hand only slightly more than a half of the examined recommendations were able
to accurately predict the prices of bank stocks within 180 days following their issuance.
On the other hand, however, even if target prices are frequently not reached, the analyst recommendations appear to be quite useful indicators of the short-term stock price movements.

Concluding remarks
Consistent with the evidence in the relevant literature, the results of the research indicate
that even in the banking sector which naturally appears much more complex and opaque
to external stakeholders, expertise of the professional stock market analysts expressed in
the form of recommendations should serve only as a supplementary source of information
supporting the decision-making processes of the equity investors. Overall, in the specific
context of the Polish banking sector the analyst recommendations performed moderately,
as slightly more than 56% of them correctly predicted the prices of bank stocks within the
180 days time window since the issuance date. On the other hand, the findings of the study
suggest that even if the exact target prices are often not reached, the analyst recommendations might prove useful as the indicators of the short-run price movements.
Given the pioneering nature of the present study, the future research might attempt to
explore the issue of analyst forecast accuracy in relation to the course of the business cycle
and the overall sentiments in the capital market.
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SKUTECZNOŚĆ REKOMENDACJI ANALITYKÓW W SEKTORZE BANKOWYM:
PRZYPADEK POLSKI
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna skuteczności rekomendacji analityków giełdowych w polskim sektorze bankowym.
Metodologia badania – Zastosowane metody badawcze obejmują analizę struktury rekomendacji oraz tendencji w zakresie ich dokładności z punktu widzenia wskazywanych docelowych cen akcji. Próba badawcza
objęła 2.806 rekomendacji giełdowych wydanych dla 14 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1999–2016. Wyniki każdej rekomendacji zostały ocenione w 180-dniowym horyzoncie czasowym od daty jej wydania poprzez porównanie z bieżącymi cenami akcji.
Wynik – Uzyskane wyniki są zgodne z rezultatami poprzednich badań w literaturze przedmiotu i wskazują,
że nawet w przypadku tak złożonego i mało transparentnego sektora jak bankowy, rekomendacje analityków
powinny służyć jedynie jako uzupełniające źródło informacji wspierających procesy decyzyjne inwestorów
giełdowych. W specyficznym kontekście polskiego sektora bankowego, rekomendacje analityków cechowały się umiarkowaną skutecznością – nieco ponad 56% z nich było w stanie trafnie przewidzieć cenę akcji
banków w horyzoncie 180 dni od daty wydania. Pomimo, iż wskazane ceny docelowe często nie były osiągane, rekomendacje wydają się jednak przydatne jako wyznaczniki kierunków krótkoterminowych ruchów
cen akcji.
Oryginalność/wartość – Większość badań empirycznych w literaturze przedmiotu analizuje skuteczność
rekomendacji analityków bez uwzględniania potencjalnego wpływu specyficznych dla danego sektora czynników kontekstualnych. Dodatkowo, badania te koncentrują się głównie na rozwiniętych rynkach kapitałowych, podczas gdy stosunkowo nieliczne opracowania dotyczą rynków wschodzących. W szczególności
żadne z dotychczasowych badań nie analizowało powyższego zagadnienia w kontekście polskiego rynku
kapitałowego. Niniejszy artykuł zmierza zatem do wypełnienia zidentyfikowanej luki.
Słowa kluczowe: rekomendacje analityków, akcje, banki

Citation
Bolibok, P. (2017). The performance of analyst recommendations in the banking sector: A case of Poland. Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89/2), 25–35. DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-02.

#1#

#0#

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2017 (89), cz. 2
DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-03

s. 37–51

Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu
z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie*
Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak**
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest zbadanie wpływu kontynuacji lub zmiany dotychczas stosowanej
polityki wypłaty dywidendy na wielkość nadwyżkowych stóp zwrotu spółek, których akcje były notowane
na GPW w Warszawie w latach 1996–2014.
Metodologia badania – Jako metodę badawczą wykorzystano analizę zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR jako miarą reakcji inwestorów na stosowaną politykę dywidendy. Jako benchmark
wykorzystano 3 modele: indeksowy, rynkowy i CAPM.
Wynik – Przeprowadzone badania nie dają jednoznacznych wyników. Statystycznie istotne reakcje inwestorów odnotowano jedynie na sytuację kontynuacji polityki dywidendy, przy czym dla przypadków systematycznego wzrostu dywidend reakcja była pozytywna, a w przypadku systematycznego spadku dywidend
reakcja była negatywna i silniejsza niż w przypadku utrzymywania trendu wzrostowego dywidend.
Oryginalność/wartość – Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich przypadków,
w których można było stwierdzić kontynuację lub zmianę polityki dywidend w ciągu trzech kolejnych lat
przez spółki notowane na GPW w Warszawie w okresie 1996–2014.
Słowa kluczowe: polityka dywidend, teoria sygnalizacji, analiza zdarzeń

Wprowadzenie
Polityka dywidendy to jeden z głównych obszarów decyzyjnych w zakresie zarządzania
finansami. Decyzje w tym zakresie wpływają na możliwości inwestycyjne, kształtowanie
struktury kapitału oraz postrzeganie spółki przez inwestorów. W artykule zbadane zostało
podejście, związane z teorią o zawartości informacyjnej dywidend, według której wartość
dywidendy jest sygnałem dla inwestorów, pozwalającym wyrobić pogląd na temat przyszłej
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zbadanie wpływu kontynuacji
lub zmiany dotychczas stosowanej polityki wypłaty dywidendy na wielkość nadwyżkowych stóp zwrotu spółek, których akcje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996–2014. Wpływ ten zostanie określony przy użyciu metody analizy zdarzeń. Zdarzeniem będzie komunikat o decyzji Walnego Zgromadzenia

*
Badania zostały sfinansowane ze środków projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki
(2015/19/D/HS4/01950).
**
dr Leszek Czapiewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, e-mail:
leszek.czapiewski@ue.poznan.pl; dr hab. Jarosław Kubiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, e‑mail: jaroslaw.kubiak@ue.poznan.pl.
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Akcjonariuszy (WZA) o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, w czwartym
z rzędu roku, w którym wypłacono dywidendę.

1. Polityka dywidend a stopy zwrotu z akcji w świetle dotychczasowych badań
Politykę dywidendy można zdefiniować jako podejmowanie decyzji o wartości dywidendy
z perspektywy tworzenia warunków dla rozwoju i wzrostu wartości spółki dla właścicieli.
Na poziomie operacyjnym polityka ta zatem prowadzi do określenia tego, ile zysku spółka
ma wypłacić akcjonariuszom, a ile zatrzymać. W tym kontekście można wskazać na trzy
najczęściej opisywane w literaturze modele dywidendy: polityka stabilnej wielkości dywidendy, polityka stabilnej stopy wypłaty dywidendy oraz rezydualna polityka dywidendy
(Sierpińska, 1999, s. 99–105). Polityka stabilnej wielkości dywidendy polega na zapewnieniu akcjonariuszom względnie stałej lub rosnącej dywidendy w dłuższym okresie, co
zgodnie z teorią sygnalizacji powinno świadczyć o dobrej sytuacji finansowej spółki. Polityka stabilnej stopy wypłat dywidendy polega na utrzymaniu stałego poziomu wskaźnika
wypłat dywidendy, a więc procentowo określonej części zysku. Wartość dywidendy będzie
się w tym przypadku zmieniała proporcjonalnie do wypracowanego zysku. Z jednej strony
może to pomóc przedsiębiorstwu utrzymać płynność finansową, a z drugiej – w przypadku
spadku wartości zysków – narazić na negatywną reakcję inwestorów. Podobny problem
może wystąpić w przypadku prowadzenia rezydualnej polityki dywidendy, w której jej poziom zależy nie tylko od wartości osiągniętego zysku, ale również od potrzeb inwestycyjnych. Zasadniczo zatem o polityce dywidend powinno się mówić w odniesieniu do spółek,
które w dłuższym okresie systematycznie przeznaczają przynajmniej część zysków na wypłatę dywidend, aczkolwiek część przedsiębiorstw prowadzi politykę zerowej stopy zysku.
(Wypych, 2016). W tym ostatnim przypadku nie można jednak zbadać reakcji inwestorów
na zmianę polityki dywidend. Mogłaby ona zostać zbadania dopiero w przypadku inicjacji
wypłat dywidend.
Wysokość wypłacanej dywidendy, zgodnie z teorią sygnalizacji, stanowi informację
dla inwestorów odnośnie do przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Inicjacja wypłaty dywidend, czy wzrost ich wartości jest pozytywnym sygnałem określającym jakość
przedsiębiorstwa (Bhattacharya, 1979; Miller, Rock, 1985). Inwestorzy mogą szczególnie
mocno reagować na zmianę polityki dywidend. Dotychczasowe badania (Pettit, 1972; Aharony, Swary, 1980; Brickley, 1983; Healy, Palepu, 1988; Michaely, Thaler, Womack, 1995)
w większości wskazują na pozytywną zależność pomiędzy zmianą wartości dywidendy,
a zmianą ceny akcji. Ponadto wzrost ceny akcji obserwuje się w przypadku inicjacji wypłaty dywidendy, a spadek w przypadku zaprzestania wypłaty dywidendy.
Wyżej określone zależności dotyczą zarówno rynku amerykańskiego jak i europejskiego. Jak wskazują badania przeprowadzone dla rynku amerykańskiego kursy akcji pod
wpływem informacji o wzroście wypłacanej dywidendy zwyżkują, dywidendy utrzymane
na tych samych poziomach co rok wcześniej nie wywołują praktycznie żadnego wpływu na
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kurs akcji, natomiast dywidendy spadkowe stanowią impuls do spadku cen akcji. Wyniki
badań dla rynków europejskich, w większości potwierdzają rezultaty badań na rynku amerykańskim. Jedynie w przypadku utrzymania wysokości wypłacanych dywidend zaobserwowano inną reakcję – wzrost dochodu z akcji (Tuzimek, 2012).
Problem reakcji cen akcji na zmiany polityki dywidend był także badany w odniesieniu
do spółek notowanych na GPW w Warszawie. Problematyką tą zajmowali się m.in. T, Słoński i B. Zawadzki, którzy analizowali 263 obserwacje spółek, które w latach 2005–2009
zmieniły wielkość dywidendy. Nie stwierdzono zależności pomiędzy kierunkiem zmian
w polityce dywidendy a średnimi zwyżkowymi stopami zwrotu. Sam fakt wypłacenia dywidendy, niezależnie od jej wysokości lub kierunku zmian, powodował średni wzrost akcji
ponad wartość oczekiwaną (choć statystycznie istotny wzrost stwierdzono tylko w jednym
przypadku).
Badania dotyczące kursu akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie jako reakcji na stosowaną politykę dywidendy za lata 2000–2006 przeprowadził R. Tuzimek (2012). By określić politykę dywidendy Autor uwzględnił w badaniach jedynie te podmioty, które wypłacały dywidendy przynajmniej przez trzy lata z rzędu. Część
przeprowadzonych badań dotyczyła analizy w czterech grupach przypadków: „pierwsze/
wznowione” „dywidendy wzrostowe”, „stabilne” i „spadkowe”. Kryterium przydziału do
konkretnej grupy była wysokość stopy dywidendy w kolejnych latach. Próba badawcza liczyła 213 zdarzeń, a w jej skład weszło 58 spółek. Zdecydowanie najwyższą wartość skumulowanych ponadprzeciętnych stóp zwrotu odnotowano w przypadku inicjacji dywidend.
W grupie dywidend wzrostowych i w grupie dywidend stabilnych wartości te były niższe.
Natomiast najniższą, ale nadal dodatnią skumulowaną wartość ponadprzeciętnych stóp
zwrotu odnotowano w grupie dywidend spadkowych. Jest to obserwacja odmienna w stosunku do rynków rozwiniętych, mogąca wskazywać na to, że na GPW w Warszawie sam
fakt wypłaty dywidendy mógł być odbierany pozytywnie, niezależnie od jego poziomu. Podobną konkluzję na podstawie przeprowadzonych badań zawarli Słoński i Zawadzki (2012).
B. Brycz i M. Pauka (2013) przeprowadzili badanie na grupie spółek notowanych na
GPW w Warszawie, które po raz pierwszy lub po co najmniej 5 latach przerwy zaczęły wypłacać dywidendę. Stwierdzono 21 takich przypadków. Przeprowadzone analizy wykazały,
iż spółki inicjujące dywidendy zwiększają swoje aktywa i przychody ze sprzedaży, jednak
przekaz prognostyczny dywidend inicjalnych co do przyszłych wyników nie jest już na tyle
silny, aby inwestorzy mogli tylko na nim oprzeć swoje oczekiwania.
M. Frasyniuk-Pietrzyk, M. Walczak (2014) skoncentrowały się w swoich badaniach reakcji inwestorów na wypłatę dywidend wyłącznie na spółkach, które regularnie wypłacały
dywidendę. W latach 2005–2013 Autorki zidentyfikowały 13 takich spółek. W przypadku wzrostów wartości dywidendy nadwyżkowa stopa zwrotu była dodatnia, w przypadku
spadków wartości dywidend – ujemna. Należy jednak zaznaczyć, że nadwyżkowa stopa
zwrotu była istotna statystycznie jedynie w dniu WZA (t0).
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A. Pieloch-Babiarz (2015) politykę dywidend badała na grupie 33 spółek notowanych na
GPW w Warszawie w latach 2000–2013, które minimum przez 5 lat kontynuowały wypłatę
dywidend (inicjacja dywidend miała miejsce nie wcześniej niż w 2002 i nie później niż
w 2009 roku). Przeprowadzone analizy wykazały, iż przeciętne nadwyżkowe stopy zwrotu
były dodatnie i statystycznie istotne w trzecim i drugim dniu przed ogłoszeniem komunikatu o inicjacji wypłaty dywidendy.
A. Pieloch-Babiarz przeprowadziła także badania nad reakcją inwestorów na ogłoszenie wypłaty dywidendy inicjalnej na publicznych polskich spółkach z sektora przemysłu
elektromaszynowego, które w latach 2001–2014 wypłaciły dywidendę inicjalną (łącznie
32 przypadki). W latach, w których na rynku wypłacano wysokie dywidendy relatywnie
więcej spółek inicjowało jej wypłatę. Ponadto wartość dywidendy inicjalnej była wyższa
w okresie, w którym rynek kapitałowy wyżej wyceniał spółki dywidendowe (Pieloch-Babiarz, 2016).

2. Opis próby badawczej i zastosowanej metody badań
W artykule przeanalizowano wypłaty dywidend w latach 1992–2014, przy czym ze względu
na brak danych dotyczących dat Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy (WZA) badaniem objęto okres 1996–2014. Zidentyfikowano wszystkie przypadki, w których przedsiębiorstwa
wypłacały dywidendy cztery lata z rzędu, co umożliwiło określenie trzech zmian wartości
lub zmian stopy dywidend. Wybrano do analizy tylko przypadki, w których z pierwszego
na drugi rok oraz drugiego na trzeci rok wystąpił ten sam kierunek zmian w wypłacie dywidend (dwa wzrosty lub dwa spadki dywidend lub ich stopy). Takie podejście wynikało
z chęci zbadania reakcji inwestorów na kontynuowanie polityki dywidend lub jej zmianę.
Nadwyżkowe stopy zwrotu określano zatem dla czterech typów zdarzeń, po dwóch dla kontynuacji i po dwóch dla zmiany polityki: dla wzrostu dywidendy (lub jej stopy) po dwóch
kolejnych wzrostach, spadku dywidendy po dwóch kolejnych spadkach, spadku dywidendy
po dwóch kolejnych wzrostach, oraz wzrostu dywidendy po dwóch kolejnych spadkach.
Przypadki te zilustrowano na rysunku 1.
Celem badania było zatem po pierwsze sprawdzenie, czy to kontynuacja czy raczej
zmiana polityki dywidendy wiąże się z mocniejszą reakcją inwestorów oraz po drugie, czy
wyższe nadwyżkowe stopy wzrostu (straty) generowane są w przypadku wzrostowego czy
zniżkowego trendu zmian wartości (stopy) dywidend. W świetle teorii sygnalizacji, mocniejszej – negatywnej reakcji inwestorów można oczekiwać w przypadku spadku wartości
dywidend1, niż w przypadku ich wzrostu, który powinien wiązać się z możliwością osiągnięcia dodatnich nadwyżkowych stóp zwrotu. Zgodnie z teorią sygnalizacji, silniejszej
1
Należy jednak przypomnieć, że z badań prowadzonych dla GPW w Warszawie wynika, że ze względu na
relatywnie rzadkie wypłaty dywidend przez spółki, inwestorzy mogą pozytywnie reagować na sam fakt wypłaty
dywidendy – bez względu na to, czy nastąpi jej wzrost czy spadek.
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reakcji należy się spodziewać w przypadku zmian w dotychczas stosowanej polityce, niż
w przypadku jej kontynuacji.
Dywidenda lub st opa z wrotu dywidend y w kolejn ych czter ech latac h

A)

B)

rok -3

C)

rok -2

rok -1

rok 0

kontynuacja polityki dywidend

rok -3

rok -2

rok -1

rok -3

rok -1

rok 0

zmiana polityki dywidend

D)

rok 0

rok -2

rok -3

rok -2

rok -1

rok 0

Rysunek 1. Kontynuacja i zmiana polityki dywidend
Źródło: opracowanie własne.

Metodą badawczą była analiza zdarzeń (rys. 2). Za dzień zdarzenia t0 przyjęto datę
uchwały podjętej na WZA. Okno estymacji składało się ze 120 notowań poprzedzających
okno zdarzenia <t – 126; t – 6>, natomiast okno zdarzenia obejmowało 11 dni: <t – 5; t +
5>. Do ustalenia stóp odniesienia (tzw. teoretycznych stóp zwrotu – benchmarku) użyto
trzech modeli: indeksowego, rynkowego i CAPM. Badania przeprowadzono na podstawie
skorygowanych o operacje na papierach notowaniach spółek. Dane zostały zaczerpnięte
z serwisu GPW Infostrefa, bazy Operacji na Papierach GPW oraz Roczników Giełdowych.
CAAR
Modele „normalnej” stopy zwrotu:

NRit = R Mt

sygnał pozytywny

NR=
α i + βi R Mt
it

T-126

NRit =
RFt + βi ( R M − RF )
okno estymacji

T-6

t-5

t0

t+5

okno zdarzenia

sygnał negatywny
CAAR

Rysunek 2. Metoda analizy zdarzeń – wykorzystane parametry
Źródło: opracowanie własne.
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3. Wyniki badań empirycznych
W tabeli 1 zamieszczono wyniki nadwyżkowych stóp zwrotu (z danego dnia oraz skumulowanych dla okna zdarzenia) wszystkich przypadków wzrostów wartości wypłacanej dywidendy, następujących po wzrostach w dwóch poprzednich latach. W tabeli zamieszczono
także istotność wyników przy wykorzystaniu parametrycznego testu t-studenta2.
Tabela 1
Reakcja na kontynuację polityki wzrostowej dywidend – wartości AAR i CAAR (%) –
77 przypadków
AAR M1

AAR M2

AAR M3

CAAR M1

CAAR M2

CAAR M3

t –05

–0,04

–0,07

–0,05

0,06

0,05

0,08

t –04

0,23

0,21

0,46

0,28

0,23

0,57

0,45

0,30

0,70

0,33

0,01

0,33

t –03

0,16

0,06

t –02

–0,11

–0,26

t –01

0,31

t0

0,68

t +01

0,12

0,01

t +02

–0,01

t +03

0,21

t +04

0,39

t +05

0,60

0,11
*

0,19
***

–0,31

*

0,13

0,06

0,32

**

0,54

0,73

0,12

1,21

**

0,48

0,82

–0,08

0,08

1,22

**

0,37

0,98

–0,03

0,02

1,38

**

0,22

0,91

1,85

***

0,46

1,25

*

2,55

***

1,05

1,94

**

**

0,49

0,48

0,52

**

1,16

0,53

0,21
***

*

**

0,28
**

0,58

**

*

M1 – model indeksowy; M2 – model rynkowy; M3 – model CAPM.
***/**/* – istotność wyników na poziomie α = 0,01/0,05/0,1.

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku wzrostu wartości dywidend istotnie statystyczną reakcję rynku można zaobserwować dla AAR w dniu zdarzenia (t0) oraz w ostatnim dniu okna zdarzenia (t5). Natomiast dla CARR w przypadku dwóch modeli benchmarkowych można mówić o statystycznie istotnych umiarkowanie wysokich nadwyżkowych stopach zwrotu od dnia zdarzenia.
Wyniki analiz zilustrowano na rysunku 3.
Analogiczne badanie przeprowadzono dla przypadku użycia stopy dywidendy jako
miernika polityki dywidend. Wyniki przedstawiono w tabeli 2 oraz na rysunku 4.

2
Wykorzystano również jego nieparametryczny odpowiednik (test Wilcoxona), który w znacznej liczbie przypadków był zbieżny ze wskazaniami testu t-studenta, jednak ze względu na ograniczenia redakcyjne został on pominięty w opracowaniu.

Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie

43

6%
4%
2%
0%
–2%
–4%
–6%
t –05

t –04

t –03

t –02

t –01

t0

CAAR M1 (m.indeksowy)

t +01

t +02

t +03

t +04

t +05

CAAR M2 (m.rynkowy)

CAAR M3 (m.CAPM)

Rysunek 3. Reakcja na kontynuację polityki wzrostowej dywidend – wartości CAAR (%)
Źródło: tabela 1.

Tabela 2
Reakcja na kontynuację polityki wzrostowej stopy dywidend – wartości AAR i CAAR (%) –
26 przypadków
AAR M1

AAR M2

AAR M3

CAAR M1

CAAR M2

CAAR M3

t –05

–0,02

–0,01

–0,09

–0,02

–0,01

–0,09

t –04

–0,24

–0,17

–0,01

–0,26

–0,18

–0,10

t –03

0,46

0,29

0,14

0,19

0,11

0,03

t –02

0,29

0,24

0,18

0,49

0,34

0,21

t –01

0,10

–0,16

–0,19

0,59

0,18

0,02

t0

0,55

0,35

0,41

1,14

0,53

0,43

t +01

0,75 *

0,61

0,87 *

1,88 *

1,14

1,29

t +02

–0,63

–0,87 **

–0,72 **

1,25

0,28

0,57

t +03

–0,17

–0,04

–0,03

1,09

0,24

0,55

t +04

–0,18

–0,28

–0,19

0,90

–0,04

0,36

0,80

1,14

t +05

0,86 **

0,85 **

0,78 **

M1 – model indeksowy; M2 – model rynkowy; M3 – model CAPM.
***/**/* – istotność wyników na poziomie α = 0,01/0,05/0,1.

Źródło: opracowanie własne.

1,77 **

44

Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak
6%
4%
2%
0%
–2%
–4%
–6%
t –05

t –04

t –03

t –02

t –01

t0

CAAR M1 (m.indeksowy)
CAAR M3 (m.CAPM)

t +01

t +02

t +03

t +04

t +05

CAAR M2 (m.rynkowy)

Rysunek 4. Reakcja na kontynuację polityki wzrostowej stopy dywidend – wartości CAAR (%)
Źródło: tabela 5.

Wyniki uzyskane w przypadku zastosowania jako miernika stopy dywidendy, dla
CAAR są podobne do tych, przy których zastosowano zmiany wartości dywidend, choć
znacznie rzadziej są statystycznie istotne.
W tabelach 3 i 4 oraz na rysunkach 5 i 6 przedstawiono wyniki nadwyżkowych stóp
zwrotu dla przypadków systematycznego spadku – odpowiednio wartości i stóp dywidend
przez kolejne trzy lata.
Tabela 3
Reakcja na kontynuację polityki spadkowej dywidend – wartości AAR i CAAR (%) –
11 przypadków
AAR M1

AAR M2

CAAR M3

–0,19

0,07

0,16

–2,23 **

–1,97 *

–1,65

–2,42 *

–1,90

–1,50

t –03

–0,93

–1,18 *

–1,25 **

–3,35 **

–3,07

*

–2,75 *

t –02

0,15

–0,25

–0,31

–3,20 *

–3,33

*

–3,06 *

t –01

0,46

0,75

0,80

–2,74

–2,58

–2,26

t0

0,81

0,75

0,68

–1,94

–1,83

–1,58

t +01

0,05

–0,18

–0,44

–1,88

–2,01

–2,02

t +02

0,14

–0,14

–0,45

–1,74

–2,15

–2,46

t +03

0,32

0,22

0,23

–1,42

–1,93

–2,23

t +04

–0,76

–1,18

–2,18

–3,11

–3,92

–1,04

–2,24

–3,12

0,87 *

–1,69 **
0,80

M1 – model indeksowy; M2 – model rynkowy; M3 – model CAPM.
***/**/* – istotność wyników na poziomie α = 0,01/0,05/0,1.

Źródło: opracowanie własne.

–0,19

CAAR M2

t –04

1,14 **

0,16

CAAR M1

t –05

t +05

0,07

AAR M3
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Rysunek 5. Reakcja na kontynuację polityki spadkowej dywidend – wartości CAAR (%)
Źródło: tabela 3.

Tabela 4
Reakcja na kontynuację polityki spadkowej stopy dywidend – wartości AAR i CAAR (%) –
18 przypadków
AAR M1

AAR M2

AAR M3

CAAR M1

CAAR M2

CAAR M3

t –05

–0,16

–0,55

–0,39

–0,16

–0,55

–0,39

t –04

–1,06

–1,33 *

–0,96

–1,22

–1,88

**

–1,35 *

t –03

0,41

0,24

0,67

–0,81

–1,64

*

–0,68

t –02

–0,63

–0,70

–0,38

–1,44

–2,34

*

–1,06

t –01

0,35

0,24

0,37

–1,09

–2,10

t0

0,72 *

0,50

1,08 ***

–0,37

–1,60

–0,69
0,38

t +01

–0,83 *

–1,47 **

–1,16 *

–1,20

–3,07

*

–0,78

t +02

–0,80

–0,91

–0,62

–2,00

–3,98

**

–1,39

0,37

–0,18

–0,21

–1,63

–4,16

*

–1,61

–1,59 **

–1,34 *

–3,02

–5,75

**

–2,94

–2,06

–4,87

**

–1,64

t +03
t +04
t +05

–1,39 *
0,95

0,89

1,31

M1 – model indeksowy; M2 – model rynkowy; M3 – model CAPM.
***/**/* – istotność wyników na poziomie α = 0,01/0,05/0,1.

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 6. Reakcja na kontynuację polityki spadkowej stopy dywidend – wartości CAAR (%)
Źródło: tabela 7.

W przypadku kontynuacji spadku wartości dywidend reakcja (AAR i CAAR) jest silniejsza niż w przypadku wzrostu dywidend, choć nie w każdym przypadku jest ona istotna
statystycznie. Dość często wyniki są istotne statystycznie dla okresu sprzed dnia zdarzenia
(t0) – co może oznaczać, że inwestorzy spodziewali się utrzymania przez spółki dotychczasowej polityki dywidendy.
W kolejnych czterech tabelach i sporządzonych na ich podstawie rysunkach przedstawiono reakcję inwestorów na zmiany polityki dywidend. W tabelach 5 i 6 oraz na rysunkach
7 i 8 przedstawiono nadwyżkowe stopy zwrotu w przypadku spadku wartości lub odpowiednio spadku stopy dywidendy następującym po dwóch kolejnych latach ich wzrostu.
Tabela 5
Reakcja na zmianę polityki wzrostowej dywidend na spadkową – wartości AAR i CAAR (%) –
50 przypadków

t –05
t –04
t –03
t –02
t –01
t0
t +01
t +02
t +03
t +04
t +05

AAR M1

AAR M2

AAR M3

CAAR M1

CAAR M2

CAAR M3

–0,15
0,16
0,09
0,40
0,02
–0,04
–0,09
–0,28
0,51
–0,16
0,43

–0,11
0,29
0,22
0,26
–0,23
0,13
–0,11
–0,28
0,36
–0,14
0,38

–0,20
0,42
0,20
0,23
–0,42
0,21
–0,28
–0,28
0,17
–0,22
0,20

–0,15
0,01
0,10
0,50
0,52
0,48
0,39
0,11
0,63
0,46
0,90

–0,11
0,18
0,40
0,66
0,43
0,56
0,45
0,18
0,53
0,39
0,77

–0,20
0,22
0,42
0,65
0,23
0,44
0,16
–0,12
0,05
–0,17
0,03

M1 – model indeksowy; M2 – model rynkowy; M3 – model CAPM.
***/**/* – istotność wyników na poziomie α = 0,01/0,05/0,1.

Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku spadku wartości dywidend odnotowano relatywnie bardzo słabą pozytywną reakcję – przy czym zarówno dla AAR jak i CAAR była ona nieistotna statystycznie.
W przypadku obserwacji reakcji na spadek stopy dywidendy po okresie jej wzrostu, po dniu
zdarzenia obserwujemy w większości przypadków relatywnie niewielkie ujemne nadwyżkowe stopy zwrotu, ale także nie są one istotne statystycznie.
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Rysunek 7. Reakcja na zmianę polityki wzrostowej dywidend na spadkową –
wartości CAAR (%)
Źródło: tabela 5.

Tabela 6
Reakcja na zmianę polityki wzrostowej stopy dywidend na spadkową – wartości AAR i CAAR
(%) – 56 przypadków
AAR M2

AAR M3

CAAR M2

CAAR M3

t –05

AAR M1
0,00

–0,14

–0,14

CAAR M1
0,00

–0,14

–0,14

t –04

–0,15

–0,25

–0,14

–0,15

–0,39

–0,28

t –03

0,13

–0,05

–0,03

–0,02

–0,44

–0,30

t –02

0,01

–0,15

–0,14

–0,01

–0,59

–0,44

t –01

–0,06

–0,24

–0,26

–0,08

–0,84

–0,70

t0

0,26

0,13

0,17

0,18

–0,71

–0,53

t +01

0,30

0,15

0,18

0,48

–0,56

–0,35

t +02

0,15

0,06

0,09

0,63

–0,50

–0,27

t +03

0,23

0,10

0,23

0,87

–0,40

–0,04

t +04

0,22

0,10

0,10

1,09

–0,30

0,06

t +05

0,31

0,04

0,05

1,40

–0,26

0,11

M1 – model indeksowy; M2 – model rynkowy; M3 – model CAPM.
***/**/* – istotność wyników na poziomie α = 0,01/0,05/0,1.

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 8. Reakcja na zmianę polityki wzrostowej stopy dywidend na spadkową – wartości
CAAR (%)
Źródło: tabela 6.

W tabelach 7 i 8 oraz na odpowiadających im rysunkach 9 i 10 zamieszczono nadwyżkowe stopy zwrotu dla przypadków wzrostu dywidendy (odpowiednio stopy dywidendy)
następującego po dwóch kolejnych latach ich spadku.
Tabela 7
Reakcja na zmianę polityki spadkowej dywidend na wzrostową – wartości AAR i CAAR (%) –
20 przypadków

t –05

AAR M1

AAR M2

AAR M3

CAAR M1

CAAR M2

CAAR M3

–0,88

–0,63

–0,50

–0,88

–0,63

–0,50

*

*

t –04

0,03

–0,20

–0,50

–0,85

t –03

–0,18

–0,11

–0,14

–1,03

*

–0,94

t –02

–0,14

–0,02

–0,03

–1,17

*

–0,96

–1,18

t –01

0,11

0,14

0,05

–1,06

–0,82

–1,13

t0

0,79

0,66

0,57

–0,27

–0,16

–0,56

t +01

1,03

1,10

1,12

0,77

0,94

0,56

t +02

0,85

0,64

0,48

1,61

1,58

1,05

t +03

0,13

0,25

–0,02

1,74

1,83

1,03

t +04

0,07

0,05

–0,15

1,81

1,88

0,88

t +05

0,05

0,02

–0,25

1,86

1,90

0,63

M1 – model indeksowy; M2 – model rynkowy; M3 – model CAPM.
***/**/* – istotność wyników na poziomie α = 0,01/0,05/0,1.

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 9. Reakcja na zmianę polityki spadkowej dywidend na wzrostową –
wartości CAAR (%)
Źródło: tabela 6.

Tabela 8
Reakcja na zmianę polityki spadkowej stopy dywidend na wzrostową – wartości AAR
i CAAR (%) – 38 przypadków
AAR M1

AAR M2

AAR M3

CAAR M1

CAAR M2

CAAR M3

t –05

0,10

0,17

0,16

0,10

0,17

0,16

t –04

–0,07

–0,12

–0,09

0,03

0,05

0,07

t –03

0,04

–0,02

–0,06

0,07

0,03

0,01

t –02

0,14

0,14

0,18

0,21

0,17

0,20

t –01

0,28

0,27

–0,14

0,50

0,44

0,05

–0,31

–0,21

–0,42

0,19

0,23

–0,37

t +01

0,65

0,57

0,47

0,84

0,80

0,10

t +02

0,30

0,02

–0,15

1,14

0,82

–0,05

t +03

0,14

0,15

0,00

1,28

0,98

–0,05

t +04

0,02

0,13

–0,24

1,31

1,10

–0,29

t +05

0,07

–0,01

–0,15

1,37

1,10

–0,43

t0

M1 – model indeksowy; M2 – model rynkowy; M3 – model CAPM.
***/**/* – istotność wyników na poziomie α = 0,01/0,05/0,1.

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku wzrostu wypłaty (stopy) dywidendy po okresie ich spadku, zaobserwowane nadwyżkowe stóp zwrotu po dniu zdarzenia, są zgodnie z oczekiwaniami dodatnie,
ale nie są istotnie statystycznie (z wyjątkiem modelu M3 – gdzie nadwyżkowe stopy są
ujemne).
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Rysunek 10. Reakcja na zmianę polityki spadkowej stopy dywidend na wzrostową –
wartości CAAR (%)
Źródło: tabela 8.

Uwagi końcowe
Wyniki przeprowadzonych badań nie są jednoznaczne. Statystycznie istotne reakcje inwestorów odnotowano jedynie dla przypadków kontynuacji zmian wielkości (stopy) dywidendy w okresie rozpatrywanych 4 lat. Zgodnie z oczekiwaniami polityka stabilnego wzrostu wartości wypłacanych dywidend prowadziła do pozytywnej reakcji w postaci wzrostu
skumulowanej stopy zwrotu w oknie zdarzenia. Natomiast w przypadku systematycznego
spadku dywidend reakcja była negatywna i silniejsza niż w przypadku utrzymywania trendu wzrostowego dywidend.
Wyniki nadwyżkowych stóp zwrotu w przypadku zmiany polityki dywidend zaobserwowanej w ostatnim roku rozpatrywanego 4-letniego okresu nie były istotne statystycznie.
W związku z tym, nie można zweryfikować postawionych hipotez o sile i kierunku reakcji
inwestorów na zmianę polityki. Należy zwrócić uwagę, że liczebność przypadków w poszczególnych analizach nie była duża. Jest to związane z relatywnie rzadką skłonnością do
wypłat dywidendy spółek notowanych na GPW, w stosunku do spółek w Europie Zachodniej (Czapiewski, Kubiak, 2016). Liczba stwierdzonych przypadków wypłacania dywidend
przez 4 lata z rzędu, mogła mieć wpływ na brak istotności statystycznej zaobserwowanych
wyników.
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DIVIDEND POLICY AND ABNORMAL RATES OF RETURN OF COMPANIES LISTED
ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Abstract: Purpose – The main aim of this paper was present the results of empirical studies concerning the
impact of continuation or changes in the dividend policy on the amount of abnormal returns of companies
whose shares were listed on the Warsaw Stock Exchange between 1996 and 2014.
Design/methodology/approach – The article uses the methodology of event analysis with the accumulated
surplus rate of return as a measure of investors’ reaction to the change in the value of dividends. As a benchmark we used 3 models: the index, the market and the CAPM models.
Findings – The results are ambiguous, however, it is noted that the shares of companies which constantly
increase the value of dividends, allow to obtain positive cumulative abnormal returns in the event window,
whereas in the case of companies for which the dividend rate was constantly went down, a stronger negativ
reaction can be observed.
Originality/value – The research study includes data on all dividend payments of companies listed on the
Warsaw Stock Exchange in the period 1996–2014.
Keywords: dividend policy, signalling theory, event study analysis
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Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego
na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej
Pekabex SA
Mateusz Furmanik*
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia decyzji podejmowanych przez właścicieli
i zarząd przedsiębiorstwa w trakcie przygotowań do debiutu giełdowego dla jego finalnego sukcesu.
Metodologia badania – Badanie oparte jest na metodzie case study. W wyniku analizy efektywności strategii debiutów giełdowych przedsiębiorstw wchodzących na parkiet główny warszawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych wyodrębniono spółkę Pekabex jako wzorcowy przykład debiutu giełdowego, biorąc pod
uwagę kryteria takie, jak: wielkość pozyskanych środków, wzrost rozpoznawalności marki oraz trafność
wyceny akcji oferowanych inwestorom.
Wynik – Rezultatem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że dzięki stworzeniu perspektywicznej,
wiarygodnej i realnej wizji przedsiębiorstwa oraz umiejętnemu zaprezentowaniu jej inwestorom możliwa
jest jednoczesna maksymalizacja wpływów z emisji akcji i uzyskanie pozytywnego efektu marketingowego.
Oryginalność/wartość – Artykuł poza wartością naukową posiada także praktyczny wymiar. Stanowi on
swoisty przewodnik postępowania dla spółek przygotowujących się do wejścia na rynek publiczny.
Słowa kluczowe: debiut giełdowy, gwarancja emisji, księga popytu, przesłanie inwestycyjne

Wprowadzenie
Decyzja o debiucie spółki na rynku giełdowym nie jest wyborem stricte finansowym, wynikającym tylko i wyłącznie z potrzeby pozyskania środków niezbędnych do jej rozwoju,
lecz ma ona niewątpliwie wymiar strategiczny. Upublicznienie przedsiębiorstwa wiąże się
z koniecznością wcześniejszego wykreowania jego dobrego wizerunku, który wzbudzi zainteresowanie inwestorów i w konsekwencji spowoduje dopływ kapitału do firmy. Powodzenie pierwszej oferty publicznej (IPO od ang. Initial Public Offering) jest w dużej mierze
uzależnione od jakości przeprowadzanego procesu, zaangażowanych w niego podmiotów
oraz sprawnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego za pośrednictwem szerokiego instrumentarium kanałów informacyjnych.
Emitent poddawany jest bardzo silnej presji zarówno ze strony inwestorów, jak i podmiotu oferującego papiery wartościowe, aby ustalić cenę emisyjną akcji na możliwie najniższym poziomie i zapewnić subskrybentom ponadprzeciętne stopy zwrotu. Bezkrytyczne

mgr Mateusz Furmanik, doktorant, Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: mateoosh@vp.pl.
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podporządkowanie się naciskom otoczenia prowadzi do znaczącego uszczuplenia wzrostu
kapitału debiutującego na giełdzie przedsiębiorstwa, ograniczając tym samym jego możliwości rozwojowe. Z drugiej jednak strony zawyżenie wartości IPO w długim okresie
skutkuje uznaniem spółki za niewiarygodną i praktycznie zamyka drogę do pozyskiwania
funduszy poprzez giełdę w przyszłości. Przyjęta hipoteza badawcza brzmi: dzięki sformułowaniu przekonującej strategii rozwoju, konsekwentnej jej realizacji oraz transparentnej
komunikacji z inwestorami, emitent może uniknąć powszechnie występującego w procesie
pierwszej oferty publicznej efektu niedowartościowania, który stanowi niepotrzebny dodatkowy koszt emisji akcji.

1. Motywy i konsekwencje przeprowadzenia debiutu giełdowego
Postanawiając o wejściu do obrotu publicznego, właściciele podmiotu gospodarczego muszą mieć pewność co do opłacalności takiego przedsięwzięcia. W szczególności zaleca się
uprzednie sporządzenie komparatywnej analizy kosztów i korzyści pozyskania alternatywnych źródeł finansowania, np. poprzez fuzję z inną jednostką lub kredyt bankowy. Gruntownej oceny wymagają także skutki zaniechania emisji związane ze zmniejszeniem posiadanego udziału w rynku i utratą konkurencyjności (Dębski 2014, s. 112–113).
Tabela 1
Zalety i wady obecności przedsiębiorstwa na rynku publicznym
Zalety

Wady

1. Dywersyfikacja źródeł finansowania. Rynek publiczny
charakteryzuje się dużą konkurencją kapitału inwestorów i każda spółka giełdowa może za pośrednictwem kolejnych emisji
z tych środków korzystać. Obecność na rynku publicznym ułatwia pozyskiwanie kapitału własnego, jako, że jednostka jest już
znana inwestorom.
2. Efekt marketingowy. Upublicznienie akcji wzbudza zainteresowanie środków masowego przekazu. Stanowi tym samym
bezpłatną promocję, która pozwala spółce przebić się do świadomości szerszego grona interesariuszy.
3. Wzrost wiarygodności. Transparentność spółek giełdowych
sprawia, iż cieszą się one większym zaufaniem inwestorów, niż
firmy prywatne. Przekłada się to na wzrost ich prestiżu i renomy
oraz skutkuje niższą wyceną ryzyka inwestycyjnego.
4. Ekspansja na rynku. Emisja walorów pozwala przedsiębiorstwu zdobyć kapitał niezbędny do ulepszenia jakości wytwarzanych produktów lub wprowadzenia na rynek nowych. Może być
też drogą do znalezienia inwestora strategicznego bądź początkiem procesu budowania grupy kapitałowej.
5. Rynkowa wycena akcji. Dokonywanie rynkowej wyceny
spółki umożliwia bieżącą ocenę działań zarządu oraz jest bodźcem do wdrożenia systemu efektywnościowego wiążącego płace kierownictwa z wartością rynkową podmiotu gospodarczego.

1. Stosunkowo wysokie koszty, które są
pochodną przygotowania emisji akcji, jej
przeprowadzenia na rynku pierwotnym oraz
wprowadzenia na giełdę. Ponadto spółki
stanowiące przedmiot publicznego obrotu
zobowiązują się do przedstawiania raportów
kwartalnych informujących o ich sytuacji finansowej. Występowanie na giełdzie wiąże
się również z ponoszeniem stałych opłat na
rzecz tej instytucji.
2. Niebezpieczeństwo utraty sprawowania
kontroli nad firmą. Istnieje zagrożenie wystąpienia wrogiego przejęcia poprzez masowy
skup akcji spółki na rynku wtórnym, którego
skutkiem może być pozbawienie dotychczasowych właścicieli decydującego głosu o jej
sprawach.
3. Konieczność odkrywania się przed podmiotami konkurencyjnymi. Status spółki
publicznej obliguje do zachowania przejrzystości, a co za tym idzie podawania do
powszechnej wiadomości informacji, które
mogą być użyteczne dla konkurencji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czekaj, Dresler (2005), s. 178–179.
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Fundamentalną kwestią przy przeprowadzaniu emisji akcji jest rozkład pakietów kontrolnych. W jej rezultacie do grona dotychczasowych właścicieli przedsiębiorstwa mogą dołączyć nowi, w tym konkurenci lub podmioty dążące do przejęcia kontroli nad nim. Nowa
emisja skutkuje również rozwodnieniem zysku przypadającego na akcję, a tym samym niższą stopą zwrotu z ulokowanego kapitału (Mamcarz, 2013, s. 561–562). Spółka, decydując
się na debiut giełdowy, musi zatem uwzględniać wiele różnorodnych czynników oraz zorganizować go tak, aby zminimalizować istniejące zagrożenia. Zestawienie pozytywnych
i negatywnych stron występowania na rynku publicznym prezentuje tabela 1.
Środków uzyskanych poprzez rynek pierwotny emitenci nie mogą traktować na równi
z zyskiem, ponieważ służą one finansowaniu rozmaitych inwestycji rozwojowych, których
efektem będzie rozbudowa mocy produkcyjnych, zwiększenie stanu zasobów bądź restrukturyzacja. Nie ulega wątpliwości, że przeznaczenie pozyskanego w wyniku emisji kapitału
zysku na konsumpcję poprzez podwyżki płac lub premie dla zarządu byłoby swoistym marnotrawstwem i skutkowałoby obniżeniem reputacji firmy.

2. Procedura upublicznienia akcji przedsiębiorstwa
Upublicznienie podmiotu gospodarczego jest procesem złożonym i czasochłonnym,
a stopień jego skomplikowania zależy od segmentu rynku kapitałowego, na którym ma on
miejsce. Najwyższą złożonością charakteryzuje się procedura wejścia na główny parkiet
giełdowy. Już samo jej rozpoczęcie wymaga spełnienia dwóch warunków formalnych: odpowiedniego rozproszenia akcjonariatu oraz wielkości kapitalizacji wynoszącej co najmniej
10 mln euro. Z kolei dla mniejszych spółek przeznaczony jest mało sformalizowany rynek
NewConnect, na którym procedura debiutu jest o wiele mniej uciążliwa i pracochłonna.
Emitent akcji jest zobligowany do przygotowania prospektu emisyjnego, który powinien
zawierać: podstawowe informacje dotyczące oferty, ekonomiczną i prawną charakterystykę
spółki, ocenę perspektyw rozwoju, główne czynniki ryzyka oraz zestawienie sprawozdań
finansowych z trzech ostatnich lat. Dane w nim zamieszczone powinny być zaprezentowane tak, aby pozwalały inwestorom na poprawne wnioskowanie odnośnie finansowego
położenia spółki (Czekaj, 2008, s. 124–126). Jeżeli tylko prospekt emisyjny spełnia wymogi
formalne, Komisja Nadzoru Finansowego nie może odmówić jego zatwierdzenia. Oznacza
to, że emitenci papierów wartościowych sami decydują o szczegółowości dokumentu, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za treść ewentualnych nieprawidłowych informacji,
a także za zatajenie wszelkich istotnych kwestii.
Publiczna emisja udziałowych papierów wartościowych, które docelowo staną się
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, musi dokonywać się za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Firmą inwestycyjną jest dom maklerski, bank lub zagraniczna osoba
prawna posiadająca uprawnienia do prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium
Polski. W zależności od warunków zawartej z emitentem umowy jej rola na rynku pierwotnym może przybierać charakter pasywny lub aktywny. Pełniąc rolę pasywną, firma
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inwestycyjna bądź ich konsorcjum jedynie pośredniczy pomiędzy emitentem, a nabywcami
walorów, nie biorąc na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za dojście emisji do skutku,
przez które rozumie się jej terminowe rozprowadzenie. Zgodnie z obowiązującym prawem
finalizacja emisji akcji musi nastąpić w przeciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia (Ustawa, 2000, art. 48 § 1).
Odmiennie wygląda sytuacja, gdy w rozprowadzaniu emisji firma inwestycyjna pełni
rolę aktywną. Ponosi ona wówczas ryzyko braku alokacji emisji w wymaganym terminie,
stając się tym samym gwarantem jej uskutecznienia. Oznacza to, iż jeśli całkowita pula
wyemitowanych akcji nie zostanie nabyta przez inwestorów w ustawowo przewidzianym
czasie, to firma inwestycyjna będzie zobligowana zakupić pozostałą część. W takim przypadku ma ona do wyboru traktować niewykupiony przez inwestorów pakiet akcji jako lokatę długoterminową albo sprzedać go tuż po wprowadzeniu do obrotu giełdowego, zyskując
lub tracąc w zależności od relacji ceny rynkowej do ceny emisyjnej (Hunger, 2001, s. 40).
Aktywna rola firmy inwestycyjnej wiąże się z nieporównanie wyższą opłatą ponoszoną
przez emitenta na jej rzecz, aniżeli przy umowie dotyczącej jedynie pośrednictwa.
Łączne koszty gwarancji emisji (underwrtingu) wynoszą od kilku do nawet kilkunastu
procent jej wartości, natomiast ich dokładny poziom jest ściśle skorelowany z panującą koniunkturą giełdową. W okresie występowania wzmożonego popytu na rynku kapitałowym,
kiedy nowe emisje osiągają wysokie ceny i sprzedają się relatywnie łatwo, wynagrodzenia
dla underwriterów będą odpowiednio niższe. Takie warunki sprawiają, iż emitenci mogą
sobie pozwolić na objęcie umowami ubezpieczeniowymi tylko część emisji, co także ogranicza poziom kosztów (Zheng, Ogden, Jen, 2005, s. 294–298). Z kolei, jeśli popyt jest niedostateczny, zwłaszcza, kiedy należy oczekiwać dalszego jego osłabienia w przyszłości oraz
spadku cen, koszty gwarancji emisji wzrosną.

3. Determinanty powodzenia pierwszej oferty publicznej
O sukcesie lub porażce IPO decydują nie tylko formalnoprawne aspekty procedury upublicznienia akcji, lecz przede wszystkim działania organizacyjne emitenta prowadzone pod
kątem zwiększenia jej efektywności, które obejmują w szczególności (Podedworna-Tarnowska, 2011, s. 473):
–– przeprowadzenie badania due dilligence oraz wstępnej wyceny przedsiębiorstwa,
–– opracowanie kierowanego do inwestorów przesłania inwestycyjnego (equity story),
–– sporządzenie raportu analitycznego,
–– rozplanowanie struktury oferty i dostosowanie do niej strategii marketingowej,
–– budowę księgi popytu (book-building) i określenie ostatecznej ceny emisyjnej,
–– alokację emisji.
Możliwa jest agregacja etapów procesu oferty publicznej i wskazanie w nim dwóch zasadniczych faz: przygotowania i realizacji, podczas których kształtuje się końcowa wycena
spółki. Na etapie przygotowania, w rezultacie gruntownej analizy prawnych, ekonomicznych
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i organizacyjnych aspektów działalności przedsiębiorstwa oraz zaplanowania wszystkich
szczegółów procesu, włącznie z wybraniem sposobu komunikacji z inwestorami, następuje
wstępna wycena akcji. Ważnym narzędziem służącym przyciągnięciu kapitałodawców jest
przesłanie inwestycyjne, którego główny punkt stanowi długoterminowa strategia rozwoju. Celem equity story jest bowiem przekonanie inwestorów, że operacyjna i finansowa
sytuacja firmy-emitenta jest unikalna i pozytywnie rokuje na wzrost sprzedaży oraz generowanej marży. Jednakże przesłanie inwestycyjne nie może pomijać zidentyfikowanych
biznesowych rodzajów ryzyka, ani koncepcji ich zaadresowania, ponieważ inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę, iż podejmowanie aktywności gospodarczej wiąże się z licznymi
zagrożeniami, a próba udowodnienia, że jest inaczej, tylko obniża wiarygodność emitenta
(Ostrowska, 2007, s. 55).
Przedstawiona w equity story propozycja wartości spółki powinna uwzględniać już
przeznaczenie i sposób wydatkowania funduszy pochodzących z emisji. Istotne jest, aby
były one zgodne z długofalową strategią przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie nie można liczyć na skuteczność giełdowego debiutu. Nierzadko w praktyce zdarza się sytuacja,
że firma znajdująca się w znakomitym położeniu finansowym, o obiecujących perspektywach na przyszłość, zostaje niedoszacowana przez inwestorów wskutek źle przygotowanego przekazu informacyjnego (Lowry, Schwert, 2004, s. 3–6). Może się to przekładać na
niedostateczny popyt na akcje spółki i skutkować na zamknięciu sesji notowań giełdowych
w dniu debiutu wyceną rynkową znacząco odbiegającą in minus od ceny emisyjnej. Zapobiec temu pozwala na ogół ścisła współpraca z pośrednikiem finansowym oferującym
walory do sprzedaży, który dysponując większym od emitenta doświadczeniem, będzie
efektywniej zarządzał procesem IPO, co znajdzie również wyraz w lepszej komunikacji
spółki ze wszystkimi jej interesariuszami.
W fazie realizacji analitycy oferującego sporządzają model wyceny i konfrontują go ze
spółką. Najpopularniejszymi technikami estymacji wartości przedsiębiorstwa na potrzeby
inwestycyjne są metody dochodowe oparte na zdolności jednostki do generowania wolnych
przepływów pieniężnych w przyszłości. Ponieważ jednak wynik wyceny zależy od wielu
przyjmowanych przez wyceniających założeń, uzupełniająco stosuje się metody mnożnikowe, których bazę stanowią wskaźniki analityczne firm porównywalnych. Tym samym
model wyceny spółki w procesie pierwszej oferty publicznej nie odbiega zbytnio od modeli wykorzystywanych na innych etapach rozwoju podmiotu gospodarczego. Zasadnicza
różnica polega na tym, że przy wycenie dla celów IPO dodatkowo pojawiają się wpływy
z emisji akcji, co obrazuje poniższa formuła (Mikołajek-Gocejna, Podedworna-Tarnowska,
2012, s. 612–614):

wartość pojedynczej
akcji (dla celów IPO)

wartość przedsiębiorstwa wynikająca wpływy
+
z przyjętego modelu wyceny
z emisji
.
całkowita liczba akcji po emisji
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Finalna wycena fundamentalna dostępna w raporcie analitycznym stanowi punkt wyjścia do ustalenia poziomu ceny emisyjnej. Poprzez serię spotkań z inwestorami (road shows)
emitent dokonuje weryfikacji otrzymanej w modelu wartości, dopasowując ją do sugestii
potencjalnych kapitałodawców. W ten sposób dochodzi do określenia przedziału ceny emisyjnej. Niejednokrotnie emitent będzie skłonny obniżyć cenę walorów, jeżeli wśród przyszłych nabywców znajdą się inwestorzy strategiczni, czyli tacy, którzy są nastawieni na
utrzymywanie akcji w portfelu przez długi okres (Czekała, 2006, s. 10).

4. Określanie ceny emisyjnej akcji
Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej jest najbardziej kontrowersyjnym elementem procesu publicznej oferty akcji. Ścierają się tu dwie sprzeczne ze sobą tendencje. Pierwsza dotyczy chęci podwyższenia ceny przez firmę-emitenta, która oczekuje zebrania możliwie
największej kwoty kapitału, a druga wynika ze sceptycyzmu oferującego, dążącego z kolei
do określenia ceny emisyjnej na względnie niskim poziomie w związku z ewentualnymi
trudnościami zbycia walorów. Jeżeli uzgodniona cena okaże się nadmiernie niska i rynek
skoryguje w górę jej poziom w obrocie giełdowym, ponadprzeciętne korzyści odniosą inwestorzy, zaś emitent akcji poniesie stratę z tytułu niedoszacowania popytu. Biorąc pod
uwagę zachowanie rynku, mógłby on bowiem zgromadzić większy kapitał. Natomiast przy
przeszacowaniu ceny emisyjnej największej straty dozna underwriter, który niesprzedane
inwestorom walory będzie zbywał na rynku wtórnym po cenie niższej od emisyjnej. Taka
sytuacja, mimo że pozwoli na zebranie znaczącej puli środków, nie jest również korzystna
dla spółki-emitenta, gdyż wpływa ona negatywnie na jej wizerunek i utrudnia plasowanie
kolejnych ofert na rynku. Dlatego ustalenie finalnej ceny emisyjnej powinno stanowić wyraz swoistego kompromisu uwzględniającego interesy wszystkich zainteresowanych stron,
tj. akcjonariuszy, pośrednika finansowego oraz potencjalnych inwestorów (Duszek, 2007,
s. 28–29).
Dla pierwotnego rynku akcji charakterystyczne są trzy sposoby określania ceny emisyjnej walorów, a mianowicie metoda ceny stałej, metoda ceny zmiennej oraz book-buliding.
Pierwsza z metod zakłada nabywanie przez inwestorów udziałowych papierów wartościowych po cenie z góry ustalonej przez emitenta, który w ten sposób, pod warunkiem skutecznego rozprowadzenia emisji, zapewnia sobie pewną stałą kwotę kapitału. Natomiast według
reguł metody ceny zmiennej inwestorzy dążący do wejścia w posiadanie akcji emitenta
są zobligowani przystąpić do przetargu. Ustalenie ceny następuje wówczas na podstawie
wartości zgłaszanych ofert. Metodę tę zaleca się przy występowaniu na rynku kapitałowym
relatywnie dużej nadwyżki popytu nad podażą, a także w sytuacji istnienia poważnych
trudności z określeniem przez przedsiębiorstwo najbardziej odpowiedniego poziomu ceny
emitowanych walorów. Stosując metodę zmiennej ceny, spółka jest w stanie zebrać więcej
kapitału, gdyż nabywcami akcji stają się tylko ci inwestorzy, którzy zadeklarowali chęć ich
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kupna po najwyższej cenie. Jednocześnie wybranie tego sposobu wiąże się z większym ryzykiem, ponieważ gdy popyt jest niski, prowadzi on do zgromadzenia mniejszej puli środków z emisji (Hu, 2006, s. 6–8, 12–15). Ponadto istotnym zagrożeniem jest zorganizowane
działanie inwestorów polegające na celowym zaniżaniu proponowanych cen.
Największym błędem popełnianym przy określaniu ceny emisyjnej walorów jest brak
dokładnego rozpoznania popytu wśród szerokiego kręgu potencjalnych inwestorów. Przyjęcie takiej, a nie innej ceny w oparciu tylko o własną ocenę sytuacji rynkowej bez przeprowadzenia gruntownych testów rynkowych, niejednokrotnie skutkuje nierozprowadzaniem
części emisji i praktycznie zamyka firmie drogę do pozyskiwania kapitału własnego w przyszłości poprzez giełdę. Inwestorzy, którzy zakupili wyemitowane akcje na rynku pierwotnym, są bowiem rozgoryczeni faktem, że pozostałe w rękach gwaranta emisji niesprzedane
pakiety walorów są następnie oferowane na rynku wtórnym ze znacznym dyskontem, co
oznacza, że zwlekając wystarczająco długo, mogliby je nabyć po cenie nieporównywalnie
niższej (Sójka, 2012, s. 59–61). Wydaje się więc, iż najwłaściwszą metodą ustalania ceny
emisyjnej papierów wartościowych jest technika marketingowa wykorzystująca szczegółowe badania rynkowe. Taką techniką jest metoda book-building, która polega na konstruowaniu księgi zamówień na walory spółki-emitenta.
Budowa księgi popytu jest metodą wielofazową rozpoczynającą się od wspólnego określenia przez zarząd spółki oraz jej doradców przedziału, w którym powinna mieścić się
cena emisyjna akcji, tak zwanych „widełek”. Następnie dochodzi do uruchomienia działań
marketingowych. Sprowadzają się one do ankietowania potencjalnych inwestorów na temat
ilości papierów, jaką gotowi byliby zakupić w zależności od przyjętej ceny emisyjnej. Kluczowe znaczenie mają wyniki badań dokonywanych wśród inwestorów instytucjonalnych,
ponieważ, jeśli wyrażają oni chęć nabycia konkretnego waloru, to na ogół rzeczywiście
go kupują. Na bazie stworzonej księgi zamówień zarząd firmy-emitenta określa i publikuje wysokość ostatecznej ceny emisyjnej. Im przebadana próba inwestorów jest liczniejsza i bardziej reprezentatywna, tym trafniej ta cena zostanie ustalona (Linh, Yixia, Chien,
2012, s. 121–125).
Inną ważną zaletą metody book-building jest możliwość konfrontacji wyceny akcji
spółki sporządzonej przez emitenta i oferującego z wycenami przeprowadzonymi przez inwestorów instytucjonalnych. W przypadku nadwyżki popytu na akcje firmy-emitenta nad
ich podażą, większa redukcja zapisów dotyczy zwykle zamówień złożonych poza księgą
popytu. Tym samym uczestnicy księgi popytu są zasadniczo uprzywilejowani, co zmusza
inwestorów do rzetelnej wyceny już w chwili deklarowania objęcia walorów, gdyż inaczej
narażą się na większą redukcję, niż kiedy zapis subskrypcyjny byłby zbieżny ze złożonym
zamówieniem. Dzięki takiej procedurze spółka jest w stanie zmierzyć faktyczny popyt na
akcje oraz określić ich cenę na poziomie zapewniającym maksymalne wpływy z emisji.

60

Mateusz Furmanik

5. Pekabex – przykład trafionego debiutu
Działająca od 1991 roku Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA jest firmą produkcyjno-budowlaną wyspecjalizowaną w wytwarzaniu i kompleksowym wykonawstwie
konstrukcji z prefabrykatów żelbetowych i sprężonych. W Polsce spółka działa na rynkach
budownictwa przemysłowego, logistycznego, handlowego, biurowego i infrastrukturalnego. Na tle konkurencji Pekabex wyróżnia się jakością zarządu, skalą i możliwością kompleksowej realizacji kontraktów. W 2006 roku przedsiębiorstwo stanęło na skraju bankructwa, przed którym uratowało je daleko idące wsparcie kapitału prywatnego. Dzięki niemu
dokonano modernizacji i powiększenia fabryki w Poznaniu oraz przejęto liczne zakłady
na terenie całej Polski. Od tego momentu spółka nieustannie się rozwija, w sposób ciągły
realizując kolejne kapitałochłonne inwestycje, do których niezbędne jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Po gruntownej analizie wszelkich dostępnych rozwiązań na początku 2015 roku włodarze firmy zdecydowali, że najlepszą drogą na zgromadzenie środków
finansowych wymaganych do dalszego wzrostu będzie przeprowadzenie pierwszej oferty
publicznej akcji.
Pekabex zadebiutował na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)
w Warszawie 8 lipca 2015 roku. Do przygotowania tego wydarzenia zostali oddelegowani
najlepsi pracownicy spółki. Intensywne prace trwały przez sześć miesięcy. Oferującym był
Dom Maklerski PKO BP. Pełnił on jednak rolę tylko pasywną. Firma nie podpisała umowy
o gwarancję emisji, uznając ją za niepotrzebny koszt. Tym samym zarządzający wzięli na
siebie ryzyko niedojścia emisji do skutku, podejmując się prowadzenia wzmożonych działań
marketingowych mających na celu przekonanie potencjalnych nabywców do kupna walorów.
Z liczącego 668 stron prospektu emisyjnego wybrano najważniejsze informacje i w formie
przystępnej dla czytelnika prezentacji sporządzono 39-slajdowe equity story. Spółka wykazała w nim całkowitą transparentność. Wyeksponowano bowiem nie tylko pozytywne aspekty
aktywności gospodarczej, ale również wszelkie istniejące ryzyka oraz ogłoszono szczegółowy plan wydatkowania środków pochodzących z emisji akcji. Następnie przesłanie inwestycyjne zostało zakomunikowane inwestorom na drodze spotkań osobistych, w prasie oraz
poprzez strony internetowe emitenta, domu maklerskiego i portali branżowych. Kluczowe
informacje z equity story przedsiębiorstwa Pekabex zestawiono w tabeli 2.
Proces IPO przedsiębiorstwa Pekabex łączył formy oferty sprzedaży akcji oraz emisji
nowych walorów w trybie publicznej subskrypcji. Dotychczasowi właściciele zdecydowali o sprzedaży 4 366 667 akcji, natomiast uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 21 stycznia 2015 roku dawała menedżerom firmy upoważnienie do emisji od 1 do
4 166 666 nowych udziałowych papierów wartościowych. Kiedy spółka ogłosiła oczekiwane
wpływy brutto z emisji w wysokości 25 milionów zł, inwestorzy spodziewali się emisji maksymalnej dopuszczalnej liczby nowych akcji, a tym samym wyznaczenia ich ceny na poziomie 6 zł. Taka decyzja oznaczałaby jednak 67-procentowe niedoszacowanie walorów firmy,
wiążąc się z istotnym transferem wartości do nowych akcjonariuszy i utratą potencjalnych
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Tabela 2
Przesłanie inwestycyjne spółki Pekabex
Rynek i jego perspektywy
Pozycja rynkowa
Strategia długoterminowa
Wzrost przychodów
i wydajności operacyjnej
Sytuacja operacyjna
i finansowa
Istniejące ryzyka
Cele emisyjne

Mocno rozdrobniony i wysoce konkurencyjny rynek
Relatywnie mała ilość nowych przedsiębiorstw pojawiających się na rynku
Systematycznie i dynamicznie rosnąca wartość rynku
Lider rynku prefabrykatów żelbetowych w Polsce
Duży i zdywersyfikowany portfel zamówień
Optymalnie zlokalizowane zakłady produkcyjne
Rozbudowa mocy produkcyjnych w posiadanych zakładach
Konsolidacja rynku i modernizacja zakładów
Ekspansja zagraniczna
Wprowadzenie innowacyjnych, zaawansowanych technicznie wyrobów
Postępująca informatyzacja i automatyzacja
Rozwinięcie systemu monitorowania procesów
Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży
Stała poprawa rentowności operacyjnej
Wysoka płynność finansowa mająca odzwierciedlenie w niskim długu netto
Duża wrażliwość na wahania koniunktury w segmencie budowlanym
Ryzyko zmian w kodeksie pracy dla działalności usługowej w Niemczech
Pojawienie się trudności z utrzymaniem kluczowej kadry zarządczej
Sfinansowanie przejęcia spółki Kokoszki Prefabrykacja SA
Inwestycje w nowe zakłady w rejonie aglomeracji warszawskiej
Zasilenie kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu analitycznego Domu Maklerskiego PKO BP oraz prezentacji
grupy Pekabex przygotowanej na potrzeby przeprowadzenia publicznej oferty akcji.

możliwości rozwojowych. Ostatecznie kadra menedżerska przedsiębiorstwa postanowiła
wyemitować 3 mln nowych akcji, określając ich cenę emisyjną na 10 zł. Po serii wymagających spotkań z inwestorami przedstawiciele Poznańskiej Korporacji Budowlanej zdołali ich
przekonać do zaakceptowania tej wartości. Transza akcji dla inwestorów instytucjonalnych
wyniosła 6 777 334, z kolei inwestorzy indywidualni zakupili 589 333 walorów przy imponującej stopie redukcji 84%. Mechanizm wyceny akcji spółki przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3
Charakterystyka wyceny Pekabex SA
Wycena akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) (zł)

11,24

Wycena porównawcza na akcję (zł)

10,90

Struktura wyceny DCF/porównawcza (%)

50/50

Wycena końcowa ceny akcji (zł)

11,07

Cena emisyjna (zł)

10,00

Dyskonto (%)
Kurs zamknięcia z pierwszego dnia notowań (zł)
Niedowartościowanie IPO (%)

9,67
10,00
0

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu analitycznego Domu Maklerskiego PKO BP.
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Wycena metodą dochodową została opracowana na podstawie 6-letniego horyzontu
prognozy szczegółowej. Stopę wzrostu wolnych strumieni pieniężnych po okresie prognozy ustalono na poziomie 1%. Udział wartości rezydualnej w finalnym rezultacie wyceny
wyniósł 82,17%. W estymacji technikami porównawczymi wykorzystano mnożniki cena/
zysk (P/E) oraz wartość przedsiębiorstwa/zysk operacyjny powiększony o amortyzację
(EV/EBITDA), przyznając im jednakowe wagi. Jako spółki porównywalne wybrano: ZPUE,
Elektrobudowę, Erbud, Torpol, Trakcję oraz Unibep. Na potrzeby wyznaczenia ceny emisyjnej akcji wobec ostatecznego wyniku wyceny wynoszącego 11,07 zł przyjęto 9,67-procentowe dyskonto, aby lokata środków w walorach spółki Pekabex przyniosła inwestorom
krótkoterminowy zysk.
Na zamknięciu debiutu kurs akcji spółki Pekabex był dokładnie równy cenie emisyjnej
i wyniósł 10 zł, co oznacza, że przedsiębiorstwo zdołało uniknąć powszechnych na giełdach
papierów wartościowych efektów niedowartościowania i przewartościowania IPO. Równie
idealnie trafione wyceny przy pierwszych ofertach publicznych akcji zdarzają się niezwykle
rzadko. W latach 2005–2016 wśród 372 debiutów na parkiecie głównym GPW rynkowa wycena akcji ustaliła się na poziomie ceny emisyjnej lub inaczej określonego kursu odniesienia
tylko dwudziestokrotnie (www.gpw.pl.debiuty_spolek). Rzetelnie przeprowadzona wycena
sprzedawanych walorów oraz umiejętność przekonania inwestorów do wartości spółki pozwoliły Poznańskiej Korporacji Budowlanej zgromadzić w ramach IPO 30 mln zł wpływów
brutto, czyli o 20% więcej, niż pierwotnie przewidywano, przy rozwodnieniu akcjonariatu
mniejszym od zakładanego. Całkowite koszty emisji akcji wyniosły 1755 mln zł, a więc jedynie 5,85% wpływów brutto. Tak niski stosunek kosztów emisji do pozyskanych środków
jest praktycznie niespotykany w przypadku ofert o wartościach zaledwie kilkudziesięcio
milionowych, które nie są niedoszacowane.
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8.07.2015

8.09.2015

8.11.2015

8.01.2016

Kurs rynkowy

8.03.2016

8.05.2016

Cena emisyjna

Rysunek 1. Notowania spółki Pekabex w okresie 8.07.2015–7.07.2016 roku (zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl.
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Z debiutu giełdowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zadowoleni mogą
być także inwestorzy, co ma ogromne znaczenie dla długoterminowego wizerunku spółki
oraz możliwości plasowania kolejnych emisji w przyszłości. Wprawdzie nie osiągnęli oni
zysku w dniu debiutu, jednak już od trzeciej sesji notowań mogli liczyć na ponadprzeciętne
stopy zwrotu. Rekordowe notowanie z dnia 31.05.2016 roku wyraźnie przewyższyło wycenę
sprzed debiutu i wyniosło 12,47 zł. Przebieg kursu akcji Pekabex SA w pierwszym roku po
debiucie giełdowym zilustrowano na rysunku 1.

Uwagi końcowe
Sukces debiutu na rynku giełdowym warunkują nie tylko czynniki obiektywne, takie, jak
położenie finansowe przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim decyzje jego akcjonariuszy
oraz kierownictwa podejmowane w trakcie przygotowań do tego wydarzenia. W pierwszej
kolejności należy określić, czy wejście na giełdę jest w danym momencie najlepszą formą
pozyskania funduszy. Gdy decydenci firmy uzyskają już pewność, że chcą zgromadzić kapitał w drodze pierwszej oferty publicznej akcji, muszą oni dokonać wyboru domu maklerskiego, który będzie oferował papiery wartościowe, a także przeprowadzić wśród inwestorów gruntowne badania marketingowe dotyczące przewidywanego popytu. Jeśli pojawiłoby
się zagrożenie, że popyt ten może być niewystarczający, warto dodatkowo zabezpieczyć
się umową o gwarancję emisji. Końcowymi krokami w procesie IPO są wyznaczenie ostatecznej ceny emisyjnej walorów i alokacja emisji. Działania organizacyjne podejmowane
w ramach tych etapów są newralgiczne dla finalnej oceny debiutu, jako, że bezpośrednio
wpływają na ilość zgromadzonych środków oraz jakość akcjonariatu przedsiębiorstwa.
Przykład Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex dowodzi, iż poprzez właściwe zarządzanie procesem pierwszej oferty publicznej akcji przedsiębiorstwo może jednocześnie
uniknąć efektu niedowartościowania oraz maksymalizować wpływy z emisji bez uszczerbku dla inwestorów. Dzięki odpowiedniej strategii marketingowej, rzetelnej wycenie oraz
licznym spotkaniom z inwestorami, mającym za zadanie przekonanie ich do przedstawianej
wartości spółki, Pekabex był w stanie sprzedać nowo emitowane akcje za cenę 10 zł, czyli
aż o 67% większą, niż pierwotnie planowano. Należy przy tym zauważyć, że debiut giełdowy odbył się bez uczestnictwa underwritera, co spowodowało, że koszty emisji wyniosły
zaledwie 5,85% wpływów brutto. Debiut okazał się równie korzystny dla inwestorów, co
otwiera drogę do kolejnych emisji akcji w przyszłości. Kapitałodawcy utrzymujący w posiadaniu akcje firmy Pekabex od IPO do 31.05.2016 roku osiągnęli w tym okresie imponującą,
wynoszącą 24,7%, stopę zwrotu.

64

Mateusz Furmanik

Literatura
Czekaj, J. (red.) (2008). Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Czekaj, J., Dresler, Z. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Czekała, M. (2006). Rynek pierwotny papierów wartościowych. Warszawa: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego.
Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Duszek, B. (2007). Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów. Warszawa: GPW.
Hu, X. (2006). Efficiency of IPO Offering Techniques: Semi-theoretical Framework and Empirical Results for US
and Chinese New Issues. Pobrano z: www.econ.duke.edu/uploads/assets/dje/2006/Hu.pdf (12.03.2017).
Hunger, A. (2001). IPO-Underpricing und die Besonderheiten des Neuen Marktes, Nowy Jork: Verlag Peter Lang.
Linh, H.T., Yixia, W., Chien, N.D. (2012). Efficiency of IPO pricing mechanisms: book-buliding and fixed price
methods in China. Journal of Science, Hue University, 1 (70).
Lowry, M., Schwert, G.W. (2004). Is the IPO pricing process efficient? Journal of Financial Economics, 71.
Mamcarz, K. (2013). Rozwodnienie majątku akcjonariuszy podczas pierwszych ofert publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 59, 561–572.
Mikołajek-Gocejna, M., Podedworna-Tarnowska, D. (2012). Oczekiwania inwestorów procesie IPO a efekt niedowartościowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia,
51, 609–618.
Ostrowska, E. (2007). Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny. Warszawa: PWE.
Podedworna-Tarnowska, D. (2011). Wycena spółki w procesie IPO. W: M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena
przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki (s. 467–494). Warszawa: Poltext.
Sójka, T. (2012). Umowa objęcia akcji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.).
www.gpw.pl/debiuty_spolek (12.03.2017).
www.stooq.pl (12.03.2017).
Zheng, S.X., Ogden, J.P., Jen, F.C. (2005). Pursuing value through liquidity in IPOs: underpricing, share retention,
lockup, and trading volume relationships. Review of Quantitative Finance and Accounting, 25.

CONDITIONS OF SUCCESSFUL MARKET DEBUT ON THE EXAMPLE OF PEKABEX SA
Abstract: Purpose – This article aims to highlight the importance of decisions taken by the owners and
management of the company during the preparation for the IPO to its final success.
Design/methodology/approach – The research is based on the case study method. Following the analysis of
the effectiveness of IPO strategies on the main floor of the Warsaw Stock Exchange company Pekabex was
selected as a blueprint for share market debut. The criteria taken into account were: amount of funds raised,
increase in brand recognition and accuracy of IPO valuation.
Findings – The result of the study is that by creating a forward-looking, reliable and realistic vision of the
company and properly presenting it to investors it is possible to simultaneously maximize the proceeds from
share issue and achieve a positive marketing effect.
Originality/value – Beyond scientific value, the article also has a practical dimension. It is kind of a guide of
conduct for companies preparing to enter the public market.
Keywords: share market debut, underwriting, book-building, equity story
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Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej
na inwestycje spółek publicznych
Europy środkowo-wschodniej w latach 2007–2014
Józefa Monika Gryko*
Streszczenie: Cel – Artykuł koncentruje się na ustaleniu znaczenia kształtowania elastyczności rezerwy
zadłużenia dla działalności inwestycyjnej spółek publicznych.
Metodologia badania – Badanie przeprowadzono na próbie 564 spółek akcyjnych sektora przedsiębiorstw
przemysłowych notowanych na giełdach 10 państw Europy środkowo-wschodniej. Polegało ono w pierwszej
kolejności na wyodrębnieniu podmiotów, cechujących się elastycznością finansową z wykorzystaniem modelu regresji panelowej dla wyznaczenia oczekiwanej wielkości zadłużenia. Następnie porównane zostały
przedsiębiorstwa cechujące się wolną pojemnością zadłużeniową z przedsiębiorstwami nie posiadającymi
elastyczności finansowej z wykorzystaniem testów istotności różnic dla median pod kątem takich czynników, jak wielkość przedsiębiorstwa, poziom środków pieniężnych i kapitału obrotowego netto, poziom
zyskowności oraz inwestycji w majątek trwały. Wreszcie dla grupy przedsiębiorstw cechujących się elastycznością porównane zostały zmiany w poziomie przyrostu majątku trwałego oraz zyskowności w zależności
od kształtowania elastyczności rezerwy zadłużenia w czasie.
Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że przedsiębiorstwa kształtujące swoją elastyczność
finansową w stosunku do przedsiębiorstw, które nie przejawiały cech elastyczności rezerwy zadłużeniowej,
są większe oraz bardziej zyskowne. Po okresie posiadania relatywnie niskiego poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa te inwestują. Obserwowany w tej grupie krótkoterminowy wzrost poziomu inwestycji jest znaczący
i istotny statystycznie. Jednak w krótkim okresie zaobserwowano raczej negatywny wpływ tych inwestycji
na zyskowność przedsiębiorstwa.
Oryginalność/Wartość – Artykuł nawiązuje do problematyki z dyscypliny finansów, obecnej w literaturze
światowej, tj. kształtowania i efektów elastyczności finansowej w przedsiębiorstwie. Problematyka ta uznawana jest za obiecujący kierunek badań w kontekście teorii kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Artykuł prezentuje wyniki oryginalnych badań empirycznych, przeprowadzonych na próbie przedsiębiorstw nie objętych wcześniej takim badaniem.
Słowa kluczowe: elastyczność finansowa, rezerwa pojemności zadłużeniowej, poziom inwestycji, spółki
publiczne

Wprowadzenie
Pożądane przez akcjonariuszy zwiększanie wartości przedsiębiorstwa wymaga między innymi prowadzenia działalności inwestycyjnej. Poziom inwestycji jest wypadkową dwóch
czynników: efektywnych możliwości inwestycyjnych w otoczeniu oraz posiadania źródeł
ich finansowania. Z punktu widzenia rynku doskonałego – jeżeli spółka posiada opłacalne
dr Józefa Gryko, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Al. Niepodległości 10, Poznań, e-mail: monika.gryko@ue.poznan.pl.
*
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możliwości inwestycyjne, wówczas powinna pozyskać na rynku kapitał na warunkach adekwatnych do ponoszonego przez dawcę kapitału ryzyka systematycznego. W rzeczywistości jednak rynek nie zawsze oraz nie wszystkim spółkom dostarcza kapitał po odpowiednim
koszcie. Odpowiedzią na niedoskonałość rynku jest podejmowanie działań, które pozwolą
na pewien poziom uniezależnienia od rynku i umożliwią sfinansowanie koniecznych działań w zakresie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej. Kreowanie takiej możliwości
związane jest z posiadaniem elastyczności finansowej.
Elastyczność finansową można określić jako zdolność przedsiębiorstwa do adekwatnej
czasowo reakcji na zmianę w otoczeniu poprzez zapewnienie efektywnych ekonomicznie
źródeł finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa. W licznych
badaniach jest wskazywana przez menedżerów jako determinanta podejmowania decyzji
dotyczącej kształtowania struktury kapitału (Graham, Harvey, 2001; Brounen, De Jong,
Koedijk, 2004; Bancel, Mittoo, 2004).
Posiadanie źródeł finansowania przyszłych działań może być uzyskane na dwa sposoby: poprzez posiadanie nadwyżki płynności, czyli utrzymywanie relatywnie wysokiego
poziomu gotówki i jej ekwiwalentów (elastyczność gotówkowa), jak i poprzez posiadanie
potencjalnej zdolności do pozyskania kapitału obcego i utrzymywanie relatywnie niskiego
poziomu zadłużenia (elastyczność rezerwy zadłużeniowej). W niniejszym artykule analizowane jest znaczenie kształtowania wolnej pojemności zadłużeniowej (spare debt capacity).
Zauważyć należy, że elastyczność finansowa ma znaczenie w wyjaśnieniu motywów
podejmowanych decyzji finansowych tylko w warunkach niedoskonałego rynku. Z punktu
widzenia teorii kształtowania struktury kapitału, zakładających doskonałość rynku kapitałowego i jego pełną efektywność informacyjną, zapewnienie elastyczności finansowej
należy uznać za zbędne (Graham, Harvey, 2001; Powers, Tsyplakov, 2008).
Celem artykułu jest ustalenie wpływu posiadania i wykorzystania wolnej pojemności
zadłużeniowej na poziom inwestycji przedsiębiorstw.

1. Kształtowanie struktury kapitału – znaczenie wolnej pojemności
zadłużeniowej.
Elastyczność finansowa jako czynnik wpływający na sposób kształtowania struktury kapitału została zidentyfikowana przez Mayersa i Majlufa (1984). Wskazali oni, że posiadanie swobody finansowej ( financial slack) leży w interesie akcjonariuszy, bowiem pozwala
uniknąć emisji akcji, zwłaszcza w okresie ich przewartościowania i wykorzystać cenne
okazje inwestycyjne. Jedną ze wskazanych przez nich metod osiągniecia swobody finansowej jest utrzymywanie zdolności do pozyskania i obsługi długu (Myers, Majluf, 1984).
Zgodnie z teorią kompromisu, przedsiębiorstwo kształtuje poziom zadłużenia tak, aby
zrównoważyć korzyści płynące z wartości tarcz podatkowych na odsetkach oraz koszty
związane z ryzykiem trudności finansowych. Jako wypadkowa otrzymywany jest optymalny poziom zadłużenia, który maksymalizuje wartość przedsiębiorstwa.
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Cykliczność realizacji inwestycji oraz obsługi dłużnych źródeł finansowania powoduje,
że obserwowany w praktyce poziom zadłużenia spółek oscyluje wokół wartości poziomu
optymalnego. Poziom długu przedsiębiorstwa, zbieżny z wyznaczonym długookresowym
celem strategii finansowania przedsiębiorstwa jest określany jako trwała pojemność zadłużeniowa. Trwała pojemność zadłużeniowa oscyluje wokół optymalnej struktury finansowania długiem. Trwała pojemność zadłużeniowa nie jest tożsama z maksymalną pojemnością
zadłużeniową, czyli maksymalnym poziomem długu, który przedsiębiorstwo może pozyskać i obsłużyć w określonym czasie. W długim okresie maksymalna pojemność zadłużeniowa powinna być wyższa od trwałej pojemności zadłużeniowej (Słoński, 2012, s. 155).
Utrzymywanie zdolności do pozyskania zadłużenia, na niepogorszonych w stosunku
do dotychczasowych warunkach wiąże się z utrzymywaniem poziomu zadłużenia poniżej
trwałej pojemności zadłużeniowej. Może być ono w dużej mierze utożsamiane z konserwatywną strategią finansowania. Badania na rynku amerykańskim wykazały, że konserwatywna polityka finansowania ma charakter przejściowy. Firmy o konserwatywnej strukturze finansowania znacząco zwiększają poziom zadłużenia, gdy źródła wewnętrzne są
niewystarczające w relacji do wydatków na przejęcia lub inwestycje. Badania nie wykazały
także, aby można było uznać czynnik podatkowy za kluczowy w podjęciu decyzji o niskiej
dźwigni, bowiem nie zaobserwowano, aby firmy o niskiej dźwigni finansowej posiadały
niską stawkę podatku dochodowego lub wysoki poziom innych, niż odsetkowe tarcz podatkowych (Minton, Wruck, 2001).
Badania dotyczące możliwości inwestycyjnych w kontekście wykorzystania wolnej pojemności zadłużeniowej przeprowadzone zostały na szerokiej próbie przedsiębiorstw brytyjskich. Wyniki tych badań wskazują, że po okresie relatywnie niskiej dźwigni finansowej
przedsiębiorstwa zwiększają wydatki kapitałowe, poziom inwestycji jest ponadprzeciętny.
Zaobserwowane różnice są relatywnie duże i statystycznie znaczące. Długookresowa obserwacja pokazuje ponadto, że przedsiębiorstwa, posiadające wynikającą ze swobody finansowej wolną pojemność zadłużeniową, wykorzystują ją, aby inwestować więcej oraz
lepiej, co potwierdza rosnąca zyskowność tych firm (Marchica, Mura, 2010, s. 1339).
Badania przeprowadzone przez Marchicę i Murę w dużej mierze stanowią punkt odniesienia dla metody badawczej zastosowanej w niniejszej publikacji.

2. Założenia badania. Charakterystyka próby badawczej
Badaniu poddano spółki publiczne z branż przemysłowych, których akcje notowane były na
giełdach państw Europy środkowo-wschodniej, tj. w Polsce, Rumunii, Czechach, Bułgarii,
Słowacji, Słowenii, na Węgrzech, Litwie. Łotwie i Estonii. Horyzont badania obejmował
lata 2007–2014.
Badania prowadzono w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych spółek. Dane pochodziły z bazy Amadeus. Dokonano wyłączenia spółek, dla których dane nie pozwoliły
na dokonanie przynajmniej trzech obserwacji poziomu zadłużenia w przyjętym horyzoncie
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badania. Dodatkowo wyeliminowano także obserwacje odstające (tj. powyżej trzykrotności
odchylenia standardowego). Ostatecznie uzyskano niezbilansowany panel złożony z 564
podmiotów, co dostarczyło ok. 4500 rocznych obserwacji. W toku badań obserwacje brakujące eliminowane były parami. Największy udział w badanej próbie miały spółki polskie
oraz rumuńskie (po 34%). 15% obserwowanych podmiotów pochodziło z Bułgarii, 10%
z krajów nadbałtyckich, zaś 5% ze Słowacji.
Wybór jako podmiotu badania przedsiębiorstw przemysłowych wynikał z faktu, iż stanowią one w miarę homogeniczną grupę przedsiębiorstw o zbliżonych potrzebach inwestycyjnych oraz cykliczności inwestycji. Branże przemysłowe są także uważane za wrażliwe
na problemy finansowe, stąd można było oczekiwać, że w tym sektorze prowadzona jest
polityka finansowania, która faktycznie polegać będzie na oscylowaniu wokół optymalnego
(docelowego) poziomu zadłużenia, a co za tym idzie, umożliwi obserwację cyklu budowy
wolnej pojemności zadłużeniowej i jej wykorzystania.
Badanie problemu kształtowania wolnej pojemności zadłużeniowej wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, jaki poziom zadłużenia przedsiębiorstwa uznać za spodziewany,
odpowiadający docelowej strukturze kapitału przedsiębiorstwa. Dopiero poprzez odniesienie obserwowanego poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa do poziomu uznanego za docelowy możliwe jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo posiada wolną pojemność zadłużeniową.
Jako sposób ustalenia oczekiwanej wartości poziomu zadłużenia wykorzystano budowę modelu regresji dla poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa. Główną zmienną objaśnianą
modelu był poziom zadłużenia (Debt), mierzony jako udział zobowiązań ogółem w aktywach przedsiębiorstwa. Modelem wyjściowym był model wykorzystany w pracy Marchicy
i Mury (2010, s. 1343), jednakże uzupełniony o dodatkowe zmienne kontrolne. O koniczności modyfikacji modelu zdecydowały: dostępność danych, konieczność uwzględnienia
zróżnicowania krajów notowania akcji spółek oraz chęć uzyskania modelu o jak najwyższym dopasowaniu mierzonym współczynnikiem determinacji – skorygowanym R 2.
Ogólną postać modelu można zapisać następująco:
Debtit = α1Debtit–1 + β1Size + β2IntA + β3Cash + β4NWC_TA + β5ROA + β6ΔSales +
+ λ1Coun + λ2Industry + ε.
Wśród zmiennych objaśniających model oczekiwanego poziomu długu należy wskazać
w pierwszej kolejności poziom zadłużenia spółki w roku poprzednim (Debtt–1), bowiem
przedsiębiorstwo kształtuje swój poziom zadłużenia raczej metodą stopniowych dostosowań, niż gwałtownych zmian w poziomie kapitału.
Drugą grupę zmiennych stanowią zmienne powiązane z czynnikami charakteryzującymi przedsiębiorstwo, z którymi można wiązać poziom trwałej pojemności zadłużeniowej.
Zmienne te wynikają z dorobku dotychczasowych badań nad determinantami kształtowania struktury kapitału (głównie: Harris, Raviv, 1991; Rajan, Zingales, 1995; Frank, Goyal,
2009). Są to:
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1. Size – wielkość przedsiębiorstwa mierzona jako logarytm naturalny z aktywów
spółki. Przyjmowana jest jako estymator ograniczeń finansowych przedsiębiorstwa.
Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym bardziej narażone jest na negatywne skutki nieefektywności rynkowych, zatem powinno mieć niższą trwałą pojemność zadłużeniową. Spodziewana jest zatem pozytywna relacja ze zmienną objaśnianą. Warto
nadmienić, że w badanych krajach obserwowana jest bliska relacja przedsiębiorstwa
z bankiem, który jest głównym dawcą kapitału obcego, stąd relacja może być słabsza,
niż w krajach, w których rynek jest głównym źródłem długu (Rajan, Zingales, 1995).
2. IntA – zmienna liczona jako udział wartości niematerialnych i prawnych w aktywach.
Jest to miernik poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa. W badaniach dotyczących
determinant kształtowania struktury kapitału często spotykaną zmienną jest poziom
wydatków na prace badawczo – rozwojowe (np. Harris, Raviv, 1991). W sprawozdawczości finansowej większości spółek objętych badaniem (w tym z Polski) wartość
wydatków na działalność B+R nie jest wykazywana, stąd jej zastąpienie zmienną
IntA. Równocześnie składniki wartości niematerialnych nie stanowią majątku, który miałby wysoką wartość jako zabezpieczenie zaciąganych kredytów. Spodziewana
jest negatywna relacja z poziomem zadłużenia.
3. Cash – poziom płynnych gotówki i jej ekwiwalentów, mierzony jako stosunek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do sumy aktywów. Utrzymywanie nadwyżki
środków pieniężnych jest innym sposobem utrzymywania płynności finansowej.
Związek między poziomem środków pieniężnych, a zadłużeniem nie jest jednoznaczny. Z jednej strony posiadanie wysokiego poziomu środków pieniężnych łagodzi negatywne skutki asymetrii informacji związanej z posiadaniem długu (Myers,
1977). Stąd należałoby oczekiwać pozytywnej relacji pomiędzy zmiennymi. Z drugiej strony, możliwa jest także zależność dodatnia z uwagi na dyscyplinującą rolę
długu, która powinna ograniczać możliwości menedżerów do gromadzenia wolnych
zasobów środków pieniężnych (Jensen, 1986).
4. NWC_TA – poziom pozostałych płynnych aktywów finansowanych kapitałem stałym
mierzonych jako udział kapitału obrotowego (z wyłączeniem środków pieniężnych
i ich ekwiwalentów) w aktywach całkowitych. Zmienna ta związana jest z kształtowaniem strategii gospodarowania kapitałem obrotowym.
5. ROA – miara zyskowności, mierzona jako poziom zysku operacyjnego (EBIT) do
sumy aktywów. Spodziewana jest negatywna relacja zyskowności i poziomu zadłużenia, wynikająca głównie z rosnących kosztów finansowych.
6. ∆Sales – bieżąca dynamika sprzedaży, mierzona jako relacja przyrostu przychodów
ze sprzedaży z danego roku w odniesieniu do roku poprzedniego. Służy jako estymator potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa (Scherr, Hulburt, 2001, s. 89). Oczekiwana jest negatywna relacja z poziomem zadłużenia.
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Kolejną grupą zmiennych (Count) jest przynależność do kraju, z którego pochodzi przedsiębiorstwo. Jest to grupa zmiennych binarnych, przyjmujących wartość 1, gdy spółka należy
do określonego kraju oraz 0 w przeciwnym wypadku.
W modelu uwzględniono także przynależność do określonej branży (Industry). Z uwagi
na fakt, iż niektóre z branż są reprezentowane przez niewielką liczbę spółek, połączono poszczególne branże w grupy według stopnia innowacyjności sektora. Jest to podział przeprowadzony w oparciu o Europejską Klasyfikację Działalności Gospodarczej (NACE Rev. 2)
dla celów statystycznych przez OECD i Eurostat. Poszczególne rodzaje działalności są połączone w grupy, na podstawie porównywalnych cech, do których zalicza się: naukochłonność, długość życia wyrobów i procesów, szybkość dyfuzji innowacji technologicznych,
zapotrzebowanie i wielkość nakładów na wykwalifikowany personel (Podręcznik Oslo,
2008, s. 32). W rezultacie wprowadzono kolejne zmienne binarne, związane z przynależnością spółki do określonego sektora: wysokiej techniki (H_Tech), średnio-wysokiej techniki
(MH_Tech), średnio-niskiej techniki (ML_Tech) oraz niskiej techniki (L_Tech). Do sektora
wysokiej techniki zaliczono spółki zajmujące się produkcją wyrobów farmaceutycznych,
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Sektor średnio-wysokiej techniki
obejmował produkcję chemiczną, broni i amunicji, urządzeń elektrycznych oraz sprzętu
transportowego, a także urządzeń i wyrobów medycznych. Branże średnio-niskiej techniki
obejmują reprodukcję zapisanych nośników informacji, wytwarzanie i przetwarzanie koksu
oraz produktów rafinacji ropy naftowej, produkcję wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, produkcję
statków i łodzi, a także naprawę i instalowanie maszyn i urządzeń. Sektor niskiej techniki
obejmuje produkcję artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych, wyrobów
tekstylnych, odzieży, skór, poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji oraz
produkcję mebli.
Funkcję regresji dla poziomu zadłużenia spółek przedstawia tabela 1.
Wyniki analizy regresji pokazują, że oczekiwany poziom zadłużenia determinowany
jest poziomem zadłużenia w roku ubiegłym. Zaobserwowano istotną negatywną relację
pomiędzy poziomem zadłużenia, a poziomem środków pieniężnych, co wskazuje na dyscyplinującą rolę długu w zarządzaniu środkami pieniężnymi. Podobna jest relacja zadłużenia z poziomem kapitału pracującego. Im wyższy jest poziom zadłużenia, tym bardziej
agresywna polityka kształtowania kapitału obrotowego netto jest obserwowana w spółce.
Pozytywną zależność zaobserwowano pomiędzy poziomem zadłużenia, a wzrostem przychodów ze sprzedaży. Jeżeli dynamika wzrostu sprzedaży jest uznawana za estymator potencjału rozwojowego, wówczas zauważyć należy, że potencjał rozwoju bardziej skłania
przedsiębiorstwo do zaciągania długu, niż do budowy rezerwy pojemności zadłużeniowej.
Wyjaśnienia można doszukiwać się w prawdopodobnym opóźnieniu czasowym pomiędzy
kształtowaniem elastyczności, a wzrostem sprzedaży. Elastyczność w postaci pojemności
zadłużeniowej służy budowaniu potencjalnych źródeł finansowania przyszłego wzrostu,
zaś w roku, w którym obserwowana jest dynamika wzrostu, przedsiębiorstwo wykorzystuje
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Tabela 1
Wyniki analizy regresji poziomu zadłużenia (Debt) badanych spółek
Zmienne

Współczynnik

Poziom istotności

const
Debt1
Size
IntA
Cash
NWC_TA
ROA
∆Sales
H_Tech
MH_Tech
L_Tech
Polska
Romunia
Bułgaria
Słowacja
Słowenia
Węgry
Litwa
Łotwa
N
Skorygowany R2 (%)

0,0524
0,8837
–0,0019
–0,1403
–0,1905
–0,0189
–0,0001
0,0001
0,0052
–0,0026
0,0039
0,0468
0,0438
0,0188
0,0531
0,0189
0,0122
0,0331
0,0237
2693
75,5

0,042
<0,0001
0,378
0,070
<0,0001
0,056
0,994
<0,0001
0,802
0,855
0,795
0,000
<0,0001
0,027
0,002
0,192
0,399
0,001
0,012

**
***
*
***
*
***

***
***
**
***

***
**

Objaśnienia: Modele szacowano metodą najmniejszych kwadratów dla danych panelowych z korektą heteroskedastyczności (HC1) w programie Gretl. Włączono 494 jednostki danych przekrojowych, szeregi czasowe dla jednostki zawierały od 3
do 7 obserwacji rocznych. Gwiazdki oznaczają istotność statystyczną na poziomie 0,1 (*), 0,05 (**) oraz 0,01(***). Źródło
danych baza Amadeus BvD.

Źródło: opracowanie własne.

posiadaną rezerwę pojemności zadłużeniowej, stąd obserwowane zwiększenie zadłużenia.
Nie stwierdzono statystycznie istotnej zależności pomiędzy wielkością spółek i zyskownością ich aktywów, a poziomem zadłużenia. Podobnie przynależność do spółek o określonym
stopniu innowacyjności sektora nie determinowała wskaźnika poziomu zadłużenia.

3. Kształtowanie elastyczności finansowej badanych spółek
Kolejny etap badania polegał na porównaniu obserwowanego w danym roku poziomu zadłużenia z wartością oczekiwaną wyznaczoną z wykorzystaniem funkcji zaprezentowanej
w tabeli 1. Jeżeli obserwowany poziom zadłużenia był poniżej estymowanego, wówczas
obserwacja była identyfikowana jako posiadanie elastyczności rezerwy zadłużenia, zaś poziom zadłużenia powyżej oczekiwanego uznawany był za brak elastyczności finansowej.
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Podkreślić należy, że struktura obserwacji rocznych, które w poszczególnych latach klasyfikowano jako elastyczne (FF_ob) lub o braku elastyczności (NoFF_ob) była zmienna
w czasie. Struktura rocznych obserwacji zaprezentowana została na rysunku 1. Największy
udział przedsiębiorstw o wolnej pojemności zadłużeniowej zaobserwowano w roku 2009,
tj. roku gwałtownego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Mogło to być spowodowane
zarówno polityką kształtowania elastyczności finansowej w reakcji na zwiększenie niepewności gospodarczej, jak i czynnikami o charakterze zewnętrznym tj. zmniejszeniem
podaży i warunków udostępniania źródeł dłużnych na rynku finansowym. Warto jednak
zaobserwować, że udział obserwacji klasyfikowanych w danym roku jako spółki posiadające elastyczność finansową (wolną pojemność zadłużeniową) rośnie w okresie spadków
średniego PKB (średnia ważona ilością obserwacji spółek z danego kraju), zaś maleje w sytuacji wzrostu PKB. Jeżeli elastyczność finansowa traktowana jest jako cecha umożliwiająca lepsze dostosowanie się do zmian w otoczeniu, wówczas okres pogorszenia koniunktury
gospodarczej wywołuje konieczność kształtowania elastyczności finansowej oraz redukcji
ryzyka finansowego.
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–0,060

PKB – średnie

Rysunek 1. Struktura badanych spółek według kryterium elastyczności finansowej
w latach 2008–2014
Źródło: opracowanie własne.

Wyodrębniono trzy grupy spółek ze względu na kształtowanie elastyczności finansowej w badanym okresie. Pierwszą grupę stanowią przedsiębiorstwa cechujące się negatywnym odchyleniem poziomu zadłużenia od wartości estymowanej w całym badanym okresie (spółki zawsze elastyczne – AFF). Niski poziom zadłużenia w tych przedsiębiorstwach
może wynikać z braku możliwości zadłużania lub z innych uwarunkowań o charakterze
wewnętrznym, które wymagały w badanym okresie utrzymywania relatywnie niskiego
poziomu dźwigni finansowej. Kolejną grupą firm są przedsiębiorstwa, które w żadnym
z badanych okresów nie charakteryzowały się elastycznością finansową (NFF) i wykazywały poziom zadłużenia powyżej estymowanego. Ostatnią grupą przedsiębiorstw są spółki
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oznaczone jako kształtujące elastyczność finansową (FF), do których zaliczono przedsiębiorstwa, które przynajmniej w trzech kolejnych latach badanego okresu wykazywały elastyczność finansową i można było wskazać okresy zmiany w kształtowaniu elastyczności
finansowej, tj. w badanym okresie można zaobserwować zarówno lata, w których przedsiębiorstwo posiadało elastyczność finansową, jak i takie, w których zadłużenie było powyżej
oczekiwanego – przedsiębiorstwa te stanowiły ponad 45% próby badawczej.
Porównanie median w kształtowaniu wskaźników w obserwowanej grupie spółek zaprezentowano w tabeli 2. Obok wskaźników wykorzystanych w konstrukcji modelu regresji
wykorzystano dodatkowo wskaźnik zyskowności kapitałów własnych (ROE) mierzony jako
poziom zysku operacyjnego (EBIT) do wartości kapitałów własnych, poziom zmiany aktywów trwałych (Zm_FA) mierzony jako przyrost bilansowej wartości aktywów trwałych
w porównaniu do roku poprzedniego, poziom inwestycji netto spółki (Invest Net) zwiększający wskaźnik Zm_FA o poziom amortyzacji w relacji do wartości bilansowej majątku
trwałego w roku poprzednim.
Różnice w kształtowaniu median poszczególnych wskaźników przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Porównanie median grup przedsiębiorstw o różnym poziomie elastyczności finansowej
Zmienna

AFF

NFF

FF

Size
Cash
NWC_TA
ROA
ROE
Zm_Sales
Zm_FA
Invest Net
Liczba spółek

8,060
0,011
0,189
0,016
0,018
–0,042
–0,035
0,056
44

9,856
0,012
0,125
0,010
0,069
–0,003
–0,031
0,006
18

9,145
0,023
0,196
0,037
0,064
0,017
–0,013
0,080
256

Test istotności różnic w medianach (p-value)
AFF vs. NFF
NFF vs. FF
AFF vs. FF
(0,000)***
(0,001)***
(0,000)***
(0,753)
(0,001)***
(0,000)***
(0,001)***
(0,000)***
(0,949)
(0,008)***
(0,000)***
(0,000)***
(0,013)**
(0,612)
(0,000)***
(0,050)*
(0,461)
(0,000)***
(0,357)
(0,136)
(0,000)***
(0,006)**
(0,000)***
(0,826)

Źródło: pracowanie własne.

Sposób kształtowania elastyczności uzależniony jest od wielkości spółki. Statystycznie największe spółki nie wykazywały negatywnych odchyleń od estymowanej pojemności
zadłużeniowej. Oznacza to, że w badanym okresie wśród firm bez wolnej pojemności zadłużeniowej dominowały przedsiębiorstwa duże. Zadłużenie poniżej oczekiwanego wykazywały z kolei spółki najmniejsze, najbardziej narażone na ograniczenia finansowe. Spółki
o średniej wielkości należały do grupy, w której obserwowano zamiany w wykorzystaniu
wolnej pojemności zadłużeniowej.
Przedsiębiorstwa z grupy o zmiennej elastyczności finansowej wykazywały relatywnie
większy poziom środków pieniężnych, niż przedsiębiorstwa zawsze elastyczne lub o braku
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elastyczności finansowej. Przedsiębiorstwa posiadające wolną pojemność zadłużeniową
prowadziły też bardziej konserwatywną politykę zarządzania kapitałem pracującym.
Przedsiębiorstwa należące do grupy o zmiennym stopniu wykorzystania pojemności zadłużeniowej cechowały się znacznie wyższym potencjałem wzrostu, niż spółki, które w całym badanym okresie posiadały elastyczność finansową. Może to sugerować, że fluktuacje
w kształtowaniu elastyczności finansowej są odpowiedzią na zmieniające się perspektywy
rozwojowe w otoczeniu, zaś wykorzystanie posiadanej możliwości zadłużenia pozwala na
uzyskanie wzrostu obrotów, nawet w warunkach spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorstwa utrzymujące w całym badanym okresie poziom zadłużenia poniżej oczekiwanego
wykazały największy spadek przychodów ze sprzedaży spośród badanych grup spółek.
Przedsiębiorstwa o różnej elastyczności finansowej są zróżnicowane pod względem
poziomu zyskowności. Najwyższą zyskownością aktywów cechują się przedsiębiorstwa
o zmiennym kształtowaniu elastyczności, zaś najmniejszą zyskownością przedsiębiorstwa,
których zadłużenie było w całym badanym okresie powyżej oczekiwanego (NFF). Spółki
o zmiennym wykorzystaniu poziomu dźwigni finansowej osiągały poziom zyskowności
kapitałów własnych porównywalny ze spółkami o wysokim zadłużeniu. Zdecydowanie najmniejszy poziom zyskowności kapitału własnego wykazywały spółki posiadające wolną
pojemność zadłużeniową.
Analiza poziomu inwestycji analizowanych przedsiębiorstw prowadzi do wniosku, że
przedsiębiorstwa elastyczne finansowo inwestują więcej, niż przedsiębiorstwa, które wykorzystują maksymalną pojemność zadłużeniową. Mediana poziomu aktywów trwałych
była w badanym okresie we wszystkich grupach przedsiębiorstw ujemna, niemniej, po
uwzględnieniu redukcji wartości aktywów wynikającej z amortyzacji można wskazać, że
poziom inwestycji spółek posiadających elastyczność był w analizowanym okresie większy, niż spółek, które nie posiadały wolnej pojemności zadłużeniowej. Biorąc pod uwagę
przypadający w badanym okresie czas globalnego kryzysu finansowego, można wskazać,
że posiadanie elastyczności finansowej wpływa na zdolność inwestycyjną spółek. Spółki posiadające wolną pojemność zadłużeniową inwestują statystycznie więcej, niż spółki
o wysokim poziomie zadłużenia. Wnioski te są zbieżne z obserwacjami Marchicy i Mury
dotyczącymi firm brytyjskich.

4. Krótkoterminowe efekty inwestycji przedsiębiorstw o zmiennej
elastyczności finansowej
Badania na grupie przedsiębiorstw brytyjskich w latach 1965–2008 wykazały, że przedsiębiorstwa kształtujące elastyczność finansową nie tylko inwestują więcej, ale także inwestycje wpływają znacząco na poprawę poziomu ich zyskowności w długim terminie (Marchica, Mura, 2010).
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Przeprowadzona analiza spółek giełdowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
wykluczała możliwość badania długoterminowego z uwagi na krótki okres objęty badaniem, przeprowadzono jednak badanie efektu krótkoterminowego.
Badaniem objęto wyłącznie spółki o zmiennym poziomie elastyczności finansowej
(grupa FF). Obserwacje w tych spółkach podzielono na trzy podokresy: okresy posiadania
elastyczności finansowej (t, przynajmniej 3 lata z rzędu), okres braku elastyczności poprzedzający redukcję zadłużenia (t – 1 dla roku przed obserwacją elastyczności, t – 2 dla dwóch
lat przed obserwacją elastyczności) oraz okres po obserwacjach elastyczności (analogicznie
t + 1 oraz t + 2).
W pierwszej kolejności porównano mediany poziomu zmiany przychodów ze sprzedaży
(rys. 2) oraz inwestycji w okresach zmieniającego się kształtowania elastyczności finansowej.
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Rysunek 2. Poziom zmiany obrotów spółki w okresie zmieniającej się elastyczności badanych
przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne.

Obserwacje zmian w poziomie median przyrostu przychodów ze sprzedaży (∆Sales)
oraz kształtowanie poziomu zadłużenia potwierdza, że elastyczność finansowa jest budowana przez przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu. Wykorzystanie wolnej pojemności zadłużeniowej prowadzi do zdecydowanego wzrostu poziomu obrotów przedsiębiorstwa, co potwierdza, że elastyczność finansowa budowana jest w reakcji na oczekiwane
perspektywy rozwojowe, zaś jej wykorzystanie związane jest z wykorzystaniem okazji do
zwiększenia skali działalności.
Analiza poziomu inwestycji przedsiębiorstw (Invest Net) kształtujących swoją elastyczność finansową prowadzi do wniosku, że posiadanie wolnej pojemności zadłużeniowej
zwiększa zdolność do realizacji inwestycji w kolejnych okresach.
W drugiej kolejności porównano efekty inwestycji i wzrostu obrotów, tj. ich wpływ na
poziom zyskowności przedsiębiorstwa (rys. 4).
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Rysunek 3. Poziom inwestycji w okresie zmieniającej się elastyczności badanych przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4. Poziom zyskowności aktywów (A) oraz zyskowności kapitału własnego (B) w okresie zmieniającej się elastyczności badanych przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne.

W krótkim okresie zaobserwowano negatywny wpływ inwestycji i zwiększenia poziomu zadłużenia na zyskowność przedsiębiorstwa, mierzoną relacją zysku operacyjnego do
aktywów i kapitału własnego przedsiębiorstwa. W okresie towarzyszącym wykorzystaniu
wolnej pojemności zadłużeniowej mierzony medianą poziom zyskowności był wyraźnie
niższy, niż w okresie poprzedzającym budowanie elastyczności finansowej. Poprawę poziomu zyskowności zaobserwowano w drugim roku po okresie posiadania wolnej pojemności
zadłużeniowej, niemniej w dalszym ciągu była ona mniejsza, niż w czasie poprzedzającym
okres elastyczności finansowej. W krótkim okresie nie znaleziono zatem potwierdzenia
tezy, że firmy kształtujące elastyczność finansową nie tylko inwestują więcej, ale uzyskują
lepsze wyniki.

Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej na inwestycje spółek publicznych...

77

Uwagi końcowe
Przeprowadzone badania wykazały cechy przedsiębiorstw, które kształtują wykorzystanie
pojemności zadłużeniowej – w stosunku do przedsiębiorstw, które nie przejawiały cech
elastyczności rezerwy zadłużeniowej są większe oraz bardziej zyskowne. Kształtowanie
elastyczności wpływa na zdolność inwestycyjną tych spółek. Po okresie posiadania relatywnie niskiego poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa te inwestują. Obserwowany w grupie przedsiębiorstw o zmiennej elastyczności finansowej krótkoterminowy wzrost poziomu
inwestycji jest znaczący i istotny statystycznie. Jednak w krótkim okresie zaobserwowano
raczej negatywny wpływ tych inwestycji na zyskowność przedsiębiorstwa.
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SPARE DEBT CAPACITY AND INVESTMENT ABILITY IN PUBLIC COMPANIES
OF CENTRAL – EASTERN EUROPE
Abstract: Purpose – The article focuses on connection between using spare debt capacity and investment
abilities of public companies of CCE.
Design/methodology/approach – The study was conducted on a sample of 564 stock companies of the industrial sector from 10 countries of Central and Eastern Europe. The study covered the period 2007–2014.
The research was conducted using tests that verify the statistical significance of differences in investments in
the enterprise groups with different levels of using spared debt capacity.
Findings – As a result of the research, it was found that companies that creates their financial flexibility
are smaller and more profitable than both firms with low level of debt in all analysed period and firms with
no spare debt capacity. After having a relatively low level of debt, these companies invest. The short-term
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increase in investment observed in this group is statistically significant. However, in the short term, the negative impact of these investments on the profitability of the company was observed.
Originality/value – This article presents the results of original empirical research conducted on a sample of
companies not covered by such a study. It documents that the policy directed at creating financial flexibility
can influence the level of investment.
Keywords: financial flexibility, spare debt capacity, investment ability, public companies
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Struktura rynku funduszy
społecznie odpowiedzialnych
w wybranych krajach europejskich
Paweł Jamróz*
Streszczenie: Cel – Celem artykułu była charakterystyka struktury rynku funduszy inwestujących zgodnie
z koncepcją społecznie odpowiedzialną w wybranych sześciu krajach europejskich oraz ocena ich dynamiki
rozwoju.
Metodologia badania – Badanie przeprowadzono na podstawie danych z Europejskiego Forum Inwestycji
Zrównoważonych (Eurosif) i raportów agencji Vigeo Rating.
Wynik – Badanie wskazuje na wysoką dynamikę rozwoju inwestycji SRI, szczególnie po ostatnim kryzysie
finansowym oraz znaczne zróżnicowanie w poszczególnych krajach. W Europie zaobserwować można, iż
inwestowanie społecznie odpowiedzialne nie jest chwilową modą, lecz stanowi ważny kierunek rozwoju
współczesnych rynków kapitałowych. Na uwagę zasługuje fakt, że po wybuchu kryzysu finansowego nie
odnotowano spadku wartości aktywów funduszy SRI, co mogłoby świadczyć o antycyklicznym charakterze
tego typu inwestycji. Najpopularniejszą strategią w Europie była selekcja negatywna, a największy udział
w aktywach funduszy SRI wśród państw europejskich miała Francja.
Oryginalność/wartość – Zagadnienie struktury rynku funduszy SRI w Europie ma istotne znaczenie praktyczne dla inwestorów.
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne; inwestycje społecznie odpowiedzialne; fundusze SRI, rynek europejski

Wprowadzenie
Fundusze inwestycyjne wykorzystujące w swej działalności koncepcję inwestowania społecznie odpowiedzialnego stają się popularną alternatywą wśród inwestorów, szczególnie
w czasie po ostatnim kryzysie finansowym. Idea tej koncepcji bierze swoje początki z przekazów religijnych, ponieważ inwestorzy chcą aby ich środki finansowe były lokowane odpowiedzialnie, zgodnie z ich światopoglądem i normami etycznymi. Celem artykułu jest
przedstawienie struktury sześciu największych rynków funduszy inwestycji społecznie
odpowiedzialnych (Socially Responsible Investing – SRI) w Europie oraz ocena dynamiki
ich rozwoju.
Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia SRI jest trudne z powodu wielu kierunków i kryteriów, które funkcjonują na światowych rynkach finansowych. Inwestycje odpowiedzialne
dr Paweł Jamróz, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, e-mail: p.jamroz@uwb.edu.pl.
*
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społecznie koncentrują inwestorów zainteresowanych nie tylko na długoterminowej maksymalizacji stopy zwrotu, lecz także na szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility – CSR) jest
ściśle powiązana z inwestycjami odpowiedzianymi społecznie, która dotyczy firm dobrowolnie uwzględniających kwestie społeczne, środowiskowe i związanych z ładem korporacyjnym w swojej działalności gospodarczej (por. Czerwonka, 2011, s. 137–138).
Charakter inwestycji społecznie odpowiedzialnych zależy od rodzaju inwestora, dlatego
można spotkać się również z takimi ich określeniami jak: zrównoważone, etyczne czy zielone inwestowanie. Najpopularniejsze definicje SRI pochodzą z: Europejskiego Forum Inwestycji Zrównoważonych (Eurosif – European Sustainable Investment Forum1), ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki US SIF’u (United States Social Investment Forum2) oraz PRI (Principles for Responsible Investment3). Według forum Eurosif inwestycje społecznie odpowiedzialne to podejście zorientowane na inwestycje długoterminowe, które łączą czynniki ESG
(Environment, Social, Governance) w procesie analizy i doboru papierów wartościowych
do portfela. Podejście to łączy analizę fundamentalną razem z czynnikami ESG w celu
uzyskania wyższych długoterminowych stóp zwrotu dla inwestorów i korzyści społeczeństwu poprzez wpływanie na zachowanie firm (Eurosif, 2016, s. 9). Amerykańskie forum
SIF strategie inwestycyjne SRI definiuje jako takie, które mogą być stosowane we wszystkich klasach aktywów finansowych, aby wspierać społeczną odpowiedzialność biznesu do
budowania długoterminowej wartości firm dla ich interesariuszy, poprzez wprowadzanie
produktów przynoszących korzyści środowisku i społeczeństwu (US SIF Foundation, 2016,
s. 12). Zatem jest to bardzo zbliżona definicja jak w przypadku europejskiego forum. Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI) to inicjatywa zapoczątkowana jeszcze przez
Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych Kofi Annan’a w 2005 roku. Zasady PRI
to wiodąca globalna sieć inwestorów promująca odpowiedzialne inwestycje, które mają na
celu włączenia czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego do decyzji
inwestycyjnych w celu lepszego zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zrównoważonych
długoterminowych stóp zwrotu. Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania zostały podpisane przez ponad 1500 sygnatariuszy, które obejmują wiele wiodących funduszy emerytalnych i zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których aktywa łącznie przekraczają
60 bilionów dolarów amerykańskich. Sygnatariusze zobowiązują się do wdrożenia sześciu
zasad PRI w podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych oraz polityki własnościowej
(Annual Report PRI, 2016, s. 8).

http://www.eurosif.org (10.02.2017).
http://www.ussif.org (10.02.2017).
3
https://www.unpri.org (10.02.2017).
1
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1. Europejskie strategie inwestowania społecznie odpowiedzialnego
W wyniku ewolucji koncepcji SRI, strategie dotyczące inwestowania zmieniały się na przestrzeni minionych lat na świecie. Historycznie pierwszą generacją strategii społecznie odpowiedzialnych była selekcja (screening) negatywna, polegająca na eliminowaniu spółek
lub branż, których działalność budziła wątpliwości natury etycznej, jak na przykład producentów alkoholu, tytoniu czy broni. Drugą generacją była selekcja pozytywna polegająca
na wyróżnieniu tych spółek, które przyczyniały się do polepszenia warunków społecznych
lub środowiskowych. Trzecią generację określano mianem triple bottom line (3 P – planet,
people and profit), polegającą na inwestowaniu w spółki spełniające kryteria dotyczące
zrównoważonego rozwoju, relacji z interesariuszami oraz środowiskiem naturalnym, czyli
zgodnymi z czynnikami ESG. Czwarta generacja jako najbardziej aktualna wykorzystywała wszystkie wyżej wymienione strategie, wskazując nie tylko czynniki ESG jako istotne
w raportowaniu, ale również dialog z szeroko rozumianą grupą interesariuszy (Czerwonka,
2013, s. 48–50).
Europejskie Forum Inwestycji Zrównoważonych do 2010 roku dzieliło wszystkie dostępne strategie SRI na dwie główne grupy: podstawowe (core SRI) i ogólne (broad SRI).
Natomiast od 2012 roku forum wprowadziło nowy podział strategii na siedem kategorii,
zmiany dotyczyły głównie nazewnictwa. Nowe kategorie strategii SRI obejmują (Eurosif,
2016, s. 9):
–– selekcję negatywną (wykluczenie z inwestycji) – exclusion of holdings from investment universe,
–– selekcję opartą na normach – norms-based screening,
–– selekcję na podstawie kryterium najlepszy z najlepszych – best in class,
–– inwestycje w zrównoważony rozwój – sustainability themed investment,
–– integrowanie czynników ESG – ESG integration,
–– zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju – engagement and voting on sustainability matters,
–– wpływ inwestycji – impact investment.
Selekcja negatywna polega na wykluczeniu z portfela inwestycyjnego spółek, których
działalność budzi wątpliwości pod względem etycznym lub społecznym, jak na przykład
nie inwestowanie w przemysł: alkoholowy, hazardowy, narkotykowy czy pornograficzny,
brak poparcia dla testowania produktów na zwierzętach i żywności modyfikowanej genetycznie. Selekcja negatywna stosowana jest przez inwestorów indywidualnych, jak również instytucjonalnych. W nowej klasyfikacji strategia ta jest traktowana jako jedna czyli
wykluczenie. Selekcja oparta na normach polega na wykluczeniu z inwestycji tych spółek,
które nie spełniają określonych norm związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładu korporacyjnego (Kłobukowska, 2014, s. 81–82). Selekcja best in class
polega na inwestowaniu w spółki o najlepszych wynikach pod względem czynników ESG
z danego sektora gospodarki. Najlepszy z najlepszych jest jedną z pozytywnych strategii,
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a jej podtypami są best in universe oraz best effort. Selekcja najlepszy z najlepszych jest
popularną strategią we Francji i w Holandii, według danych za 2015 rok (Eurosif, 2016,
s. 12–13).
Inwestycje w zrównoważony rozwój, określane również inwestycjami tematycznymi,
polegają na inwestowaniu w obszary związane ze zrównoważonym rozwojem lub z postanowieniami na przykład szczytu klimatycznego w Paryżu z 2015 roku (COP 21). Inwestorzy
stosujący selekcję inwestycji tematycznych kierują swoje zasoby finansowe zgodnie z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi przyczyniającymi się m.in. do wzrostu ekoefektywności, zmian klimatycznych czy wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
Natomiast integrowanie czynników ESG to włączenie do tradycyjnej analizy finansowej
czynników ESG oraz analizowanie potencjalnego ich wpływu na wyniki finansowe spółek.
Strategia ta pojawiła się na rynku SRI stosunkowo niedawno i dlatego trudno o jej jednoznaczne zdefiniowanie w zależności od kraju lub zarządzającego aktywami. Integrowanie
obejmuje m.in. następującą działalność: analizę tematyczną i badania pod kątem stosowania
czynników ESG, wprowadzanie ratingów ESG do sprawozdań finansowych, współpracę
analityków w dziedzinie SRI (Czerwonka, 2013, s. 56–57).
Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju to strategia długofalowa, polegająca na aktywnym zaangażowaniu we wdrażaniu standardów odpowiedzialności społecznej
w działalności przedsiębiorstw. Natomiast akcjonariusze w spółkach korzystając aktywnie z prawa głosu starają się wpływać na wdrażanie przedsięwzięć związanych z kwestią
zrównoważonego rozwoju (Krupa, 2012, s. 308–309). Wpływ inwestycji, określany również
inwestowaniem społecznym, to strategia polegająca na długoterminowym inwestowaniu
w spółki, fundusze lub organizacje z zamiarem wywołania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo. Strategia ta nadal odgrywa kluczową rolę na rynku SRI,
zwłaszcza po szczycie klimatycznym (COP 21), zarówno na rynkach rozwiniętych jak i rozwijających się gospodarczo. Wykazywała się w latach 2013–2015 trzycyfrowym rocznym
wzrostem, będąc najszybciej rozwijającą się strategią SRI. W ramach tej strategii około 55%
jest inwestowana w mikrofinansowanie, polegające na udostępnianiu usług finansowych
ubogim społecznościom z krajów rozwijających się. Pozostała część jest inwestowana w inwestycje społecznościowe (community investing) oraz w przedsiębiorstwa społeczne (social
business investment) (Eurosif, 2014, s. 25; Eurosif, 2016, s. 56).
Przedstawione strategie nie wykluczają się wzajemnie, a uzupełniają i każda z nich ma
swoje wady oraz zalety, stąd trudność jednoznacznego określenia najbardziej efektywnej.
Wybór przez zarządzającego aktywami więcej niż jednej strategii, świadczy o kompleksowym podejściu do kwestii inwestowania społecznego i zależy od dostępnych informacji,
raportów, świadomości społecznej czy uwarunkowań prawnych danego państwa (Rogowski, Ulianiuk, 2011, s. 106). Należy pamiętać, że inwestowanie społeczne to nie działalność
filantropijna, a inwestorzy oczekują pozytywnej stopy zwrotu z zainwestowanych środków
łącznie z pozytywnym wymiarem środowiskowym i społecznym.
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2. Charakterystyka rynku funduszy SRI w Europie
Największy udział w globalnym rynku SRI według danych za 2016 rok ma rynek europejski, którego wartość wynosiła 12,04 bln USD, co stanowiło 52,6% całości zarządzanych
aktywów (22,89 bln USD). Drugim pod względem wielkości był rynek amerykański o wartości 8,72 bln USD z udziałem wynoszącym 38,1%. Pozostała część inwestycji znajduje się
odpowiednio w Kanadzie (udział 4,7%), w Australii i Nowej Zelandii (2,3%), w Japonii
(2,1%) oraz w Azji bez Japonii (0,2%) (GSIR, 2016, s. 7).
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Rysunek 1. Liczba funduszy SRI w Europie w latach 2003–2016
Źródło: Green, Social and Ethical Funds in Europe (2016), s. 7.

Analizując liczbę funduszy społecznie odpowiedzialnych w Europie (zob. rys. 1), zauważyć można, iż w badanych latach 2003–2016 nastąpił wzrost z 311 do 1138 funduszy,
czyli o 266%. W czasie ostatniego kryzysu finansowego liczba funduszy SRI wynosiła
od 437 do 537, natomiast czas po kryzysie w Europie uwidocznił, że inwestowanie etyczne nie jest chwilową modą, lecz stanowi ważny kierunek rozwoju współczesnych rynków
kapitałowych. Na uwagę zasługuje fakt, że po wybuchu kryzysu finansowego nie odnotowano spadku wartości aktywów funduszy SRI, co mogłoby świadczyć o antycyklicznym
charakterze tego typu inwestycji. Niezależnie od spadku (–5,5%) liczby funduszy w roku
2016 w porównaniu z rokiem 2015, to wartość całkowita zarządzanych aktywów funduszy SRI mających siedzibę w Europie wzrosła o 17,04% (zob. rys. 2). Natomiast w latach
2003–2016 wartość zarządzanych aktywów wzrosła o 1217%, z poziomu 12 mld euro do
158 mld euro, co wskazuje na utrzymywanie pozytywnej tendencji i jego rozwój. Mimo
tego wartość zarządzanych aktywów rynku funduszy SRI na koniec czerwca 2016 roku
wynosiła 2% całego europejskiego rynku funduszy detalicznych i stanowiło to najwyższy
odsetek w dotychczasowej historii.
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Rysunek 2. Wartość zarządzanych aktywów funduszy SRI w Europie w latach 2003–2016
Źródło: Green, Social and Ethical Funds in Europe (2016), s. 10.

Krajem, który od wielu lat pozostaje liderem pod względem wartości aktywów europejskiego rynku SRI jest Francja, którego wartość na koniec czerwca 2016 roku wynosiła
58 mld euro, a udział w sumie zarządzanych aktywów stanowił 36,7% (zob. rys. 3). Drugie
miejsce zajmowała Wielka Brytania z aktywami o wartości 18 mld euro i udziale wynoszącym 11,4%. Kolejne miejsca zajmowały Holandia z aktywami o wartości 16 mld euro,
Szwajcaria z wartością aktywów 14 mld euro, Szwecja 11 mld euro i Niemcy z 10 mld euro.
Sześć największych rynków pod względem wartości aktywów miało udział wynoszący
80,4% w europejskim rynku funduszy społecznie odpowiedzialnych. Wśród pozostałych
państw według raportu grupy Vigeo, których udział wyniósł łącznie 10,8% w aktywach
funduszy SRI, były odpowiednio Belgia, Włochy, Austria, Irlandia, Hiszpania i Dania.
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Rysunek 3. Struktura udziału krajów w aktywach funduszy SRI w Europie w 2016 roku
Źródło: Green, Social and Ethical Funds in Europe (2016), s. 11.

Największy udział w rynku krajowym wśród funduszy etycznych posiada Holandia,
o wartości wynoszącej 42,9% (zob. tab. 1), dzięki imponującemu wzrostowi w porównaniu
z rokiem 2015. Spowodowane to było spadkiem wartości aktywów ogółem, jak również
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wzrostem wartości nieruchomości jako bezpiecznego i dochodowego aktywa. Francja zajęła drugie miejsce z udziałem wynoszącym 7,8%, jednak wyższy udział w rynku krajowym
posiada nie prezentowana Belgia (8,8%), ze względu na zbyt niską wartość aktywów funduszy SRI.
Tabela 1
Liczba i aktywa funduszy SRI w wybranych państwach w roku 2016
Państwa
Francja
Wielka Brytania
Holandia
Szwajcaria
Szwecja
Niemcy

Liczba
funduszy SRI
432
73
108
93
68
81

Wartość aktywów funduszy SRI
(w mld EUR)
58
18
16
14
11
10

Udział w rynku funduszy SRI
w wybranych państwach (%)
7,8
1,6
42,9
3,3
4,2
3,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Green, Social and Ethical Funds in Europe (2016), s. 8–16.

Badania Eurosif z trzynastu europejskich krajów wskazują, iż kluczową motywacją inwestorów do inwestowania społecznego są idea zrównoważonego rozwoju oraz wsparcie
lokalnych społeczności. Natomiast za największą barierę inwestorzy wskazują brak wystarczających produktów związanych z inwestowaniem etycznym. Wobec przedstawionych
danych zastanawiająca może być przyczyna tak intensywnego rozwoju rynku funduszy
SRI w Europie. Z pewnością na bazie dostępnej literatury przedmiotu generalnie można
stwierdzić, że wyniki osiągane przez fundusze SRI nie są wyższe w porównaniu do wyników osiąganych przez tradycyjne fundusze inwestycyjne (zob.: Beer, Estes, Deshayes, 2014;
Jamróz, 2016). Zatem należałoby zwrócić uwagę na czynniki o charakterze instytucjonalnym, które wpływają na rozwój rynku funduszy społecznie odpowiedzialnych.
Najpopularniejszą strategią w Europie pod koniec 2015 i 2013 roku była selekcja negatywna (zob. rys. 4), której średnioroczny wzrost wynosił 22%4. Wartość zarządzanych
aktywów zgodnie ze strategią wykluczenia inwestycji na koniec 2015 roku wyniosła 10,15
bilionów euro (pogrubiona czcionka), a w 2013 wyniosła 6,85 bilionów euro (w ramce).
Na drugim miejscu znalazła się selekcja oparta na normach, której średnioroczny wzrost
wynosił 18%, a wartość tej strategii na koniec 2015 roku wyniosła 5,09 biliona euro. Trzecią
najważniejszą strategią społecznie odpowiedzialną było zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju o średniorocznym wzroście wynoszącym 14% i wartości aktywów na
koniec 2015 roku wynoszących 4,27 biliona euro. Najrzadziej praktykowanymi strategiami
SRI w Europie w latach 2013–2015 były wpływ inwestycji oraz inwestycje w zrównoważony rozwój, lecz charakteryzowały się one najwyższym średniorocznym wzrostem.

4

Wyznaczono jako średnią geometryczną.
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Wpływ inwestycji
Zaangażowanie
Integrowanie czynników ESG
Inwestycje w zrównoważony rozwój
Selekcja najlepszy z najlepszych
Selekcja oparta na normach

20 269
98 329
3 275 930
4 270 045
1 900 040
2 646 346
58 961
145 249
353 555
493 375
3 633 794
5 087 774
6 853 954

Selekcja negatywna

10 150 595

Rysunek 4. Wartość stosowanych strategii w Europie w 2013 i 2015 roku (mln euro)
Źródło: European SRI Study, Eurosif (2016), s. 12.

Głównymi uczestnikami rynku SRI w Europie są inwestorzy instytucjonalni w 77,9%
(głównie państwowe fundusze emerytalne, uczelnie wyższe oraz instytucje ubezpieczeniowe), pozostała część to inwestorzy indywidualni, według danych na koniec 2015 roku.
Jeszcze w roku 2011 udział inwestorów instytucjonalnych stanowił 94,1% całego rynku
inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Zatem widać rosnące zapotrzebowanie na inwestycje etyczne ze strony inwestorów indywidualnych. Najbardziej aktywni inwestorzy instytucjonalni i o najwyższym udziale w rynku występują odpowiednio w Hiszpanii, Danii,
Francji, Holandii i Niemczech. Natomiast najwyższy udział inwestorów indywidualnych
odnotowano w Belgii (Eurosif, 2016, s. 52).
Tabela 2
Struktura strategii społecznie odpowiedzialnych w wybranych państwach na koniec 2015 roku (%)
Strategie

Francja

Selekcja negatywna
Selekcja oparta na normach
Selekcja najlepszy z najlepszych
Inwestycje w zrównoważony rozwój
Integrowanie czynników ESG
Zaangażowanie
Wpływ inwestycji

6,6
52,1
65,3
29,6
12,8
1,0
1,2

Wielka
Brytania
18,4
0,2
1,7
14,5
42,9
60,3
4,6

Holandia

Szwajcaria Szwecja

Niemcy

11,1
18,4
11,5
25,5
16,7
17,0
41,5

25,0
1,5
7,9
14,5
3,5
1,8
10,0

17,8
0,3
4,3
5,6
1,0
1,0
4,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie European SRI Study, Eurosif (2016), s. 57.

7,0
7,4
2,2
1,6
13,5
10,4
1,4

Struktura rynku funduszy społecznie odpowiedzialnych w wybranych krajach europejskich

87

Strukturę strategii etycznych w badanych sześciu państwach europejskich przedstawia
tabela 2. Najwyższy udział spośród trzech strategii miała Francja odpowiednio w selekcji
najlepszy z najlepszych, selekcji opartej na normach oraz inwestycji w zrównoważony rozwój. Na drugim miejscu uplasowała się Wielka Brytania mając najwyższy udział w zaangażowaniu oraz integrowaniu czynników ESG. Natomiast najniższe udziały w strukturze
strategii społecznie odpowiedzialnych miały Szwecja i Niemcy, które również miały najniższą wartość aktywów funduszy SRI.

Uwagi końcowe
Sześć największych rynków pod względem aktywów to Francja, Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria, Szwecja i Niemcy, które potwierdzają swoją pozycję lidera o łącznym
udziale wynoszącym 80,4% w europejskim rynku funduszy społecznie odpowiedzialnych.
Jednocześnie należy pamiętać, iż wartość aktywów rynku funduszy SRI na koniec czerwca
2016 roku stanowiła jedynie 2% całego europejskiego rynku funduszy detalicznych. Świadczyć to może o tym, że dla wielu instytucji deklarowanie stosowania zasad etycznych ma
głównie znaczenie wizerunkowe lub marketingowe i ogranicza się do stosowania najprostszych strategii jak negatywna selekcja. Ważnym czynnikiem powodującym wzrost skali
inwestycji społecznie odpowiedzialnych są nowe regulacje prawne na poziomie krajowym
(m.in. we Francji) czy na poziomie Unii Europejskiej. Od 2009 roku widoczna jest wysoka
dynamika wzrostu tego rynku pod względem liczby funduszy SRI oraz pod względem wartości zarządzanych aktywów. Po ostatnim kryzysie finansowym nie odnotowano spadku
wartości aktywów funduszy SRI, co mogłoby świadczyć o antycyklicznym charakterze
tego typu inwestycji.

Literatura
Annual Report PRI (2016), United Nations. Pobrano z: http://annualreport.unpri.org/PRI_AR-2016.pdf.
Beer, F., Estes, J., Deshayes, C. (2014), The performance of the faith and ethical investment products: A comparison
before and after the 2008 meltdown, Financial Services Review, 23, 151–167.
Czerwonka, M. (2011). Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) – inwestowanie alternatywne. Finanse, 1 (4),
135–154.
Czerwonka, M. (2013). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Warszawa: Difin.
European SRI Study, Eurosif (2016). Pobrano z: http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study2016-HR.pdf.
European SRI Study, Eurosif (2014). Pobrano z: http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/09/Eurosif-SRIStudy-20142.pdf.
Global Sustainable Investment Review, GSIR (2016). Pobrano z: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf.
Green, Social and Ethical Funds in Europe (2016). Pobrano z: http://www.vigeo-eiris.com/wp-content/
uploads/2016/11/161020-Green-Social-and-Ethical-funds-in-Europe-2016_Final-Compatibilit...-1.pdf.
Jamróz, P. (2016). The Effect of New Socially Responsible Investment Funds in Poland. Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia, 4 (82/2), 495–506.

88

Paweł Jamróz

Kłobukowska, J. (2014). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim. Zeszyty Naukowe SGGW
w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11 (60), 78–89.
Krupa, D. (2012). Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H (Oeconomia), 1 (46), 307–316.
Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends, US SIF Foundation (2016). Pobrano z: http://
www.ussif.org/files/SIF_Trends_16_Executive_Summary(1).pdf.
Rogowski, W., Ulianiuk, A. (2011). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki. Część
I: Czym jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI). Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów,
Zeszyt naukowy 112, 99–115.
Tomaszewski, J. (2016). Fundusze inwestycji odpowiedzialnych społecznie w Europie – struktura i trendy rozwojowe. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2 (4), 17–26.

STRUCTURE OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS IN SELECTED
EUROPEAN COUNTRIES
Abstract: Purpose – The aim of this paper is to characterize the market structure of funds that invest according to principles of social responsibility in selected six european countries, and to evaluate their growth
dynamic.
Design/methodology/approach – Study was conducted with the use of data from the European Sustainable
Investment Forum (Eurosif) and reports from the Vigeo Raiting agency.
Findings – This study reveals a high development dynamics of SRI investments with significant country to
country variations. High dynamics occurs especially after the last financial crisis. One can make an observation that in Europe SRI investing is not a passing fad, rather an important trend in the development of capital
markets. It is worth noting that the outbreak of the financial crisis did not result in the decrease in assets of
SRI funds, what can indicate at an acyclical character of such investments. The most common strategy in
Europe was exclusion selection, and the biggest share in the assets of SRI funds can be found in France.
Originality/value – Issues concerning the structure of SRI funds in Europe is of high practical importance
for investors.
Keywords: mutual funds, socially responsible investment, SRI funds, european market
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Wykorzystanie modelu RKRV do identyfikacji
przewartościowania akcji na przykładzie GPW*
Michał Kałdoński, Tomasz Jewartowski**
Streszczenie: Cel – Celem opracowania jest ocena przydatności modelu Rhodes-Kropf–Robinson–Viswanathan (RKRV) do identyfikacji przewartościowania akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Metodologia badania – Ocena przydatności modelu RKRV dokonana została na podstawie porównania poprawności przyporządkowania na jego podstawie spółek do grupy firm przewartościowanych na tle innych,
alternatywnych podejść. Przyporządkowanie traktujemy jako poprawne, jeżeli zastosowane testy potwierdzają statystyczną istotność różnicy poziomu cech wskazujących na przewartościowanie w grupie spółek
przewartościowanych względem niedowartościowanych.
Wynik – Przeprowadzone badania wskazują, że dekompozycja wskaźnika market-to-book, stanowiąca istotę
modelu RKRV, pozwala bardziej precyzyjnie zidentyfikować spółki przewartościowane, niż wykorzystanie
wspomnianego wskaźnika w jego czystej postaci.
Oryginalność/wartość – Artykuł wypełnia lukę badawczą w zakresie metod identyfikacji przewartościowania akcji na polskim rynku kapitałowym.
Słowa kluczowe: przewartościowanie akcji, wskaźnik market-to-book, dekompozycja wskaźnika market-to-book, model Rhodes-Kropf-Robinson-Viswanathan

Wprowadzenie
Przewartościowanie akcji spółki giełdowej ma miejsce wówczas, gdy rynkowa cena przewyższa wartość wewnętrzną (fundamentalną) akcji. Problem z identyfikacją przewartościowanych walorów wynika z trudności w ustaleniu wartości wewnętrznej akcji lub –
przyjmując nieco inną perspektywę – trudności w ustaleniu stóp zwrotu, jakie dana akcja
powinna generować. W tym drugim przypadku o przewartościowaniu świadczyłyby zbyt
niskie stopy zwrotu w relacji do czynników ryzyka uwzględnianych przez inwestorów przy
określaniu wymaganych stóp zwrotu.
Przewartościowanie bądź niedowartościowanie walorów na rynkach kapitałowych ma
fundamentalne znaczenie zarówno dla praktyki (głównie w kontekście dokonywanych inwestycji kapitałowych, ale również decyzji emitentów walorów), jak i dla teorii finansów.

*
Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
(nr 2014/13/B/HS4/01556).
**
dr hab. Michał Kałdoński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, e-mail: michal.kaldonski@ue.poznan.pl;
dr hab. Tomasz Jewartowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, e-mail: tomasz.jewartowski@ue.poznan.pl.
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Inwestorzy poszukują niedowartościowanych walorów, licząc na ponadprzeciętną stopę
zwrotu (dotyczy to również tzw. gry „na krótko” w odniesieniu do walorów przewartościowanych), z kolei zarządzający spółkami podejmują ważne decyzje finansowe, często
przeświadczeni o tym, że rynkowe ceny walorów zarządzanych przez nich spółek odbiegają
od wartości fundamentalnych (wykupy akcji, dodatkowe emisje akcji, przejęcia innych podmiotów opłacane akcjami itp.).
Akademicy starają się wyjaśniać zachowania emitentów oraz inwestorów na gruncie
różnych, czasami przeciwstawnych teorii, przyjmując lub odrzucając określone paradygmaty. Dla części z nich ważniejsza jest perspektywa całego rynku, niż poszczególnych walorów (bądź emitentów), a wyniki ich badań konfrontowane są na ogół z hipotezami efektywności informacyjnej rynku1. Inni koncentrują się na wpływie odchyleń wartości rynkowych
od wartości wewnętrznych na decyzje podejmowane przez emitentów oraz konsekwencje
takich decyzji głównie dla akcjonariuszy spółek. To podejście, typowe dla subdyscypliny
finansów przedsiębiorstw, przyjęte zostało w niniejszym artykule, w którym nie odnosimy
się wprost do efektywności rynku, przyjmując, że nieefektywność rynku może stanowić
tylko jeden z czynników decydujących o odchyleniach wartości rynkowych od wartości
wewnętrznych akcji.
Przyjmujemy, podobnie jak Jensen (2004, 2005), że odchylenia takie, zaobserwowane na
poziomie pojedynczych podmiotów, nie stanowią wystarczających argumentów przeciwko
efektywności rynku. Po drugie, koncentrujemy się na jednej kategorii odchyleń, tj. na przewartościowaniu akcji, a przede wszystkim na konsekwencjach przewartościowania akcji dla
pojedynczych emitentów.
Często wykorzystywanym podejściem służącym do określenia skali przewartościowania bądź niedowartościowania akcji jest spopularyzowany przez Ohlsona (1995) model zysku rezydualnego. W dużym uproszczeniu polega on na wyznaczaniu wartości wewnętrznej
akcji (kapitału własnego) jako wartości księgowej powiększonej o zdyskontowany strumień
zysków rezydualnych. Praktyczne wykorzystanie modelu Ohlsona wymaga sporządzenia
prognoz zysku na akcję oraz oszacowania kosztu kapitału własnego. Większość badaczy
posługujących się tym modelem (por. Lee i in., 1999; Dong i in., 2006; Dong i in., 2012)
nie sporządza prognoz samodzielnie – wykorzystywane są mediany prognoz analityków
(często na podstawie informacji z bazy I/B/E/S), na ogół w horyzoncie trzyletnim (lub krótszym). Koszt kapitału własnego szacowany jest na podstawie modelu CAPM lub modelu
Famy-Frencha (1993).
Do pomiaru przewartościowania akcji danej spółki można także wykorzystać model
zaproponowany przez Rhodes-Kropf i in. (2005), nazywany w dalszej części artykułu modelem RKRV, u którego podstaw leży dekompozycja wskaźnika market-to-book (M/B lub
MB).
1
Rynek można uznać za efektywny, jeżeli ceny walorów właściwie odzwierciedlają informacje, które mogą
wpływać na ich wartości wewnętrzne.

Wykorzystanie modelu RKRV do identyfikacji przewartościowania akcji na przykładzie GPW

91

Celem niniejszego opracowania jest ocena przydatności modelu RKRV do identyfikacji
przewartościowania akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena taka zostanie dokonana przez pryzmat konsekwencji przewartościowania
akcji dla ich emitentów. Odwołując się do teorii oraz wyników wcześniejszych badań możemy określić, jakich działań można się spodziewać przez zarządzających przewartościowanymi podmiotami. Powszechnie przyjmuje się chociażby, że spółki przewartościowane są
bardziej skłonne do emitowania kolejnych akcji, niż spółki, których zarządzający są przekonani o niedowartościowaniu walorów. W przyjętej przez nas procedurze oceny przydatności modelu RKRV sprawdzamy, czy spółki, których akcje zostały w oparciu o ten model
zaklasyfikowane jako przewartościowane, podejmowały tego typu działania częściej, niż
spółki zaklasyfikowane jako niedowartościowane. Dodatkowo oceniamy skuteczność tego
modelu do identyfikacji przewartościowania na tle skuteczności samego wskaźnika M/B
(bez dekompozycji), którego ponadprzeciętne wskazania często traktuje się jako potencjalny sygnał przewartościowania.

1. Pomiar przewartościowania akcji na podstawie wskaźnika market-to-book
Wskaźnik M/B, wyznaczany jako stosunek ceny rynkowej akcji do wartości księgowej
przypadającej na jedną akcję, świadczy na ogół o tym, jak inwestorzy postrzegają zdolność
aktywów ujętych w sprawozdaniach finansowych podmiotu do generowania przyszłych korzyści. Wysoka wartość tego wskaźnika może świadczyć o tym, że inwestorzy pozytywnie
oceniają przyszłe możliwości wzrostu, ale może również sygnalizować przewartościowanie
akcji. Co więcej, może ona świadczyć po prostu o tym, że korzyści dla akcjonariuszy generowane są przez inne, nieujęte w sprawozdaniach finansowych aktywa (zasoby), takie, jak
kapitał intelektualny. Posługując się tym wskaźnikiem zawsze należy odnosić jego wartość
do wartości przeciętnej dla danej branży – wartości tego wskaźnika w branżach bardziej
„kapitałochłonnych” będą niższe, niż w branżach, w których wartość kreowana jest głównie przez kapitał intelektualny. Panuje dość powszechny pogląd, że wskaźnik ten jako kryterium inwestycyjne może być wykorzystywany jedynie w odniesieniu do spółek z branż,
w których wartość kreowana jest przede wszystkim przez zasoby materialne lub finansowe.
Wysokie wskazania wskaźnika M/B dla danej spółki w danym okresie mogą zatem
świadczyć o tym, że:
–– spółka ma duże możliwości wzrostu,
–– spółka może być przewartościowana na tle branży,
–– spółka nie jest przewartościowana na tle branży, ale cała branża jest w danym momencie przewartościowana w odniesieniu do długoterminowej średniej branżowej wartości wskaźnika.
Istotą modelu RKRV jest właśnie odseparowanie pierwszego czynnika od dwóch pozostałych, które autorzy traktują jako błąd w wycenie (market misvaluation). Dokonują oni
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dekompozycji wskaźnika M/B na dwie składowe: cena rynkowa do prawdziwej (true), czyli
wewnętrznej wartości (M/V) oraz tejże wartości do wartości księgowej (V/B):
Market to book = Market to value × Value to book.
W zapisie logarytmicznym zależność tę można przedstawić następująco:
m – b = (m – v) + (v – b).
Pierwsza składowa (m – v) mierzy właśnie rozbieżność pomiędzy rynkową ceną (m),
a prawdziwą (wewnętrzną) wartością akcji (v), a tym samym określa skalę błędu w wycenie
(market misvaluation), czyli poziom przewartościowania lub niedowartościowania. Druga
składowa, czyli różnica pomiędzy prawdziwą (wewnętrzną) wartością akcji, a jej wartością księgową (v – b), mierzy możliwości wzrostu spółki. Pierwszą składową można dalej
podzielić na dwa kolejne komponenty: błąd w wycenie na poziomie spółki ( firm-specific
misvaluation, FIRM_ERR) oraz błąd w wycenie na poziomie branży (industry-wide misvaluation, IND_ERR):

 
 

mi ,t − bi ,=
t
 mi ,t − v ( θi ,t ; α j ,t )  + v ( θi ,t ; α j ,t ) − v ( θi ,t ; α j )  + v ( θi ,t ; α j ) − bi ,t  .
Błąd w wycenie na poziomie spółki w danym okresie mi ,t − v ( θi ,t ; α j ,t ) ustalany jest
na podstawie różnicy pomiędzy rynkową ceną jej akcji w tym okresie, a ustaloną w danym
okresie wartością teoretyczną określaną na podstawie modelu, którego parametry (αj,t) szacowane są w oparciu o regresję rynkowych cen akcji spółek z tej samej branży i tego samego
okresu względem określonych cech fundamentalnych tych spółek (θi,t), takich, jak księgowa
wartość kapitału własnego, poziom wyniku netto oraz dźwignia finansowa.
Błąd w wycenie na poziomie branży v(θi,t; αj,t) – v(θi,t; αj) wynika z różnicy pomiędzy
ustaloną w danym okresie wartością teoretyczną, a uśrednioną wartością teoretyczną z całego okresu analizy, którą autorzy określają mianem long-run industry-level value.
Suma tych dwóch błędów będzie określana w części empirycznej opracowania mianem
całkowitego błędu w wycenie (TOT_ERR), z kolei pozostały element dekompozycji wskaźnika M/B, czyli wyrażenie [v(θi,t; αj) – bi,t], traktowany jako miara możliwości wzrostu,
będzie oznaczany symbolem LR_VB.

2. Źródła danych, dobór i definicje analizowanych zmiennych, podstawowa
charakterystyka próby badawczej
Badania przeprowadzone zostały na niezbilansowanym panelu 549 spółek (2944 obserwacji) notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005–2015. Wyjściowa próba badawcza
obejmowała wszystkie spółki notowane na rynku głównym GPW, dla których dane finansowe dostępne były w bazie Capital IQ firmy Standard & Poors. Z tak określonej próby
wyeliminowane zostały spółki z sektora finansowego. O ostatecznym rozmiarze próby
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zadecydowała konstrukcja podstawowego miernika przewartościowania, a w szczególności
dostępność danych dla minimum 15 spółek w każdym sektorze, w każdym roku okresu
objętego analizą, umożliwiająca dekompozycję wskaźnika MB według metodologii zaproponowanej przez RKRV.
Zasadniczym celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy dekompozycja wskaźnika MB, która pozwala oddzielić wartość możliwości wzrostu od błędu w wycenie, skutkuje większą precyzją w zakresie identyfikacji spółek przewartościowanych, aniżeli zastosowanie wspomnianego wskaźnika w czystej postaci, lub w jego wersji zmodyfikowanej,
uwzględniającej korektę ze względu na branżę. Dlatego, jak już wcześniej zasygnalizowano, obok zmiennej TOT_ERR, w analizie wykorzystane zostały dwie zmienne MB oraz
MB_IA, reprezentujące alternatywne metody identyfikacji spółek przewartościowanych.
W celu oceny stopnia precyzji wskazań poszczególnych metod identyfikacji spółek
przewartościowanych zidentyfikowano cechy, które – w świetle dotychczasowych badań
empirycznych – charakteryzują spółki wyceniane przez rynek powyżej ich wartości fundamentalnej.
Gros badań potwierdza, iż nawet w spółkach, w których zarządzający podejmują aktywne działania w celu podtrzymania przewartościowania, proceder taki nie może trwać
wiecznie, i w dłuższym okresie ceny akcji spółek przewartościowanych zbliżą się do ich
wartości wewnętrznej (Marciukaityte, Varma, 2008; Chi, Gupta, 2009; Badertscher, 2011).
W rezultacie inwestorzy posiadający w swoich portfelach spółki przewartościowane powinni odnotować ujemną stopę zwrotu. Kształtowanie się stóp zwrotu z akcji spółek źle
wycenionych zmierzone zostało przy użyciu jednorocznej stopy zwrotu typu BHAR (buy
and hold return), skorygowanej o stopę zwrotu z indeksu giełdowego WIG.
Współcześnie, w badaniach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio metod identyfikacji przewartościowania spółek, coraz częściej podkreśla się, że proste miary, takie, jak
wskaźnik MB (lub jego zmodyfikowane wersje), czy wskaźnik Q-Tobina, jednocześnie
aproksymują wartość „wewnętrzną” oraz możliwości wzrostu, dlatego gorzej sprawdzają
się przy identyfikacji spółek błędnie wycenianych przez rynek (Dong i in., 2012). Z tego
względu w analizie wykorzystana została zmienna SALES_GR reprezentująca jednoroczną
stopę wzrostu przychodów ze sprzedaży. Inaczej, niż w przypadku prostych miar, dekompozycja wskaźnika MB pozwala oddzielić błąd w wycenie (zmienna TOT_ERR) od wyceny
możliwości wzrostu (zmienna LR_VB). Dlatego spółki zakwalifikowane jako przewartościowane ze względu na wielkość TOT_ERR, nie powinny się istotnie różnić ze względu na
tempo wzrostu przychodów od pozostałych spółek.
Kolejna grupa zmiennych odnosi się do przejawów wykorzystywania przewartościowania spółek przez zarządzających nimi oraz akcjonariuszy. Wyniki badań prowadzonych na
innych rynkach wskazują, że znaczącymi beneficjentami przewartościowania spółek są ich
menedżerowie (Bergstresser, Philippon, 2006; Efendi i in., 2007; Tsai i in., 2012). W szczególności dzieje się tak, gdy relatywnie duża część wynagrodzeń menedżerów powiązana
jest ze zmianą rynkowej ceny akcji. Wtedy to zarządzający spółkami podejmują rozmaite
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działania, takie, jak np. manipulowanie zyskami, ukierunkowane na podtrzymanie przewartościowania. Status firmy wykorzystującej elementy wynagrodzeń bazujące na udziale
menedżerów w strukturze własności, takie, jak opcje na akcje, czy akcje nieodpłatne, reprezentowany jest przez zmienną binarną STOCK_COMP.
Wiedza na temat przewartościowania spółek może być także źródłem wymiernych
korzyści z transakcji typu insider trading (Jenter, 2005). Asymetria informacji na temat
stanu i perspektyw rozwojowych spółek różnicująca akcjonariuszy zewnętrznych i insiderów, pozwala tym ostatnim realizować zyski na kupnie walorów niedowartościowanych
i sprzedaży akcji przewartościowanych. Korzyści z insider tradingu indukowanego przez
przewartościowanie aproksymuje zmienna zero-jedynkowa INSIDE_NETSELL. Zmienna ta identyfikuje wszystkie spółki, w których w danym roku insiderzy zmniejszyli swój
udział w strukturze własności.
Przewartościowanie spółek rodzi także określone konsekwencje dla decyzji o sposobie
finansowania. Badania Dong i in. (2012) wskazują, że spółki przewartościowane zdecydowanie częściej przeprowadzają wtórną emisję akcji, aniżeli zaciągają dług. Co więcej,
wyniki tych badań są zbieżne z teorią Jensena (2005), zgodnie z którą przewartościowanie akcji umożliwia zarządzającym pozyskiwanie kapitału po relatywnie niskim koszcie.
W prowadzonych badaniach wspomniana okoliczność reprezentowana jest przez zmienną
binarną SEO, która przyjmuje wartość jeden w przypadku spółek, które przeprowadziły
wtórną emisję akcji.
Jeszcze innym przejawem możliwych korzyści wynikających z przewartościowania
spółek są przypadki fuzji i przejęć opłacanych w całości lub w części akcjami spółek przewartościowanych (Moeller i in., 2005; Rhodes–Kropf i in., 2005; Dong i in., 2006). Z punktu widzenia podmiotów nabywających, przewartościowane akcje stanowią swoistą „tanią
walutę”, umożliwiającą znaczną redukcję ceny zakupu podmiotu nabywanego. Uczestnictwo spółki w okresie trzech ostatnich lat w transakcjach fuzji i przejęć jako podmiotu nabywającego obrazuje zmienna binarna MA.
Ostatnia grupa zmiennych nawiązuje do podstawowych cech fundamentalnych badanych przedsiębiorstw, takich, jak rentowność, poziom zadłużenia, skala działalności oraz
wiek spółki. Prawie wszystkie badania dotyczące wartości przedsiębiorstwa wskazują na
silny związek tych cech z wyceną rynkową spółek. Rentowność przedsiębiorstwa odpowiada stopie zwrotu z kapitału własnego (ROE), zaś wskaźnik poziomu zadłużenia wyznaczony został na podstawie wartości wszystkich zobowiązań finansowych (LEV). Z kolei
skala działalności zmierzona została logarytmem naturalnym aktywów spółek (TA), a wiek
określony został jako logarytm naturalny z liczby lat, które upłynęły od momentu debiutu
giełdowego spółki. Podstawowe statystyki opisowe dla próby badawczej zawiera tabela 1.
Średnia wartość (mediana) miernika TOT_ERR przyjmuje wartość minus 0,065 (minus
0,077), co oznacza, że przeciętna firma w próbie badawczej jest niedowartościowana. Niedowartościowanie jest zarówno konsekwencją: niewłaściwej wyceny na tle innych spółek
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w sektorze lub niewłaściwej, bieżącej wyceny sektora w stosunku do jego wartości w długim okresie czasu. Wartości średnie (mediany) dla odpowiednich komponentów miernika
TOT_ERR wynoszą odpowiednio: FIRM_ERR – 0,014 (–0,024) oraz IND_ERR – 0,054
(–0,096).
Tabela 1
Statystyki opisowe zmiennych charakteryzujących próbę badawczą
Zmienne

N

Średnia

Podstawowy miernik przewartościowania
TOT_ERR
2944
–0,065
FIRM_ERR
2944
–0,014
IND_ERR
2944
–0,054
LR_VB
2944
0,270
Alternatywne mierniki przewartościowania
MB
2944
3,113
MB _IA
2944
0,187
Rynkowa stopa zwrotu
BHAR
2944
0,066
Możliwości wzrostu
SALES_GR
2944
0,264
Przejawy wykorzystywania przewartościowania
STOCK_COMP
2944
0,057
INSIDE_NETSELL
2944
0,304
SEO
2944
0,030
MA
2944
0,176
Ogólne cechy spółek
ROE
2944
0,019
LEV
2944
0,124
TA (mln zł)
2944
108,560
AGE (w latach)
2944
18,714

Mediana

Odchyl.
stand.

–0,077
–0,024
–0,096
0,264

0,752
0,665
0,365
0,604

–0,545
–0,439
–0,300
–0,060

0,392
0,401
0,153
0,583

1,143
–0,704

33,048
33,230

0,659
–1,599

2,044
0,073

–0,069

0,682

–0,327

0,263

0,078

1,253

–0,058

0,251

0,000
0,000
0,000
0,000

0,233
0,460
0,170
0,380

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
1,000
0,000
0,000

0,063
0,076
119,214
18,000

0,388
0,159
7,458
2,479

–0,007
0,007
27,994
11,000

0,141
0,179
419,765
31,247

Kwartyl 1

Kwartyl 3

Ujęte w tabeli zmienne o charakterze ciągłym poddane zostały uprzedniej winsoryzacji jednego procenta wartości odstających
(punktami granicznymi były pierwszy i 99. percentyl).

Źródło: opracowanie własne.

Co ciekawe, zarówno w przypadku średniej, jak i mediany, wskaźnik MB dla przeciętnej spółki przyjmuje wartości większe od jedności. Z kolei średnia (mediana) wartość
wskaźnika MB skorygowanego ze względu na branżę przyjmuje wartość dodatnią (ujemną). Ponadto inwestycja w przeciętną spółkę charakteryzuje się dodatnią jednoroczną stopą
zwrotu (nie dotyczy to jednak mediany).
Przeciętna spółka notowana jest na giełdzie od 18 lat, zaś jej aktywa przekraczają 100
mln zł. Dodatkowo, średnia spółka z próby badawczej cechuje się dodatnią dynamiką przychodów, korzysta z zadłużenia oraz jest rentowna.
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3. Wyniki badań empirycznych
W celu oceny przydatności metody RKRV do identyfikacji spółek przewartościowanych
całą próbę badawczą podzielono na kwantyle według kryterium wielkości miernika TOT_
ERR. Następnie dla każdego z portfeli kwantylowych oszacowano zmienne wykorzystywane do pomiaru poziomu przewartościowania, stopę zwrotu z inwestycji, tempo wzrostu
przychodów, przejawy wykorzystywania przewartościowania oraz podstawowe cechy fundamentalne spółek takie jak rentowność, poziom zadłużenia, skala działalności oraz wiek.
Zestawienie zmiennych dla poszczególnych portfeli kwantylowych zawiera tabela 2.
Tabela 2
Kształtowanie się podstawowych zmiennych charakteryzujących próbę badawczą dla poszczególnych kwantyli rozkładu zmiennej TOT_ERR
Q1 (niski
Q2
TOT_ERR)
Podstawowy miernik przewartościowania
TOT_ERR
–0,874
–0,300
FIRM_ERR
–0,800
–0,288
IND_ERR
–0,070
–0,012
LR_VB
0,336
0,229
Alternatywne mierniki przewartościowania
MB
0,720
1,185
MB _IA
–2,254
–1,580
Rynkowa stopa zwrotu
BHAR
0,369
0,189
Możliwości wzrostu
SALES_GR
0,317
0,144
Przejawy wykorzystywania przewartościowania
STOCK_COMP
0,031
0,049
INSIDE_NETSELL
0,214
0,241
SEO
0,021
0,031
MA
0,168
0,216
Ogólne cechy spółek
ROE
0,027
0,035
LEV
0,130
0,131
TA
4,633
4,873
AGE
3,091
3,082
N
590
588
Zmienne

Q3

Q4

Q5 (wysoki
TOT_ERR)

Razem

Q5 – Q1

0,011
–0,013
0,024
0,214

0,339
0,261
0,079
0,254

0,999
0,767
0,210
0,226

–0,065
–0,014
–0,054
0,270

1,872***
1,566***
0,280***
–0,110**

1,491
–1,247

2,307
–0,333

11,391
8,335

3,113
0,187

10,672**
10,589**

0,107

0,058

–0,033

0,066

–0,402***

0,247

0,279

0,413

0,264

0,095

0,052
0,225
0,029
0,177

0,051
0,267
0,035
0,229

0,058
0,264
0,049
0,211

0,057
0,304
0,030
0,176

0,027*
0,050*
0,028***
0,043

0,026
0,116
4,920
3,016
587

0,070
0,118
5,138
3,083
585

0,043
0,157
5,014
2,978
594

0,019
0,124
4,687
2,929
2944

0,016
0,027*
0,381**
–0,113**

W tabeli znajdują się wartości średnie poszczególnych zmiennych dla portfeli kwantylowych uformowanych na podstawie rozkładu zmiennej TOT_ERR. Wyniki w kolumnie „Razem” dotyczą wartości średnich wyznaczonych dla całej próby badawczej.
W kolumnie „Q5 – Q1” zestawione zostały różnice w wartościach średnich poszczególnych zmiennych dla skrajnych kwantyli
rozkładu zmiennej TOT_ERR. Na potrzeby porównań wykorzystany został jednostronny test T studenta. Liczba gwiazdek
oznacza odpowiednio: *** – istotność na poziomie 1%, ** – istotność na poziomie 5%, * – istotność na poziomie 10%.

Źródło: opracowanie własne.

Wykorzystanie modelu RKRV do identyfikacji przewartościowania akcji na przykładzie GPW

97

Ostatnia kolumna w tabeli 2 zawiera informacje na temat różnic pomiędzy wartościami
średnimi poszczególnych zmiennych dla skrajnych kwantyli rozkładu (Q5 i Q1). W porównaniu ze spółkami należącymi do kwantyla pierwszego, firmy z kwantyla piątego charakteryzują się istotnie wyższym poziomem wskaźnika TOT_ERR. Statystycznie istotne różnice odnoszą się także do jego poszczególnych składowych FIRM_ERR oraz IND_ERR.
Co więcej, o ile w odniesieniu do firm z kwantyla trzeciego oraz kolejnych można mówić
o przewartościowaniu, o tyle w przypadku spółek z kwantyli pierwszego i drugiego ujemne wartości TOT_ERR wskazują na ich niedowartościowanie. Warto także zauważyć, iż
w przypadku firm przewartościowanych wartość długoterminowych możliwości wzrostu
(zmienna LR_VB) jest niżej wyceniana przez rynek, aniżeli w przypadku firm niedowartościowanych.
Zgodnie z oczekiwaniami firmy przewartościowane (Q5) charakteryzują się także istotnie wyższym, aniżeli w przypadku firm niedowartościowanych (Q1) poziomem wskaźnika
MB, zarówno w jego czystej postaci, jak również po uwzględnieniu korekty ze względu na
specyfikę branży. Z kolei wnioski dotyczące rozkładu ogólnych cech spółek są tylko w części zbieżne z wynikami innych badaczy. W grupie spółek przewartościowanych, w porównaniu z podmiotami niedowartościowanymi, dominują spółki młodsze (krócej notowane na
giełdzie). Jednocześnie nie ma żadnych istotnych różnic w poziomie rentowności obu grup
spółek. Co ciekawe, w odróżnieniu od zależności obserwowanych na rynkach rozwiniętych
większemu poziomowi przewartościowania towarzyszy większa skala działalności. Ponadto firmy przewartościowane charakteryzują się wyższym poziomem zadłużenia.
Najciekawsze wnioski z analizy danych zestawionych w tabeli 2 odnoszą się jednak
do kształtowania się zmiennych przedstawiających stopę zwrotu z inwestycji, możliwości wzrostu mierzone dynamiką przychodów oraz przejawy wykorzystywania przewartościowania. W miarę przechodzenia od niskich do wysokich kwantyli rozkładu jednoroczna stopa zwrotu z inwestycji systematycznie maleje. Zmienna BHAR przyjmuje wartości
z przedziału 0,369 (kwantyl 1 – Q1) i minus 0,033 (kwantyl 5 – Q5). Uzyskane wyniki
potwierdzają rezultaty innych badaczy, zgodnie z którymi, w dłuższym terminie inwestycje
w akcje spółek przewartościowanych charakteryzują się ujemną stopą zwrotu. Dodatkowy
argument na rzecz metody RKRV jako przydatnego narzędzia identyfikacji spółek przewartościowanych stanowi brak istotnych różnic pomiędzy spółkami ze skrajnych kwantyli
rozkładu w zakresie wartości zmiennej SALES_GR. Zgodnie z założeniami Rhodes-Kropf
i in. (2005) dekompozycja wskaźnika MB na dwie składowe: TOT_ERR oraz LR_VB skutkuje wyodrębnieniem z wyceny wartości możliwości wzrostu, a co za tym idzie, umożliwia
identyfikację odchyleń wartości rynkowej spółki od jej wartości wewnętrznej.
Przydatność metody RKRV do identyfikacji spółek przewartościowanych wydają się
także potwierdzać wyniki porównań wartości średnich większości poszczególnych zmiennych aproksymujących wykorzystywanie przewartościowania. W porównaniu ze spółkami
niedowartościowanymi, grupa firm przewartościowanych charakteryzuje się większym
odsetkiem spółek wykorzystujących systemy motywowania menadżerów powiązane ze
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zmianą rynkowej ceny akcji (zmienna STOCK_COMP). Ponadto, na tle firm niedowartościowanych, w grupie spółek przewartościowanych insiderzy zdecydowanie częściej redukują swój udział w strukturze własności (zmienna INSIDE_NETSELL). Spółki przewartościowane także zdecydowanie częściej przeprowadzają wtórną emisję akcji (zmienna SEO).
Przeprowadzone testy istotności różnic średnich pozwalają jednocześnie stwierdzić, że nie
ma żadnych istotnych różnic, jeżeli chodzi o uczestnictwo firm przewartościowanych i niedowartościowanych w transakcjach fuzji i przejęć (zmienna MA).
Ocena przydatności metody RKRV do identyfikacji spółek błędnie wycenianych przez
rynek uzupełniona została o analizę sektorową. Specyfika sektora oraz jego liczebność
mogą bowiem w istotny sposób rzutować na wyciągane wnioski. Na zróżnicowanie wyceny
całych sektorów wpływa między innymi poziom ich innowacyjności, z kolei dokładność
dekompozycji wskaźnika MB jest tym większa, im bardziej liczebny jest sektor. Zbiorcze
zestawienie dotyczące przynależności sektorowej spółek objętych badaniem zawarto w tabeli 3.
Tabela 3
Liczebność spółek w poszczególnych sektorach według czwartego poziomu klasyfikacji GICS,
z podziałem na podmioty niedowartościowane (UNDER) i przewartościowane (OVER)
Sektor
Materiały
Dobra inwestycyjne
Usługi komercyjne i profesjonalne
Dobra konsumpcyjne trwałego użytku
i odzież
Usługi konsumenckie
Media
Handel detaliczny
Żywność, napoje i artykuły tytoniowe
Wyposażenie i usługi opieki
zdrowotnej
Oprogramowanie i usługi informatyczne
Infrastruktura technologiczna
i wyposażenie
Usługi telekomunikacyjne
Usługi użyteczności publicznej
Razem

Kod
sektora
1510
2010
2020

Obserwacje
ogółem
ogółem
(%)
378
13
825
28
190
6

UNDER
72
166
40

UNDER
(%)
12
28
7

90
127
35

OVER
(%)
15
21
6

OVER

2520
2530
2540
2550
3020

272
85
128
132
209

9
3
4
4
7

60
19
30
30
45

10
3
5
5
8

53
26
32
41
32

9
4
5
7
5

3510

75

3

9

2

17

3

4510

417

14

95

16

93

16

4520
5010
5510
×

100
51
82
2944

3
2
3
100

6
9
9
590

1
2
2
100

13
13
22
594

2
2
4
100

Liczba obserwacji podana w kolumnie „UNDER” dotyczy spółek, dla których wartość zmiennej TOT_ERR należy do najniższego kwantyla rozkładu wspomnianej zmiennej (Q1). Odpowiednio obserwacje w kolumnie „OVER” odnoszą się do spółek
z wartościami zmiennej TOT_ERR z najwyższego kwantyla rozkładu (Q5).

Źródło: opracowanie własne.
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Z powyższego zestawienia (tab. 3) wynika, że największy odsetek badanych spółek stanowią spółki z sektora dóbr inwestycyjnych. Udział wspomnianych spółek w próbie badawczej wynosi około 28, co przekłada się jednocześnie na największy udział sektora dóbr
inwestycyjnych w grupie firm niedowartościowanych, jak i przewartościowanych. W próbie badawczej najmniej reprezentowanym sektorem jest sektor usług telekomunikacyjnych.
Spółki ze wspomnianego sektora stanowią 2 całej badanej populacji.
Łączny udział trzech najliczniej reprezentowanych sektorów (poza sektorem dóbr inwestycyjnych są to sektor oprogramowania i usług informatycznych oraz sektor materiałowy)
w każdej z grup spółek oscyluje wokół 55. Tak duży stopień koncentracji sektorowej mógłby
ograniczać możliwość formułowania ogólnych wniosków. Nie dotyczy to jednak uzyskanych rezultatów. Test odporności polegający na eliminacji z próby badawczej najliczniej
reprezentowanego sektora (sektor dóbr inwestycyjnych) wykazał dużą zbieżność wyników
uzyskanych na pełnej i ograniczonej próbie badawczej. Uzyskane rezultaty są także odporne na eliminację obserwacji dotyczących sektora oprogramowania i usług informatycznych,
powszechnie uznawanego za jeden z najbardziej innowacyjnych, a co za tym idzie, najbardziej narażonych na przewartościowanie.
Warto w tym miejscu powrócić do podstawowego pytania, wokół którego koncentrują
się prowadzone analizy. Aby stwierdzić, czy dekompozycja wskaźnika MB według metody
RKRV pozwala na większą precyzję w zakresie identyfikacji spółek przewartościowanych,
aniżeli zastosowanie wspomnianego wskaźnika w czystej postaci, lub w wersji skorygowanej ze względu na branżę, podobnie jak w przypadku zmiennej TOT_ERR, całą próbę badawczą podzielono na kwantyle według kryterium wielkości wskaźnika MB w jego
wersji czystej i skorygowanej. Następnie dla każdego z portfeli kwantylowych oszacowano
odpowiednie zmienne ujęte pierwotnie w tabeli 2. Zestawienie zmiennych dla portfeli reprezentujących skrajne kwantyle rozkładu dla wszystkich ocenianych metod identyfikacji
spółek przewartościowanych zawiera tabela 4.
Analiza kształtowania się rynkowej stopy zwrotu w grupie spółek przewartościowanych wskazuje, iż tylko dekompozycja wskaźnika MB pozwala zidentyfikować spółki, dla
których jednoroczna BHAR przyjmuje wartość ujemną. W przypadku wskaźnika MB oraz
jego zmodyfikowanej wersji, jednoroczna stopa zwrotu z inwestycji dla grupy firm przewartościowanych jest niższa, aniżeli dla grupy spółek niedowartościowanych, aczkolwiek
inwestycja w spółki przewartościowane nadal pozwala inwestorom na osiągnięcie zysku.
Co więcej, tylko w przypadku wskaźnika MB można zaobserwować statystycznie istotną
różnicę pomiędzy obiema grupami spółek w zakresie zmiennej SALES_GR, aproksymującej możliwości wzrostu.
Wyniki porównań wartości średnich dla zmiennych reprezentujących przejawy wykorzystywania przewartościowania nie są już tak jednoznaczne. Dla każdej z analizowanych metod, w przypadku co najmniej dwóch zmiennych można zaobserwować
zgodne z oczekiwaniami, istotne różnice pomiędzy grupą spółek przewartościowanych
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i niedowartościowanych. Zestaw zmiennych, dla których obserwowane są istotnie statystyczne różnice jest jednak niejednolity.
Tabela 4
Porównanie precyzji wybranych metod identyfikacji przewartościowania spółek
TOT_ERR
UNDER
(Q1)
Podstawowy miernik przewartościowania
TOT_ERR
–0,874
FIRM_ERR
–0,800
IND_ERR
–0,070
LR_VB
0,336
Alternatywne mierniki przewartościowania
MB
X
MB _IA
X
Rynkowa stopa zwrotu
BHAR
0,369
Możliwości wzrostu
SALES_GR
0,317
Przejawy wykorzystywania przewartościowania
STOCK_COMP
0,031
INSIDE_NETSELL
0,214
SEO
0,021
MA
0,168
Ogólne cechy spółek
ROE
0,027
LEV
0,130
TA
4,633
AGE
3,091
N
590
Zmienne

OVER
(Q5)

MB
UNDER
(Q1)

OVER
(Q5)

MB_IA
UNDER
(Q1)

OVER
(Q5)

0,999***
0,767***
0,210***
0,226**

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

0,504
X

12,311**
X

X
–4,424

X
9,867***

–0,033***

0,399

0,031**

0,297

0,062*

0,413

0,249

0,499*

0,322

0,485

0,058*
0,264*
0,049***
0,211

0,030
0,210
0,027
0,151

0,047
0,280***
0,036**
0,197

0,028
0,219
0,036
0,164

0,053**
0,279**
0,034
0,217**

0,043
0,157*
5,014**
2,978***
594

–0,007
0,130
5,255
3,269
590

0,027
0,155*
4,275***
2,791***
594

0,010
0,134
4,672
2,979
590

0,061
0,152
4,709
2,881
594

W tabeli znajdują się wartości średnie poszczególnych zmiennych dla skrajnych portfeli kwantylowych uformowanych na
podstawie rozkładu zmiennej TOT_ERR, wskaźnika MB oraz wskaźnika MB skorygowanego o branżę (MB_IA). Wartości
średnie zmiennych w kolumnie „UNDER” dotyczą spółek niedowartościowanych (Q1). Odpowiednio obserwacje w kolumnie
„OVER” odnoszą się do spółek przewartościowanych (Q5). Na potrzeby porównań wykorzystany został jednostronny test
T studenta. Liczba gwiazdek oznacza odpowiednio: *** – istotność na poziomie 1, ** – istotność na poziomie 5, * – istotność
na poziomie 10.

Źródło: opracowanie własne.

Ostatni etap oceny trzech wybranych metod identyfikacji spółek przewartościowanych
polegał na oszacowaniu współczynnika trafności klasyfikacji spółek dla alternatywnych
miar przewartościowania: MB oraz MB_IA, przy czym za punkt odniesienia przyjęto wskazania metody RKRV. Trafność klasyfikacji jest tym większa, im większy odsetek spółek
zakwalifikowanych do określonej grupy na podstawie miernika TOT_ERR, został tak samo
zakwalifikowany według wskaźnika MB lub jego zmodyfikowanej wersji uwzględniającej
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korektę branżową. Współczynniki trafności klasyfikacji w podziale na sektory zestawione
zostały w tabeli 5.
Tabela 5
Współczynnik trafności klasyfikacji spółek niedowartościowanych i przewartościowanych dla
alternatywnych mierników przewartościowania w poszczególnych sektorach według czwartego
poziomu klasyfikacji GICS
Sektor

Kod
sektora

Materiały
Dobra inwestycyjne
Usługi komercyjne i profesjonalne
Dobra konsumpcyjne trwałego użytku i odzież
Usługi konsumenckie
Media
Handel detaliczny
Żywność, napoje i artykuły tytoniowe
Wyposażenie i usługi opieki zdrowotnej
Oprogramowanie i usługi informatyczne
Infrastruktura technologiczna i wyposażenie
Usługi telekomunikacyjne
Usługi użyteczności publicznej
Razem

1510
2010
2020
2520
2530
2540
2550
3020
3510
4510
4520
5010
5510
×

MB
(TOT_ERR = 100)
UNDER
OVER
67
39
75
61
65
71
62
77
68
62
57
84
57
68
53
63
0
88
37
80
67
54
67
54
100
0
61
63

MB_IA
(TOT_ERR = 100)
UNDER
OVER
13
59
14
63
10
69
57
68
53
58
100
38
97
29
89
31
0
76
19
77
0
62
67
38
0
27
35
58

W ocenie trafności klasyfikacji punktem odniesienia są wskazania metody RKRV. Współczynniki trafności klasyfikacji podane
w kolumnie „UNDER” dotyczą spółek, dla których wartość zmiennej MB (MB_IA) należy do najniższego kwantyla rozkładu
wspomnianej zmiennej (Q1). Odpowiednio obserwacje w kolumnie „OVER” odnoszą się do spółek z wartościami zmiennej
MB (MB_IA) z najwyższego kwantyla rozkładu (Q5).

Źródło: opracowanie własne.

Niezależnie od sposobu kalkulacji wskaźnika MB, jego wskazania w grupie spółek
przewartościowanych pokrywają się przeciętnie w ok. 60 ze wskazaniami miernika TOT_
ERR. Z kolei, w odniesieniu do grupy spółek niedowartościowanych precyzja wskazań jest
zdecydowanie bardziej zróżnicowana. O ile w przypadku wskaźnika MB trafność klasyfikacji jest zbliżona do poziomu trafności klasyfikacji w grupie spółek przewartościowanych,
o tyle w przypadku wskaźnika MB skorygowanego o branżę, zbieżność wskazań jest zdecydowanie mniejsza i wynosi tylko 35.
Wyniki zestawione w tabeli 5 wskazują także na dość duże zróżnicowanie sektorowe w zakresie zbieżności wskazań ocenianych metod klasyfikacji spółek. Przykładowo,
w jednym z najbardziej innowacyjnych, a co za tym idzie najbardziej podatnych na zniekształcenia w wycenie, sektorze oprogramowania i usług informatycznych, odsetek spółek poprawnie zakwalifikowanych jak; przewartościowane jest bardzo wysoki i kształtuje
się na poziomie 77–80. Jednocześnie trafność wskazań dla grupy spółek niedowartościowanych jest zdecydowanie mniejsza. W przypadku klasyfikacji na podstawie wskaźnika
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MB odsetek firm poprawnie zakwalifikowanych wynosi 37, zaś w przypadku wskaźnika
MB_IA ten sam odsetek wynosi już tylko 19. Warto jednocześnie podkreślić, że w obrębie
poszczególnych sektorów skala zróżnicowania współczynników trafności klasyfikacji jest
zdecydowanie mniejsza, aniżeli zróżnicowanie poziomu wspomnianych współczynników
pomiędzy poszczególnymi sektorami.
Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej w zakresie cech spółek przewartościowanych należy stwierdzić, że najbardziej precyzyjną metodą identyfikacji spółek błędnie wycenianych przez rynek jest metoda RKRV. Metoda ta dzięki dekompozycji
wskaźnika MB pozwala oddzielić błąd w wycenie (TOT_ERR) od wyceny długoterminowych możliwości wzrostu (LR_VB). Z kolei wskazania prostych metod, takich, jak wskaźnik MB (lub jego skorygowana ze względu na branżę wersja) tylko w części pokrywają
ze wskazaniami miernika TOT_ERR, zaś ich przydatność jako aproksymanty przewartościowania spółek jest w dużej mierze determinowana przez przynależność analizowanego
podmiotu do określonego sektora.

Uwagi końcowe
Wyniki wielu badań wskazują, że spółki przewartościowane generują w dłuższej perspektywie ujemne stopy zwrotu. Jednocześnie zarządzający takimi spółkami oraz ich akcjonariusze wykorzystują przewartościowanie do osiągania wymiernych korzyści. Do tych
korzyści zaliczyć można bezpośrednie korzyści z transakcji kupna-sprzedaży walorów
oraz realizacji opcji menedżerskich, a także pośrednie korzyści związane z możliwością
pozyskania kapitału po zaniżonym koszcie, czy nabywania po zaniżonym koszcie innych
podmiotów w ramach transakcji przejęć opłacanych przewartościowanymi akcjami.
Wyniki badań przeprowadzonych przez nas na podstawie spółek notowanych na GPW
w latach 2005–2015 wskazują, że model RKRV, polegający na dekompozycji wskaźnika
M/B, pozwala na bardziej precyzyjną identyfikację przewartościowania akcji, niż sam
wskaźnik bez dekompozycji, nawet po uwzględnieniu specyfiki branży. W szczególności
wykazaliśmy, że spółki zaklasyfikowane przez model do grupy spółek przewartościowanych charakteryzowały się ujemną długoterminową stopą zwrotu, w przeciwieństwie do
spółek niedowartościowanych. Poza tym, w tej grupie spółek w większym stopniu wykorzystywane są systemy motywowania menedżerów oparte na wycenie rynkowej akcji. Jednocześnie wśród spółek przyporządkowanych przez model do grupy najbardziej przewartościowanych częściej dochodzi do sprzedaży akcji przez insiderów oraz do wtórnych emisji
akcji. Przyporządkowanie spółek do poszczególnych grup względem stopnia przewartościowania na podstawie modelu RKRV nie wykazało natomiast istotnych różnic w skali
dokonywanych transakcji przejęć opłacanych akcjami pomiędzy grupą spółek przewartościowanych i niedowartościowanych.
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STOCK OVERVALUATION IDENTIFICATION USING RKRV MODEL:
EVIDENCE FROM WSE
Abstract: Purpose – The aim of the paper is to assess the usefulness of Rhodes-Kropf-Robinson-Viswanathan (RKRV) model in identifying overvalued companies listed on Warsaw Stock Exchange.
Design/methodology/approach – The assessment is based on the RKRV model’s classification accuracy, i.e.
its relative ability to classify companies as overvalued. The proper classification should give statistically
significant differences of overvaluation proxies between overvalued and undervalued companies.
Findings – Our research reveals that market-to-book ratio decomposition – which is the key point of RKRV
model – helps to identify overvalued companies more precisely than the raw ratio or the industry-adjusted
ratio.
Originality/value – Our paper ads to the literature on the methods used to identify stock overvaluation on
the Polish capital market.
Keywords: stock overvaluation, market-to-book ratio, decomposition of market-to-book ratio, RhodesKropf-Robinson-Viswanathan model
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Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw
w Polsce
Jan Konowalczuk, Marzena Polczyk*
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnej metodyki analiz rynku nieruchomości przedsiębiorstw (ang. Corporate Real Estate, dalej w publikacji wykorzystywany jest skrót CRE), co ma
umożliwić na dalszych etapach badań dokonanie oceny wymagań informacyjnych dotyczących organizacji
i sposobu gromadzenia danych i udostępniania informacji w bazach cen transakcyjnych prowadzonych przez
podmioty publiczne w Polsce.
Metodologia badania – Przegląd literatury krajowej i zagranicznej, analiza i ocena prowadzonych badań
rynku CRE w Polsce oraz własne badania regionalnego rynku CRE.
Wynik – Uporządkowanie i rekomendacja do stosowania w Polsce współczesnej metodyki analiz rynku CRE
oraz przygotowanie podstawy metodycznej do badań zakresu niezbędnych zmian w publicznych bazach
gromadzących dane o transakcjach sprzedaży nieruchomości.
Oryginalność/wartość – Na tle hipotezy o niskiej efektywności informacyjnej rynku nieruchomości CRE
wskazano na potrzeby i możliwości jej poprawy poprzez uzupełnienie aktualnego przedmiotowego ujęcia
rynku nieruchomości stosowanego w badaniach GUS i innych podmiotów publicznych o ujęcie podmiotowe
z wyodrębnieniem rynku CRE. Przeniesienie z rynków rozwiniętych do stosowania w Polsce części rozwiązań metodycznych wyznacza aktualne potrzeby informacyjne inwestorów w zakresie badań rynku CRE, a to
determinuje kierunki zmian w publicznych bazach danych o sprzedaży nieruchomości. Wprowadzenie tych
rozwiązań miałoby poprawiać efektywność informacyjną rynku CRE i obniżać ryzyko inwestorów.
Słowa kluczowe: nieruchomości przedsiębiorstw, metodyka analiz rynku CRE, dane i źródła informacji
rynkowej, kataster nieruchomości

Wprowadzenie
Współczesny paradygmat traktowania przedsiębiorstw jako specyficznych inwestycji wyznacza wymagania dotyczące sposobu ewidencjonowania, wyceny i oceny kontrolowanych
nieruchomości1, które stanowią aktywa zaliczane do: gruntów, budynków i innych budowli,
maszyn i urządzeń trwale związanych, kopalin, wód stojących oraz drzew i innych roślin.
dr inż. Jan Konowalczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości,
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, e-mail: jan.konowalczuk@ue.katowice.pl; mgr Marzena Polczyk, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, e-mail: marzena.polczyk@edu.uekat.pl.
*

1
Rozumianych w wąskim ujęciu cywilistycznym, zgodnie z definicją art. 46 kodeksu cywilnego, co wyłącza
z rozważań szeroko rozumiany rynek nieruchomości obejmujący także obrót ich swoistymi niematerialnymi reprezentacjami w postaci papierów wartościowych przy inwestowaniu pośrednim (funduszowym), sekurytyzacji hipotek kredytowych oraz obrocie udziałami wyspecjalizowanych spółek świadczących usługi wynajmu nieruchomości.
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Mają one kluczowe znaczenie dla kształtowania kapitału materialnego przedsiębiorstw,
gdyż tylko grunty, budynki i budowle stanowią wg badań GUS ponad 60% wartości kontrolowanych środków trwałych2. Ponadto po wejściu Polski do Unii Europejskiej krajowy
rynek nieruchomości przeżywa okres prosperity, zwiększa się corocznie wartość nowych
inwestycji budowlanych, kontynuowany jest proces wzrostu cen tych aktywów, poprawia
się efektywność informacyjna i operacyjna rynku, ale jednocześnie dochodzi do coraz silniejszego różnicowania cen. Należy liczyć się także z koniunkturalnymi warunkami rozwoju oraz przyjąć należy hipotezę o systemowo niskiej efektywności informacyjnej tego rynku. Kapitał przedsiębiorstw zaangażowany w nieruchomości mierzony jest obecnie przez
inwestorów przede wszystkim względem bieżących transakcji rynkowych, a praktycznym
tego wyrazem jest koncepcja wartości godziwej wdrażana do praktyki gospodarczej poprzez standard MSSF 13 (IFRS 13, 2011).
Rynek CRE stanowi ważny i złożony obszar badawczy dla nauki i praktyki, jednak
poza problematyką funkcjonowania rynku mieszkaniowego (w tym funkcjonowania przedsiębiorstw deweloperskich), zarządzania nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi,
handlowymi i logistycznymi) oraz finansowania kredytowego jest on nadal w Polsce słabo rozpoznany. Prowadzone od 2009 roku, przez współautora artykułu, badania naukowe
regionalnego rynku CRE (Nieruchomości przemysłowe a rynek 2011, s. 84 i n.), w oparciu
dane o cenach transakcyjnych nieruchomości z prywatnej bazy rzeczoznawców majątkowych3 pozwoliły na zidentyfikowanie podstawowych problemów dotyczących słabo rozwiniętej krajowej teorii funkcjonowania tego rynku, metodyki wykonywania jego analiz
oraz niedostosowanych do aktualnych wymagań inwestorów zasad gromadzenia danych
o sprzedaży nieruchomości w publicznych bazach oraz pochodnych od nich braków informacji o funkcjonowaniu tych rynków w ujęciu podmiotowym z wyodrębnieniem rynku
CRE. Pozwoliło to na wyznaczenie opisanego wcześniej celu niniejszej publikacji, przy
wprowadzeniu ograniczenia konkretyzującego pojęcie rynku w wąskim ujęciu cywilistycznym nieruchomości jako przedmiotów obrotu rynkowego analizowanych w zakresie transakcji sprzedaży.

1. Przegląd krajowej literatury dotyczącej rynku CRE i publikowanych
badań tego rynku
Przegląd literatury specjalistycznej uzupełniono szerszą analizą publikacji ekonomicznych, która ma umożliwić prowadzenie rozważań o rynku CRE z właściwej perspektywy metodycznej dotyczącej wykonywania jego analiz. Podjęta tematyka wymagała przede
Badania własne na podstawie Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2015 r.
Wykorzystano dane zebrane przez grupę „Śląsk” w ramach systemu „Partner” z zastosowaniem programu Walor. Szersze informacje o sposobie gromadzenia danych i organizacji bazy w: Nieruchomości przemysłowe a rynek.
op. cit. W Polsce funkcjonuje kilkanaście podobnych autonomicznych, lokalnych baz danych o dużych zasobach
informacyjnych (szerzej Krzempek, 2010).
2
3
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wszystkim przyjęcia właściwej dla realizowanego celu definicji rynku nieruchomości, gdyż
w literaturze wskazuje się na brak jednej, najwłaściwszej i uniwersalnej definicji (Bryx,
2008, s. 17). Oceny rynku mogą być dokonywane z różnych punktów widzenia, o których
decyduje cel badawczy, wiążący się z kwestami: społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi,
a badania dotyczyć mogą struktury czy dynamiki zmian (Gawron, 2011, s. 4) lub różnego
rodzaju związków pomiędzy zjawiskami, co umożliwia tworzenie odpowiednich planów
badawczych (Frankfort-Nachmias i in., 2001, s. 113 i n.). Uzasadnia to poszukiwanie właściwej definicji rynku nieruchomości, która odpowiadałoby specyfice analiz rynku CRE.
Wskazać należy na definicje ogólnoekonomiczne rynku, jako zespołu warunków, dzięki
którym dochodzi do kontraktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany
dóbr i usług (Begg i in., 2000, s. 78) lub rynku jako „ogół stosunków zachodzących między
podmiotami uczestniczącymi w procesie wymiany” (Wrzosek, 2002, s. 13). Spośród definicji zawartych w literaturze specjalistycznej pominięto mało przydatne specyficzne i wąskie
pojęciowo definicje o charakterze: lokalizacyjnym, informatycznym (cybernetycznym) lub
przyjmujące specyficzne ujęcie losowego charakteru zachodzących zjawisk (Jonak, 2012).
Dokonano analizy i oceny systemowej i atrybutowej definicji M. Bryxa4, definicji strukturalnej i procesowo-przestrzennej przyjmowanej do badań przez L. Kałkowskiego5 oraz
następującej definicji autorstwa E. Kucharskiej-Stasiak, „ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości i są zawierane umowy stwarzające wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami” (E. Kucharska-Stasiak, 2000,
s. 26). Spośród tych definicji do celów publikacji najbardziej użyteczne są zaprezentowane
jest definicje E. Kucharskiej-Stasiak i M. Bryxa, która uwzględnia podmiotowe ujęcie. Na
tym tle przyjęto koncepcję analizy rynku wg M. Sierpińskiej i T. Jachny jako metody „poznania obiektów i zjawisk złożonych poprzez ich podział na elementy proste oraz badania
powiązań i zależności przyczynowo-skutkowych między tymi elementami” (Sierpińska,
Jachna, 2004, s. 11), co wymaga opracowania etapowej procedury badawczej obejmującej:
(1) projektowanie, (2) realizację oraz (3) komunikowanie wyników badania (Kędzior, 2005,
s. 27). Artykuł odnosi się do wszystkich etapów prowadzenia badań rynku CRE, jednak
jego cel wiązać należy przede wszystkim, z finalnym zaprojektowaniem zmian dotyczących funkcjonowania publicznych baz danych o transakcjach sprzedaży nieruchomości (katastru nieruchomości i kluczowego elementu Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości)6, których sposób funkcjonowania w zakresie gromadzenia danych i komunikowania wyników
4
(…) rynku nieruchomości, opartego na różnych podmiotach powiązanych odmiennymi relacjami i funkcjonujących według określonych zasad oraz posiadającego pewne stałe atrybuty, tj. występowanie wymiany dóbr bądź
chęci stron do tej wymiany, uczestników oraz zachodzące na nim różnorodne stosunki (Bryx, 2008, s. 12, 18 i n.).
5
(…) „to pewna struktura, obejmująca ukształtowany zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych uczestników procesów oferowania i wymiany nieruchomości, polegających na przekazywaniu praw własności i/lub praw do korzystania z nieruchomości, oraz warunków, w których realizowane są te procesy” oraz (…) wyodrębniony obszarem
o względnie podobnych (porównywalnych) warunkach dokonywania transakcji kupna−sprzedaży, typowych dla
tego właśnie obszaru. Por. Kałkowski (2003), s. 11 i 15
6
Prowadzonego przez starostów i obejmujących dane dotyczące cen nieruchomości z aktów notarialnych, które
przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków – prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Roz-
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analiz obecnie nie obejmuje ujęcia podmiotowego w analizach transakcji sprzedaży i z tego
powodu nie jest możliwe wykonywanie analiz rynku CRE na poziomie rynku krajowego.
W publikacji zajęto się przede wszystkim badaniami naukowymi rynku nieruchomości,
których wyniki wraz opisem metodyki są publikowane, dotyczy to także badań prowadzonych przez podmioty publiczne: GUS7, NBP8 oraz specjalistyczne jednostki badawcze Instytut Rozwoju Miast w Krakowie9 i Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa10.
Ważną pozycją naukową dotyczącą badań rynku nieruchomości w Polsce jest publikacja
S. Belniaka, która przedstawia rozwój rynku w czasie tworzenia fundamentów gospodarki rynkowej w Polsce. Autor przedstawił również analizy rynku w odniesieniu do krajów
wysoko rozwiniętych (Belniak, 2001). W badaniach E. Kucharskiej-Stasiak (2004) przeprowadzono analizę czynników wpływających na rozwój rynku nieruchomości w okresie
transformacji oraz dokonano oceny rynku nieruchomości po integracji Polski z Unią Europejską (Kucharska-Stasiak i in., 2012). Ponadto w krajowej literaturze dostępne są publikacje, które prezentują wyniki badań wybranych segmentów rynku nieruchomości w ujęciu
ilościowym przy zastosowaniu analizy wielowymiarowej i metod taksonomicznych (Foryś,
2009; Foryś, 2011). Przeprowadzona analiza publikowanych wyników badań naukowych
dla rynku nieruchomości w Polsce wykazała na brak kompleksowych analiz rynku CRE
w skali krajowej11. Dostępne są jedynie fragmentaryczne badania regionalnego rynku CRE
(Konowalczuk, Ramian, 2010; Konowalczuk i in., 2013), w których dokonano także oceny
stanu badań dla rynku nieruchomości przemysłowych CRE oraz oceniono metodykę badania przez GUS rynku CRE w zakresie transakcji sprzedaży (Konowalczuk 2014a; Kowoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016,
poz. 1034, z późn. zm.).
7
Np. Obrót nieruchomościami w 2015 r.,. Kompletne coroczne raporty bezpłatne raporty GUS dostępne są na
stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/obrot-nieruchomosciami-w-2015-r-,4,13.html.
8
Na przykład Raport o sytuacji na rynku nieruchomości… Raport bezpłatny, dostępny na stronie http://www.
nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index1.html.
9
Na przykład (23 lata polskiego rynku, 2013) i poprzedzające raporty okresowe.
10
Analizy związane z problematyką planowania przestrzennego i koncepcji zagospodarowania makroregionów,
więcej na stronie https://www.igpim.pl/index.php/category/publikacje.
11
Przypomnieć należy, że poza zakresem publikacji jest ocena badań praktycznych prowadzonych przez podmioty prywatne, które wykorzystują do tego celu dane z rejestrów publicznych lub tworzą własne prywatne bazy
danych o transakcjach na rynku nieruchomości. Pominięto także analizy rynku CRE w zakresie nieruchomości
niezurbanizowanych rolnych i leśnych ze specjalnym corocznym raportem, np. Rynek ziemi rolniczej, 2015, raporty
dostępne na stronie https://www.ierigz.waw.pl/publikacje/analizy-rynkowe/rynek-ziemi-rolniczej. Specyficzne badania praktyczne rynku CRE w zakresie nieruchomości komercyjnych w Polsce prowadzi szereg firm konsultingowych raportujących jedynie część danych w publicznych raportach. Przykładami są raporty: JLL, http://www.
jll.com/research, Cushman & Wakefield http://www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/research-and-insight/, Colliers International http://www.colliers.com/pl-pl/poland/research/reports. Pozostałe badania praktyczne i naukowe rynku
nieruchomości prowadzone przez podmioty prywatne nie uwzględniają specyfiki podmiotowej rynku nieruchomości i brak w nich danych dla rynku CRE. Przykładem może być ważna dla sektora bankowego baza danych i analiz rynku stworzona przez Związek Banków Polskich funkcjonująca pod nazwą własną AMRON („System Analiz
i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami”). Baza nie prowadzi badań rynku nieruchomości w ujęciu podmiotowym uczestników transakcji, ale bada specyficzną pozycje i sytuacje banków jako podmiotów finansujących
rynek nieruchomości. Raporty te są płatne, dostępne na stronie www.amron.pl.
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nowalczuk, Ramian 2011). Przegląd literatury krajowej wskazał, że rynek nieruchomości
w Polsce podlega analizie w ujęciu przedmiotowym, jednak prowadzone badania nie wyodrębniają wymaganego ujęcia podmiotowego ze wskazaniem na specyfikę rynku CRE lub
rynków innych podmiotów np. rynków gruntów sprzedanych przez podmioty publiczne.

2. Metodyka analiz rynku CRE
Brak badań empirycznych krajowego rynku CRE i inicjalny etap badań teorii w tym zakresie wymagał oparcia rozwiązań metodycznych o literaturę zagraniczną, która tworzona
jest w warunkach funkcjonowania rynków rozwiniętych, co dotyczy także infrastruktury
informacyjnej. Na tych rynkach wykonywane są analizy obejmujące także ujęcie podmiotowe i podkreśla się ich znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnych, wyceny nieruchomości i zarządzania aktywami nieruchomościowymi12. D.L. Brett i A. Schmitz definiują
analizę rynku jako postępujący proces, który dostarcza kluczowych informacji dla potrzeb
etapu przedrozwojowego, akwizycji, rozwoju, marketingu i etapu zarządzania nieruchomością. Jej celem jest minimalizacja ryzyka i maksymalizacja korzyści dla deweloperów, inwestorów, wynajmujących oraz uczestników publicznego sektora. Rzetelna analiza rynkowa
łączy dokładne i aktualne informacje ze szczegółową interpretacją danych opartych na rzeczywistych doświadczeniach. Autorzy wskazują na różny zakres definiowania rynku: (1)
w ujęciu biznesowym jako różne sposoby grupowania klientów z uwzględnieniem lokalizacji, profili demograficznych i rodzajów produktów, (2) w ujęciu ekonomicznym jako stronę
kupujących i sprzedających będących reprezentantami popytu i podaży, (3) w ujęciu marketingowym sprzedawca reprezentujący klienta a kupujący reprezentujący rynek. Produkt
w tej nomenklaturze odnosi się do typu nieruchomości (np. biurowiec, apartamentowiec,
hale), który wyróżnia się lokalnymi cechami takimi jak powierzchnia, otoczenie, jakość,
architektura wnętrza, udogodnienia, usługi (np. zarządzanie powierzchniami wspólnymi,
ochrona) oraz ceną lub czynszem (Brett, Schmitz, 2009). Analiza rynku definiowana jest
jako identyfikacja oraz badanie popytu i podaży. Stronę popytową tworzą odbiorcy końcowi (tzw. końcowi użytkownicy) czyli kupujący i wynajmujący nieruchomości, natomiast
stronę podażową obejmują nieruchomości konkurencyjne zarówno istniejące jak i te, które
są w fazie inwestycyjnej. Analiza rynku identyfikuje przyszłych użytkowników nieruchomości i ich charakteryzuje. Na rozwiniętych rynkach są wykonywane analizy rynku CRE,
a ich zakres wynika z celu i potrzeb podmiotu – odnoszonego do uczestnika transakcji.
W tabeli 1 prezentuje się cele analiz rynku nieruchomości w ujęciu podmiotów rynkowych występujących jako strony zawieranej transakcji, część z nich zaliczyć należy w ujęciu podmiotowym do grupy przedsiębiorstw, co popytowo wyznacza rynek CRE.

12
Przykładem mogą być raporty wykonywane przez: Cornet Global dostępne na stronie http://www.corenetglobal.org/index.aspx, JLL dostępne na stronie http://globalcretrends.jll.com.
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Tabela 1

x

x

Pośrednicy

x

Najemca/właściciel

Podmioty rządowe

Pożyczkodawca

Sprzedający

Kupujący

x

Agencje rozwoju

Broszury informacyjne i publikacje
Podejmowanie decyzji o lokalizacji, realokacji
i ekspansji
Opracowanie lub weryfikacja inwestycyjnej
strategii nieruchomościowej
Proces deweloperski
Uzyskiwanie dostępu do stref lub innych
urzędowych pozwoleń
Wnioski do cafh flow (analizy płynnościowej)
Wsparcie pozyskania zadłużenia
Część oferty sprzedażowej
Due diligence dla potrzeb akwizycji
Due diligence dla pożyczkodawcy
Zarządzanie aktywami

Inwestor kapitałowy/
Partner

Cel analizy

Deweloper

Cele analiz rynkowych w ujęciu podmiotowym

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Znak x w tabeli wskazuje na występowanie potrzeby wykonania danego rodzaju analizy dla podmiotu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brett, Schmitz (2009).

Ujęcie podmiotowe jest więc oczywiste i rozwinięte zostało do poziomu wymagań stron
transakcji rynkowej. W przypadku rynku CRE stroną kupującą jest zawsze przedsiębiorstwo, ale zbywającym może być inne przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe oraz Państwo i inne niekomercyjne podmioty publiczne13. Rynek CRE i rynki podmiotowe (gospodarstw domowych i Państwa) wyodrębnia się w ujęciu dynamicznym od strony popytowej.
Na przykład skala rynku (wartość transakcji) szacowana będzie jako suma cen transakcyjnych zakupu nieruchomości dla danej grupy.
Na rynkach rozwiniętych wyróżnia się dwa rodzaje analiz rynku nieruchomości. Pierwsza to analiza trendu oparta na wnioskowaniu (inffered analysis), a druga to analiza fundamentalna (prognozowanie). Analiza trendu oparta jest na ekstrapolacji trendów historycznych, natomiast analiza fundamentalna uwzględnia prognozowanie oparte na danych
ogólnych dotyczących szerokiego rynku przy założeniu, że analizowana nieruchomość
wraz z otoczeniem zachowuje się jak cały rynek lub jego segment. Ponadto wyróżnia się
poziomy analiz A, B, C i D (od najprostszej do najgłębszej) (Fanning, 2005). Tabela 2 przedstawia poziomy studiów rynkowych wykonywanych na potrzeby wyceny.

13

Szerzej o wyodrębnianiu rynku CRE i innych rynków podmiotowych w Konowalczuk (2014b), s. 178.
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Tabela 2
Poziomy studiów rynkowych w wycenie
Rodzaj analizy

Analiza trendów

Analiza fundamentalna

Dane ilościowe (wymierne prognozy, sądy (osądy)
Poziom analizy
C, D
Średnie komercyjne (C), duże wieCharakter nieruchomości
lofunkcyjne „mixed used” (D)
Stabilny i zmienny (C), zmienny/
Warunki funkcjonowania rynku
Bardzo stabilny (A), stabilny (B)
niepewny (D)
Uwarunkowania lokalizacji dla spoAnaliza ilościowa na podstawie
Analiza na podstawie danych makro
sobu użytkowania i zbywalności
danych mikro i makro
Ogólna analiza na podstawie danych Analiza na podstawie oryginalnej
Analiza popytu
rynkowych (np. raporty rynkowe)
(władnej) bazy ekonomicznej
Na podstawie prognozy dla poszczeNa podstawie wybranych nierucho- gólnego subrynku nieruchomości
Przewidywany popyt
mości porównawczych (podobnych) wycenianej i danych demograficznych
Kwantyfikacja podaży na podstawie
Przewidywania na podstawie wyPrzewidywana podaż
inwentaryzacji obecnych i prognobranych nieruchomości podobnych
zowanych konkurentów
Charakterystyka

Wiedza instynktowna (intuicja),
dane historyczne, sądy (osądy)
A, B
Małe nieskomplikowane (A), małe
usługowe (B)

Źródło: opracowanie własne podstawie Fanning (2005).

Analiza A jest najprostszą opisową formą, opartą na danych historycznych. Strona popytowa badana jest przy założeniu, że dane makroekonomiczne i wybrane nieruchomości
porównawcze odzwierciedlają rynek dla nieruchomości wycenianej. Strona podażowa jest
ujmowana pośrednio np. poprzez poziom pustostanów dla wybranych nieruchomości podobnych. Analiza B bazuje na zagregowanych danych z uwzględnieniem rodzajów nieruchomości, jak również na informacjach rynkowych (publikowanych przez firmy i podmioty publiczne). Analiza typu C stronę popytową bada przy zastosowaniu zaawansowanych
technik prognozowania z uwzględnieniem danych demograficznych, projekcji dochodów
i zatrudnienia. Uwzględnia szczegółowe informacje dot. nieruchomości konkurencyjnych
i bazuje na danych uzyskanych z bezpośrednich wywiadów. Analiza D należy do najbardziej szczegółowych i może obejmować analizę przewidywanych obciążeń fiskalnych,
planowania przestrzennego, sposobów użytkowania oraz ocenę ryzyka. Strona popytowa
może zostać zaprezentowana w podziale na poszczególne kategorie produktów/usług, które
mogą być dostarczane przez nieruchomość. Analiza może uwzględniać badanie preferencji i bezpośrednie wywiady z poszczególnymi uczestnikami rynku. Techniki stosowane
w tej analizie są bliskie standardom analizy statystycznej, co daje możliwość kwantyfikowania prognozowanych parametrów. W rozwinięciu tej koncepcji definiuje się analizę
rynku jako podstawowe narzędzie do mierzenia popytu i podaży, które jest tak samo ważne
dla procesów związanych z nieruchomościami (rozwój, finansowanie, wycena), jak gdyby
była wykonana dla potrzeb wejścia na rynek nowego produktu. Inwestorzy posiłkują się
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analizą rynku dla potrzeb podejmowania racjonalnych decyzji o zakupie, sprzedaży lub
utrzymywaniu nieruchomości (Beard i in., 2005). Zasady wykonywania analiz rynku CRE
dla przedsiębiorstw przemysłowych zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3
Etapy analizy rynku wraz z charakterystyką zakresu analizy
Etap

Charakterystyka etapu

Wybrane elementy analizy

Dla nieruchomości przemysłowych kluczowe elementy takie jak lokalizacja i możliwość realizacji
transportu wskazują na zdolność do konkurowania
Analiza produktywności
z innymi nieruchomościami, w których produnieruchomości
kowane są te same dobra. Analiza lokalizacji
uwzględnia dostępność do zasobów osobowych,
dostawców i odbiorców, zasobów naturalnych,
możliwości składowania.
Analiza nieruchomości substytucyjnych dla
przedmiotowej, określenie obszaru oddziaływania nieruchomości przedmiotowej na rynek,
Wyodrębnienie i zdefiniowanie określenie granicy oddziaływania nieruchomości
Wyodrębnienie rynku
rynku obejmującego zakresem w rozumieniu występowania konkurencyjnych
nieruchomość.
nieruchomości, w których mogą być realizowane te same rodzaje działalności. Dla niektórych
nieruchomości granica może zostać wyznaczona
lokalnie, regionalnie lub nawet globalnie.
Analiza popytu dla nieruchomości przemysłowych powinna obejmować (1) zatrudnienie np.
Analiza ekonomicznych wskaźw przemyśle, handlu, transporcie, komunikacji,
ników determinujących popyt
Analiza popytu
usługach publicznych, (2) koszty dostępnej siły
z uwzględnieniem aktualnych
roboczej w relacji do alternatywnej lokalizacji
i prognozowanych wskaźników.
nieruchomości, (3) wzrost gospodarczy i rozwój,
(4) dostęp do surowców naturalnych.
Analiza aktualnych wskaźników oraz prognoza
Analiza powierzchni konkuich zmian w przyszłości. Analizie powinny podlerencyjnych do wycenianej
Analiza podaży
gać powierzchnie konkurencyjne nieruchomości
nieruchomości oraz poziomu
o tej samej klasie zdefiniowanej przez standardy
pustostanów.
rynkowe.
Analiza uwzgledniająca wyniki
analizy popytu i podaży, wska- Analiza szybkości powstawania nowych poRównowaga rynku
zująca na moment równowagi
wierzchni, analiza zdolności absorpcyjnej rynku.
rynkowej.
Oszacowanie okresu niezbędne- Analiza wskaźnika pokrycia (capture rate) i okrePrognoza zrównoważenia
go do powrotu rynku do stanu
su absorbcji rynku dla nieruchomości konkurenrynku
równowagi.
cyjnych do przedmiotowej, analiza ryzyka.
Koncentracja na podmiotowym
ujęciu nieruchomości. Analiza
cech fizycznych, prawnych,
lokalizacji, udogodnień pod
kątem możliwości wykorzystania i zdolności produkcyjnych
(nieruchomości produkcyjne).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Beard i in. (2005).

Na potrzeby wykonywania analiz rynku CRE dotyczących nieruchomości przemysłowych autorzy wyróżniają dwa rynki podlegające badaniu: 1) rynek obrotu nieruchomościami przemysłowymi wraz z rynkiem najmu; 2) rynek dóbr produkowanych przez infrastrukturę przemysłową nieruchomości. Obejmuje ona sześć etapów analizy rynku nieruchomości,
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która może być stosowana do wszystkich rodzajów kontrolowanych nieruchomości (Beard
i in., 2005), a rozwiązania tam zaprezentowane można także stosować dla przedsiębiorstw
działających w innych sektorach gospodarki.

Uwagi końcowe
Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie współczesnych zasad i wymagań metodycznych analizy rynku CRE, które można i należałoby także stosować w Polsce. W tabeli
4 przedstawia się rodzaje informacji wraz ze wskazaniem źródeł ich pozyskania, które są
niezbędne dla wykonania analizy rynku CRE.
Tabela 3
Zakres i źródło danych wykorzystywanych do analizy rynku CRE
Etap
Analiza produktywności
nieruchomości
Wyodrębnienie rynku

Analiza popytu

Analiza podaży
Równowaga rynku
Prognoza wskaźnika
zrównoważenia rynku

Rodzaj informacji niezbędnej do wykonania
analizy
Lokalizacja
Dostępność komunikacyjna
Dostępność dostawców, odbiorców, zasobów
naturalnych, powierzchni magazynowych/składowania
Dane o nieruchomościach podobnych (konkurencyjnych) – własność/najem
Konkurencyjność pod względem cech wynikających z analizy produktywności nieruchomości
Wskaźniki zatrudnienia/bezrobocia
Koszty pracy
Wzrost gospodarczy
Dostępność materiałów surowcowych
Wskaźnik pustostanów
Inwestycje w toku, plany inwestycyjne

Źródło
Ogólnodostępne, raporty
rynkowe
Bazy publiczne (RCiW), bazy
prywatne, w tym: rzeczoznawców majątkowych, banków, firm
konsultingowych

Urzędy statystyki publicznej,
dane ogólnodostępne, raporty
rynkowe

Popyt na powierzchnie

Źródło: opracowanie własne.

Dane i informacje dotyczące funkcjonowania rynku CRE powinny także umożliwiać
prowadzenie ciągłych badań dotyczących związków przyczynowo-skutkowych, także pomiędzy zmianami sytuacji makroekonomicznej gospodarki i rynku nieruchomości. Badanie tego rodzaju mogłoby obejmować porównania dynamiki podstawowych wskaźników np. zmian PKB, nakładów inwestycyjnych oraz zmian wartości transakcji na rynku
CRE obrazującej zrealizowany popyt rynkowy. Przykład badania podmiotowego rynku
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regionalnego CRE14 zaprezentowano na rysunku 1. Należy zwrócić uwagę na zabieg redakcyjny prezentacji wyników badania, gdyż różne są skale dla dynamiki rynku CRE (prezentowanej na osi prawej) oraz wskaźników koniunktury gospodarczej (na osi lewej). Dla
prowadzenia tego rodzaju badań niezbędne są dane pierwotne z rynku nieruchomości (dane
o cenach nieruchomości z aktów notarialnych) zestawione wg kryteriów podmiotowych.
Badanie takie dla rynku regionalnego było możliwe tylko przy wykorzystaniu prywatnej
bazy rzeczoznawców majątkowych, która umożliwia wykonanie tego rodzaju zestawień.
Dla poziomu rynku regionalnego i krajowego dane z bazy publicznej (RCiW) nie umożliwiają wykonania tego rodzaju badań, gdyż brak jest tam funkcjonalności dotyczącej gromadzenia informacji o transakcji wg kryterium podmiotowego (klasyfikacji stron transakcji).

Rysunek 1. Porównanie dla rynku województwa śląskiego dynamiki wartości rynku CRE
(dane standaryzowane), dynamika wartości rynku CRE zabudowanych (dane standaryzowane)
ze wskaźnikami koniunktury dla województwa śląskiego – PKB i nakładów inwestycyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prywatnej bazy rzeczoznawców majątkowych.

Dane zaprezentowane na wykresie pozwalają jedynie na wskazanie istnienia związków
o charakterze korelacyjnym, nie można jednak wykluczyć zjawiska pozornej (fałszywej)
korelacji (Babbie, 2005)15. Zakres prowadzonych badań rynku CRE powinien docelowo
umożliwiać ustalanie związków o charakterze przyczyno-skutkowym, które następnie
można wykorzystywać do prognozowania zjawisk. Te postulaty uzasadniają zarówno po14
Konowalczuk (2017). Na rysunku zaprezentowano wynik badań uwzgledniające poziom rynku CRE wygładzany dla grupy zestandaryzowanych CRE, co wymagało wykluczenia z porównań transakcji zaburzających o charakterze jednorazowym przy dużej wartości (cenie), gdyż zaburzały one obraz rynku CRE. Przykładowo jedna transakcja dużą nieruchomością komercyjną (handlową) zmieniała o ponad 20% dynamikę tego rynku w danym roku.
15
Zastosowana standaryzacja danych z rynku CRE woj. śląskiego okazała się pierwszym zabiegiem niezbędnym dla wykluczenia zjawiska pozornej korelacji oraz wykluczenia przypadkowości.
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trzebę wykorzystania do badań rynku CRE w Polsce współczesnej kompleksowej metodyki
zaczerpniętej z rynków rozwiniętych, jak i wyznaczają zakres niezbędnych zmian funkcjonowania baz publicznych, które gromadzą dane o transakcjach na rynku nieruchomości
i udostępniają informacje o warunkach funkcjonowania tego rynku. Publikacja w pierwszym zamiarze autorów miała obejmować także elementy aplikacyjne dotyczące prezentacji problematyki związanej z organizacją i sposobem gromadzenia danych w publicznych katastrach nieruchomości oraz ocenę zakresu udostępnianych publicznie informacji
o rynku CRE. Ograniczona objętość publikacji spowodowała konieczność przeniesienia
tych rozważań do następnego artykułu. Przeprowadzone badania literaturowe oraz badania
rynku regionalnego CRE wykazały, że uzasadnione jest, na obecnym poziomie rozwoju
krajowego rynku nieruchomości, wprowadzenie rozbudowanej metodyki analiz rynkowych. W szczególności dotyczy to rynku CRE, gdyż to przedsiębiorstwom przypisać należy działanie w warunkach ryzyka i odpowiedzialność za zmiany dynamiki rynku, w tym
dotyczące procesów zmian sposobów użytkowania16.
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CORPORATE REAL ESTATE ANALYSIS IN POLAND
Abstract: Purpose – the purpose of this paper is the presentation of modern methodology of corporate real
estate analysis (CRE), which will allow provide the further stages of research in subject of assess information
requirements for organization, form of data collecting and sharing the information in databases conducted
by public entities in Poland.
Design/methodology/approach – Review of domestic and foreign literature, analysis and assessment of conducted CRE researches in Poland and own, regional market research of CRE.
Findings – Ordering and recommendation for using modern methodology of corporate real estate analysis
and preparing a methodological basis for researching the scope of necessary changes in public databases
gathering real estate sales transactions data.
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Originality/value – Under the hypothesis of low efficiency of the corporate real estate market, article pointed
the needs and possibilities of its improvement by supplementing the current objective approach of real estate
market used in researches by Central Statistical Office of Poland and other public entities for a subjective
approach to identify the CRE market. Using part of analysis methodology form developed markets, it determines the current information needs of investors in Poland, and this determinates the direction of changes
in public sales transaction databases. The implementation of these solutions would improve the information
efficiency of the CRE market and reduce the risk of investors.
Keywords: corporate real estate, analysis methodology of CRE, market data and resources, property register
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Poziom umiędzynarodowienia
wybranych rynków kapitałowych
krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Andrzej Kuciński, Magdalena Byczkowska*
Streszczenie: Cel – Celem artykułu była analiza i ocena poziomu umiędzynarodowienia wybranych rynków
kapitałowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Metodologia badania – Przedmiotem badania objęto dwanaście giełd papierów wartościowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej tj.: Serbii, Słowacji, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Słowenii, Czech, Austrii,
Mołdawii, Bośni i Hercegowiny, Polski oraz Chorwacji. W analizie poziomu umiędzynarodowienia poszczególnych giełd papierów wartościowych wykorzystano informacje na temat liczby notowanych spółek zagranicznych, kapitalizacji przedsiębiorstw zagranicznych, a także wartości ich obrotu.
Wynik – Z przeprowadzonych badań wynika, iż rynki kapitałowe krajów Europy Środkowej i Wschodniej
wykazują niski poziom umiędzynarodowienia lub też mają wyłącznie charakter rynku, na którym notowane
są tylko spółki krajowe.
Oryginalność/wartość – Zagadnienie dual listing nie jest często poruszane w literaturze. Wartością dodaną
opracowania są wyniki badań odnoszące się do oceny umiędzynarodowienia wybranych rynków kapitałowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Słowa kluczowe: zagraniczna spółka akcyjna, podwójne notowania, giełda papierów wartościowych

Wprowadzenie
W dobie globalizacji, postępującej liberalizacji oraz deregulacji, a także integracji rynków
finansowych powstają coraz silniejsze powiązania występujące pomiędzy poszczególnymi
rynkami. Rosnąca konkurencja wymusza na narodowych rynkach finansowych konieczność dostosowania się do wymagań globalnego rynku finansowego.
Rynek finansowy jest złożoną strukturą, w ramach której wyodrębnić można rynek pieniężny, rynek kredytowy, rynek walutowy, czy też rynek kapitałowy, który często utożsamiany jest z giełdą papierów wartościowych. O randze, znaczeniu giełdy papierów wartościowych i jej umiędzynarodowieniu decyduje przede wszystkim liczba notowanych spółek,
w tym ilość notowanych emitentów zagranicznych. Stąd też uznaje się, że im większa liczba
notowanych przedsiębiorstw zagranicznych na rynku giełdowym, tym silniejsza jego pozycja, większe znaczenie i stopień umiędzynarodowienia.
dr Andrzej Kuciński, Katedra Zarządzania Finansami, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, e-mail: akucinski@ajp.edu.pl; dr Magdalena Byczkowska, Katedra Zarządzania Finansami, Akademia im.
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, e-mail: mbyczkowska@ajp.edu.pl.
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Na rynkach giełdowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej nie brakuje notowanych spółek o rodowodzie zagranicznym. W praktyce spółki zagraniczne są wprowadzane
na rynki zorganizowane na podstawie formuły single listing, gdzie rynek giełdowy stanowi
jedyny rynek notowań lub też na zasadzie dual listing, gdy akcje spółki notowane są równolegle na kilku rynkach. W dobie zaostrzającej się konkurencji rynkowej, a także procesów konsolidacyjnych giełd, wzrost liczby emitentów zagranicznych na rynku kapitałowym
może świadczyć o rozwoju i większym znaczeniu giełdy w ujęciu międzynarodowym.
Zasadniczym celem opracowania jest analiza i ocena poziomu umiędzynarodowienia
narodowych rynków kapitałowych krajów Europy Środowej i Wschodniej. Treść artykułu
została oparta na analizie literatury przedmiotu oraz danych pochodzących z Europejskiej
Federacji Giełd Papierów Wartościowych (FESE – The Federation of European Securities
Exchanges), a także statystyk udostępnionych przez giełdy papierów wartościowych krajów
Europy Środkowej i Wschodniej.

1. Dual listing
Przedsiębiorstwa mogą emitować papiery wartościowe zarówno w kraju, jak i na rynkach
zagranicznych. Wprowadzanie spółek na zagraniczne zorganizowane rynki finansowe
w formule dual listing staje się coraz bardziej popularne. Przez dual listing należy rozumieć równoczesne notowanie akcji na co najmniej dwóch giełdach papierów wartościowych
(Chłopecki, Dyl, 2017, s. 82).
Wprowadzenie spółki zagranicznej na rynek kapitałowy wymaga zapewnienia efektywnych rozwiązań technicznych pozwalających na sprawny przebieg transakcji w ujęciu transnarodowym. Zawarcie podstawowej transakcji na giełdzie rozpoczyna łańcuch czynności,
które obejmują: rejestrację, rozliczenie i rozrachunek transakcji. W przypadku spółek zagranicznych notowanych na zasadzie dual listing dodatkowo wymagane jest zaangażowanie
zagranicznych depozytów odpowiedzialnych za przechowywanie i rozliczanie transakcji.
Podstawą rozliczeń są tzw. połączenia operacyjne, które „umożliwiają ewidencję w krajowym systemie depozytowym papierów wartościowych wyemitowanych za granicą i zarejestrowanych w depozycie zagranicznym oraz prowadzenie za pośrednictwem tego systemu
rozrachunku transakcji zawartych na tych papierach” (Wróbel, Nakoneczny, 2009, s. 66).
Zaangażowanie dwóch systemów depozytowych: krajowego i zagranicznego pozwala przeprowadzić i rozliczyć transakcje na papierach wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynkach w różnych krajach. W praktyce wyróżniamy dwa rodzaje połączeń delivery
versus payment link – DvP oraz free of payment link – FoP. Pierwsze połączenie zapewnia
rozliczenie na zasadzie dostawy za płatność, drugie połączenie gwarantuje wyłącznie transfer papierów wartościowych. Pomimo tego, że połączenie pierwsze jest bardziej praktyczne
od połączenia FoP, gdyż zapewnia ono, oprócz dostawy papierów wartościowych, również
rozliczenie środków pieniężnych, to stosowane jest ono rzadziej, niż połączenie na zasadzie
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dostawy bez płatności, ze względu na wyższe generowane koszty transakcyjne rozrachunku
(Wróbel, Nakoneczny, 2009, s. 66–67).
Koncepcja równoległych notowań akcji na kilku rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu dual listing nawiązuje do instytucji kwitów depozytowych (depositary receipts
– DR). Kwit depozytowy to „negocjowany certyfikat poświadczający własność akcji zagranicznej spółki z kraju innego, niż ten, w którym kwitem depozytowym się obraca. DR-y są
kwotowane w walucie kraju, w którym dokonuje się nimi obrotu, jak też podlegają regulacjom prawnym tego kraju” (Liberadzki, 2011, s. 147). Z punktu widzenia kryterium rodzaju
emisji wyróżnić można kwity depozytowe sponsorowane (sponsored) i niesponsorowane
(unsponsored) (Nawrot, 2008b, s. 42).
W przypadku pierwszego modelu emisji kwitów depozytowych emitent poprzez bank
depozytariusza zleca emisję papierów wartościowych poza granicami kraju. Emisja ta może
być związana z procesem dystrybucji nowych akcji prowadzących do podwyższenia kapitału lub też dotyczyć papierów wartościowych już wyemitowanych. Kwity depozytowe
emitowane w ramach emisji niesponsorowanej obecnie są rzadko przeprowadzane. W procesie emisji kwitów nie uczestniczy emitent papierów wartościowych, zaś na rynku zagranicznym oferowane są wyłącznie papiery wartościowe, które wcześniej znajdowały się
już w obrocie (Gorczyńska, Jonek-Kowalska, 2012, s. 175–176). Bez względu na powyższe
rozróżnienie, kwity depozytowe w praktyce mogą być wystawiane jako amerykańskie kwity depozytowe ADR – American Depository Receipts lub globalne kwity depozytowe GDR
– Global Depository Receipts (Zarzycka, 2007, s. 190).
Mając na względzie powyższe, kiedy przy wprowadzaniu akcji na zagraniczne rynki
notowań, akcji nie towarzyszy pozyskanie kapitału, wówczas mówimy o tzw. technicznym
dual listingu. Niezależnie od tego, dopuszczenie do obrotu spółki na zagraniczne rynki uzależnione jest od spełnienia określonych wymagań prawnych. Ich wypełnienie w przypadku Europy jest o wiele łatwiejsze, a to za sprawą rozwiązań ułatwiających transgraniczny
przepływ kapitału (Dyrektywa, 2004). Instytucja jednolitego paszportu europejskiego (single passport procedure) znacznie ułatwia przeprowadzenie dual listing, albowiem podmiot
ubiegający się o notowanie na jednym z rynków zagranicznych wspólnoty, może zostać do
niego dopuszczony na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez organ nadzorujący w jednym z państw UE (Nawrot, 2006, s. 155).
Bezsprzecznie z dual listingiem związane jest pojęcie spółki zagranicznej, przez którą
należy rozumieć przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się poza krajem emisji lub
notowań. Oznacza to tyle, że dla spółki zagranicznej notowanej w formule dual listing występuje rynek macierzysty notowań oraz inne rynki lub rynek notowań. W praktyce spółka
zagraniczna notowana może być również w formule single listing, co oznacza, że rynek
zagraniczny jest jedynym rynkiem notowań dla emitenta, którego siedziba znajduje się poza
granicami kraju.
Motywy przeprowadzania emisji zagranicznych lub też wejścia na zagraniczną giełdę
papierów wartościowych przez spółkę bywają różne. W praktyce można mówić o dwóch
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zasadniczych przesłankach, które mogą mieć charakter finansowy lub niefinansowy (Zarzycka, 2007, s. 191).
Za główną przesłankę finansową emisji papierów wartościowych przez przedsiębiorstwo
na rynkach zagranicznych przyjmuje się możliwość łatwego i tańszego dostępu do źródeł
finansowania. Warunki te determinuje wielkość rynku rozpatrywana przez pryzmat przede
wszystkim obrotów giełdowych, liczbę notowanych spółek, czy też liczbę inwestorów giełdowych. Tym samym, im większy rynek giełdowy, tym łatwiej pozyskać inwestorów, a co
za tym idzie, zdobyć kapitał. Jednocześnie rachunek ekonomiczny skłania przedsiębiorstwa
do tego, aby nieustannie poszukiwać i wybierać te źródła finansowania, które charakteryzuje niższy koszt ich pozyskania. Zgodnie z tym spółki decydują się na pozyskanie kapitału
na rynkach zagranicznych wtedy, gdy oferują one lepsze warunki w porównaniu z rynkiem
krajowym. Poza tym, do najważniejszych motywów finansowych zaliczyć można także
zwiększenie płynności papierów wartościowych, uzyskanie obiektywnej wyceny przedsiębiorstwa, czy też możliwość przeprowadzenia przejęcia lub połączenia z firmą zagraniczną
(Nawrot, 2008a, s. 35).
Wśród podstawowych przesłanek niefinansowych znajduje się budowa bądź wzmocnienie pozycji międzynarodowej, zwiększenie rozpoznawalności nazwy, marki spółki, czy też
produktów. Spółki mogą również być zainteresowane notowaniem na rynkach zagranicznych wtedy, gdy świadczą lub sprzedają produkty na tych rynkach, dostrzegając w nich
określony potencjał, możliwość wzmocnienia swojej pozycji rynkowej (Zarzycka, 2007,
s. 195).
Oprócz korzyści wynikających z wprowadzenia spółki na zagraniczne rynki notowań
wystąpić mogą również pewne negatywne czynniki, na jakie są narażeni emitenci. Po pierwsze, paradoksalnie spółki mogą być narażone na ryzyko mniejszej płynności, kiedy nie jest
zapewniony odpowiedni free float, to jest liczba akcji w wolnym obrocie. Do negatywnych
aspektów zaliczyć można również duże koszty związane z wykonywaniem obowiązków
informacyjnych, a także konieczność uwzględnienia regulacji prawnych zapewniających
akcjonariuszom realizację jednakowych uprawnień majątkowych i korporacyjnych bez
względu na rynek notowań (Nawrot, 2008a, s. 66–68).
W sposób naturalny swoje zainteresowanie spółkami notowanymi w formule dual listing lub ogólnie spółkami zagranicznymi wykazują giełdy papierów wartościowych, które
widzą w tym narzędzie do: przyciągnięcia nowych inwestorów, zwiększenia obrotów, poprawy pozycji międzynarodowej, przeprowadzenia dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
przez inwestorów z uwzględnieniem sektorów dotychczas niereprezentowanych na giełdzie.

2. Analiza i ocena poziomu umiędzynarodowienia wybranych rynków
kapitałowych krajów Europy Środowej i Wschodniej
Przedmiotem badania objętych zostało dwanaście giełd papierów wartościowych krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, tj.: Serbii, Słowacji, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Słowenii,
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Czech, Austrii, Mołdawii, Bośni i Hercegowiny, Polski oraz Chorwacji. Do analizy poziomu umiędzynarodowienia poszczególnych giełd papierów wartościowych wykorzystano
informacje na temat liczby notowanych spółek zagranicznych, kapitalizacji przedsiębiorstw
zagranicznych, a także wartości ich obrotu. Analizę przeprowadzono za okres 2006–2015.
Na koniec 2006 roku na giełdach papierów wartościowych wybranych krajów Europy
Środkowej i Wschodniej notowanych było 3326 spółek krajowych i zagranicznych, z czego
35 spółek miało swój rodowód zagraniczny. Oznacza to, że spółki zagraniczne stanowiły
około 1% wszystkich notowanych przedsiębiorstw w tym okresie, a dokładnie notowane
były one tylko na trzech giełdach: austriackiej, czeskiej oraz polskiej. Z kolei na koniec 2015
roku notowanych było 3602 przedsiębiorstw giełdowych, w tym 92 spółki zagraniczne,
które stanowiły 2,55% wszystkich notowanych podmiotów na giełdach papierów wartościowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Spółki zagraniczne na koniec 2015 roku były
notowane na pięciu rynkach kapitałowych, tj. na giełdzie w Słowacji, Rumunii, Czechach,
Austrii oraz Polski.
Z zamieszczonych zestawień na temat liczby notowanych spółek krajowych i zagranicznych ogółem (tab. 1) oraz liczby notowanych spółek zagranicznych w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej w latach 2006–2015 (tab. 2) wynika, iż na przestrzeni analizowanych lat wzrosła łączna liczba notowanych spółek, a także liczba emitentów zagranicznych.
Jednakże jest to zasługa nielicznych giełd. Na większości badanych rynków kapitałowych
obserwowano malejący trend liczby notowanych spółek, na których często przedmiotem
obrotu były wyłącznie spółki o rodowodzie krajowym.
Tabela 1
Liczba notowanych spółek krajowych i zagranicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
w latach 2006–2015
Nazwa giełdy

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Belgrade Stock Exchange
1164
Bratislava Stock Exchange
187
Bucharest Stock Exchange
58
Budapest Stock Exchange
41
Bulgarian Stock Exchange
357
CEESEG – Prague
32
CEESEG – Vienna
113
Ljubljana Stock Exchange
100
Montenegro Stock Exchange 318
Sarajevo Stock Exchange
489
Warsaw Stock Exchange
265
Zagreb Stock Exchange
202

1744
160
59
41
369
32
119
87
421
510
375
380

1842
193
68
43
399
28
118
84
420
529
458
377

1777
172
69
46
399
25
115
76
419
529
486
279

1599
165
74
52
390
27
110
72
386
531
585
257

1334
147
79
54
393
26
105
66
371
152
777
254

1103
134
79
52
387
28
99
61
354
179
867
226

999
131
83
50
381
26
102
55
344
263
895
208

928
125
83
48
372
23
99
51
335
319
902
203

805
107
364
45
365
25
92
46
323
329
905
196

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk dostępnych na oficjalnych stronach internetowych giełd lub
udostępnionych danych przez giełdy oraz danych FESE – Federation of European Securities Exchanges, http://
www.fese.eu (19.02.2017).
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Tabela 2
Liczba notowanych spółek zagranicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
w latach 2006–2015
Nazwa giełdy

2006

Belgrade Stock Exchange
0
Bratislava Stock Exchange
0
Bucharest Stock Exchange
0
Budapest Stock Exchange
0
Bulgarian Stock Exchange
0
CEESEG – Prague
6
CEESEG – Vienna
17
Ljubljana Stock Exchange
0
Montenegro Stock Exchange 0
Sarajevo Stock Exchange
0
Warsaw Stock Exchange
12
Zagreb Stock Exchange
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0
0
0
2
0
8
17
0
0
0
23
0

0
0
1
3
0
10
17
0
0
0
26
0

0
0
1
4
0
9
18
0
0
0
27
0

0
0
1
4
0
11
21
0
0
0
30
0

0
0
2
2
0
11
17
0
0
0
46
0

0
1
2
1
0
11
15
0
0
0
51
0

0
1
2
0
0
11
20
0
0
0
58
0

0
1
2
0
0
10
17
0
0
0
61
0

0
1
4
0
0
10
13
0
0
0
64
0

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk dostępnych na oficjalnych stronach internetowych giełd lub
udostępnionych danych przez giełdy oraz danych FESE – Federation of European Securities Exchanges, http://
www.fese.eu (19.02.2017).

Największą giełdą pod względem liczby notowanych spółek, w tym spółek zagranicznych była warszawska giełda papierów wartościowych. Co czwarta notowana spółka
spośród wszystkich analizowanych giełd była notowana na rynku kapitałowym w Polsce.
Na decyzje emitentów zagranicznych co do wyboru miejsca emisji notowań swoich papierów wartościowych na giełdzie w Warszawie miała wpływ zapewne liczba notowanych
spółek. Na polskim rynku kapitałowym notowanych jest obecnie najwięcej spółek zagranicznych, tj. około 70% wszystkich spółek zagranicznych notowanych na giełdach krajów
Europy Środkowej i Wschodniej. Niemniej jednak, największy poziom umiędzynarodowienia mierzony udziałem spółek zagranicznych w ogóle notowanych spółek na rynku kapitałowym wykazywała giełda papierów wartościowych w Czechach, albowiem na koniec 2015
roku przedsiębiorstwa zagraniczne stanowiły 40% wszystkich notowanych na rynku.
Biorąc jako kryterium liczbę notowanych spółek zagranicznych należy stwierdzić, iż
poziom umiędzynarodowienia wybranych giełd krajów Europy Środkowej i Wschodniej
jest relatywnie niski. Firmy zagraniczne stanowiły 2,55% wszystkich firm notowanych na
analizowanych giełdach na koniec 2015 roku, co oznacza niewielkie znaczenie giełd krajów
Europy Środkowej i Wschodniej na arenie międzynarodowej oraz małe zainteresowanie
możliwością pozyskania kapitału przez podmioty zagraniczne na tych rynkach. Kształtuje
to obraz bardziej lokalnych, niż międzynarodowych giełd.
Na podstawie informacji na temat kapitalizacji spółek krajowych (tab. 3) oraz spółek
zagranicznych (tab. 4) na koniec 2015 roku można stwierdzić, iż największym rynkiem
pod względem wartości rynkowej spółek była warszawska giełda papierów wartościowych.
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Drugą pod względem kapitalizacji była giełda wiedeńska, której kapitalizacja mierzona
względem polskiej giełdy wynosiła odpowiednio dla spółek krajowych 68,5%, zaś dla spółek zagranicznych 16%.
Tabela 3
Kapitalizacja spółek krajowych notowanych na giełdach Europy Środkowej i Wschodniej
w latach 2006–2015 (mln euro)
Nazwa giełdy

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Belgrade Stock
Exchange

8 339,7 16 311,7

9 497,9

9 029,6

8 220,2

7 319,9

6 181,5

6 203,3

6 329,4

5 618,7

Bratislava Stock
Exchange

4 213,8

3 379,5

4 183,4

4 093,9

4 075,2

4 443,5

4 256,0

4 555,0

3 907,3

3 614,4

Bucharest Stock
Exchange

21 414,0 24 600,0

6 910,0

9 179,0 10 477,0 10 817,0 12 088,0 17 833,0 18 384,0 17 785,5

Budapest Stock
Exchange

31 690,0 31 527,9 13 325,6 20 887,9 20 624,4 14 630,3 15 742,4 14 355,5 12 011,8 16 190,9

Bulgarian Stock
Exchange
CEESEG – Prague

7 830,0 14 820,0

6 357,0

6 031,0

5 498,0

6 358,0

5 025,0

5 093,0

4 988,0

4 391,0

34 693,4 47 987,4 29 615,1 31 265,4 31 922,2 29 203,2 28 193,2 21 990,8 22 643,7 23 542,8

CEESEG – Vienna 145 062,8 156 906,7 52 446,7 77 298,6 91 336,2 63 854,8 78 259,5 83 164,2 77 984,5 86 319,5
Ljubljana Stock
Exchange

11 513,0 19 740,0

Montenegro Stock
Exchange

1 990,0

Sarajevo Stock
Exchange

5 831,0

8 468,0

8 462,0

7 028,0

4 873,0

4 911,0

5 173,0

6 214,0

5 523,0

3 950,5

2 003,4

2 457,0

2 143,9

2 736,1

2 902,8

2 839,0

2 960,7

2 980,9

7 934,0

3 992,0

3 687,0

3 660,0

2 235,0

2 303,0

2 420,0

2 447,0

2 910,0

Warsaw Stock
Exchange

112 825,6 144 323,3 65 177,6 105 157,2 142 272,3 107 483,0 134 755,5 148 678,0 140 983,6 126 016,8

Zagreb Stock
Exchange

26 901,0 48 086,0 19 396,0 18 528,0 19 072,0 17 347,0 16 936,0 15 578,0 16 474,0 16 783,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk dostępnych na oficjalnych stronach internetowych giełd lub
udostępnionych danych przez giełdy oraz danych FESE – Federation of European Securities Exchanges, http://
www.fese.eu (19.02.2017).

Poziom kapitalizacji jako wyznacznik wielkości poszczególnych rynków kapitałowych
pozwala stwierdzić, iż wiele giełd papierów wartościowych Europy Środkowej i Wschodniej zalicza się do niewielkich. Połowa analizowanych rynków na koniec 2015 roku wykazywała poziom kapitalizacji spółek krajowych, który nie przekraczał 6 mld euro. Grupę
tę tworzyły giełdy w Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, Słowenii, Czarnogórze oraz w Bośni
i Hercegowinie. Spadek liczby notowanych spółek na giełdach w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej miał swoje odzwierciedlenie w niższej wartości rynkowej giełd na koniec
2015 roku.
Oceniając rynek kapitałowy pod względem poziomu kapitalizacji spółek zagranicznych
należy stwierdzić, iż największą wartość rynkową na koniec 2015 roku wykazywała warszawska giełda – 133 mld euro, drugą była giełda w Wiedniu z kapitalizacją, której poziom
osiągnął wartość 21,4 mld euro. Poziom wyceny spółek zagranicznych wyznaczały przede
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wszystkim duże przedsiębiorstwa działające w formule dual listing. W tym miejscu należy
zaznaczyć, iż w większości rozpatrywanych przypadków procedurze wprowadzania spółek
zagranicznych na giełdy krajów Europy Środkowej i Wschodniej nie towarzyszyło pozyskanie kapitału. Zasadniczym motywem obecności spółek zagranicznych na analizowanych
giełdach był cel niefinansowy.
Tabela 4
Kapitalizacja spółek zagranicznych notowanych na giełdach Europy Środkowej i Wschodniej
w latach 2006–2015 (mln euro)
Nazwa giełdy

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Belgrade Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bratislava Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

0,8

0,8

Bucharest Stock
Exchange

0,0

0,0

4 719,0

9 873,0

13 415,0

5 568,0

9 975,0

12 147,0

10 602,0

15 305,5

Budapest Stock
Exchange

0,0

993,4

95,7

205,5

240,5

100,5

63,5

0,0

0,0

0,0

Bulgarian Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CEESEG –
Prague

23 207,9

21 300,8

11 381,2

17 730,2

23 102,8

11 911,8

17 236,0

17 852,0

14 871,2

17 177,7

CEESEG –
Vienna

239 597,9

61 768,4

20 210,6

22 079,7

24 961,9

25 303,6

27 923,5

27 681,8

20 345,6

21 459,3

Ljubljana Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Montenegro
Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sarajevo Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51 746,7 157 997,2

47 433,5

71 712,9

64 142,2

44 528,4

51 828,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Warsaw Stock
Exchange
Zagreb Stock
Exchange

0,0

0,0

59 734,8 153 634,2 133 494,8
0,0

0,0

0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk dostępnych na oficjalnych stronach internetowych giełd lub
udostępnionych danych przez giełdy oraz danych FESE – Federation of European Securities Exchanges, http://
www.fese.eu (19.02.2017).

Największym rynkiem pod względem wartości obrotu akcjami spółek krajowych i zagranicznych na koniec 2015 roku była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Z zamieszczonych informacji w tabeli 5 wynika, iż polska giełda jako jedyna zanotowała wzrost
obrotów na przestrzeni analizowanego okresu. Wartość obrotów ogółem dla wszystkich
giełd krajów Europy Środkowej i Wschodniej spadła z 172 246,2 mln euro w 2006 roku
do 102 087,5 mln euro w 2015 roku, to jest o 40,7%. W tym samym czasie giełda w Warszawie zanotowała wzrost obrotów z 43 235,2 mln euro w 2006 roku do 56 059,0 mln euro
w 2015 roku, to jest o 29,6%. Skala wzrostu obrotów na warszawskiej giełdzie znalazła
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swoje odzwierciedlenie we wzroście udziału polskiej giełdy w obrotach akcjami spółek krajowych i zagranicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Udział obrotów polskiej
giełdy w obrotach ogółem dla całego analizowanego regionu zwiększył się z 25,1% w 2006
roku do 54,9% w 2015 roku.
Tabela 5
Wartość obrotów spółkami krajowymi i zagranicznymi na giełdach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2006–2015 (mln euro)
Nazwa giełdy
Belgrade Stock
Exchange

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 210,4

2 059,8

882,5

442,0

222,5

280,2

219,8

267,0

173,5

185,8

Bratislava Stock
Exchange

70,1

21,6

15,2

121,9

230,3

348,8

126,7

79,9

56,3

16,1

Bucharest Stock
Exchange

2 801,0

4 152,0

1894,9

1 203,0

1 338,1

2 348,6

1 673,3

2 542,1

2 929,6

1 992,9

24 625,6 34 573,6 20 963,5 18 463,7 20 001,8 13 792,4

8 408,9

7 863,7

6 066,2

6 911,5

Budapest Stock
Exchange
Bulgarian Stock
Exchange

248,0

274,5

656,6

298,7

156,3

CEESEG – Prague 30 015,4 36 581,4 34 223,0 17 572,3 15 391,1 15 130,3

1 416,9

4 640,7

1320,5

357,5

280,9

9 967,7

6 735,2

5 575,7

6 150,4

CEESEG – Vienna 64 804,6 94 343,8 71 782,9 36 410,0 36 782,7 30 115,4 18 057,4 19 382,9 23 889,7 29 207,0
Ljubljana Stock
Exchange

1 451,5

3 382,3

1 604,6

719,9

360,8

394,5

303,3

299,5

608,1

333,6

Montenegro Stock
Exchange

375,8

162,9

160,3

404,5

54,5

59,0

32,7

30,7

108,2

65,4

Sarajevo Stock
Exchange

334,7

651,5

243,9

112,0

55,5

125,1

191,0

125,3

316,4

623,5

Warsaw Stock
Exchange
Zagreb Stock
Exchange

43 235,2 63 876,1 47 853,5 41 415,1 59 726,7 70 160,8 50 168,4 61 731,3 57 497,2 56 059,0
1 905,0

3 071,0

2 428,0

1 018,0

782,0

713,0

412,0

401,0

403,0

386,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk dostępnych na oficjalnych stronach internetowych giełd lub
udostępnionych danych przez giełdy oraz danych FESE – Federation of European Securities Exchanges, http://
www.fese.eu (19.02.2017).

Oceniając giełdy papierów wartościowych Europy Środkowej i Wschodniej z punktu
widzenia wielkości obrotów akcjami spółek zagranicznych (tab. 6), należy stwierdzić, iż
obroty te realizowane były w niewielkim zakresie. Obroty akcjami spółek zagranicznych na
koniec 2015 roku stanowiły niespełna 2% wszystkich obrotów dokonanych na wszystkich
analizowanych giełdach Europy Środkowej i Wschodniej. Małe zainteresowanie spółkami
zagranicznymi wynika przede wszystkim z niskiego poziomu ich free float, a także tego,
iż znaczna część spółek zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, których obroty
koncentrowały się na jednym rynku notowań, na tzw. rynku macierzystym, notowana była
w formule dual listing. Z tego obrazu wyłamuje się rynek czeski, na którym to w 2015 roku
20% obrotów wypracowywano handlując spółkami zagranicznymi.
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Tabela 6
Wartość obrotów spółkami zagranicznymi na giełdach Europy Środkowej i Wschodniej
w latach 2006–2015 (mln euro)
Nazwa giełdy

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Belgrade Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bratislava Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bucharest Stock
Exchange

0,0

0,0

67,9

46,0

42,1

38,6

58,3

77,1

46,6

22,8

Budapest Stock
Exchange

0,0

11,6

21,4

3,5

35,5

11,6

9,2

0,0

0,0

0,0

Bulgarian Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CEESEG – Prague

8 124,8

11 421,5

9 054,8

4 311,4

4 761,9

3 976,6

2 242,6

1 415,0

1 240,5

1 233,3

CEESEG – Vienna

1 967,1

6 159,2

1 416,9

547,3

410,1

274,4

146,5

173,3

168,9

170,3

Ljubljana Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Montenegro Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sarajevo Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Warsaw Stock
Exchange

749,8

2 396,4

1 750,3

1 299,9

1 111,1

745,8

407,5

658,7

421,6

194,0

Zagreb Stock
Exchange

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk dostępnych na oficjalnych stronach internetowych giełd lub
udostępnionych danych przez giełdy oraz danych FESE – Federation of European Securities Exchanges, http://
www.fese.eu (19.02.2017).

Uwagi końcowe
Rynek kapitałowy ze względu na pełnione funkcje stanowi ważne ogniowo w każdej gospodarce. Poziom rozwoju rynku kapitałowego determinują różne czynniki, które wyznaczają większe lub mniejsze jego znaczenie. Niewątpliwie rangę rynku kapitałowego podnosi
obecność przedsiębiorstw zagranicznych.
Podwójne notowania, tzw. dual listing stanowi obecnie nieodzowny element współczesnych rynków finansowych. Oznacza to, że na rynkach kapitałowych obok przedsiębiorstw
krajowych dostępne są często przedsiębiorstwa zagraniczne.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż analizowane giełdy papierów wartościowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej wykazują niski poziom
umiędzynarodowienia mierzony liczbą spółek zagranicznych dostępnych na narodowych
rynkach kapitałowych, kapitalizacją rynkową zagranicznych przedsiębiorstw, czy też wielkością obrotów akcjami spółek zagranicznych. Z analizy tej wyłania się obraz giełd, na
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których często przedmiotem notowań były wyłącznie spółki krajowe, co powoduje, że nadaje się im bardziej lokalny niż międzynarodowy charakter.
Ponadto na rynkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej, na których spółki zagraniczne występują, trudno jest potwierdzić ich znaczącą rolę w ujęciu międzynarodowym
głównie dlatego, że w ślad za rosnącą liczbą spółek zagranicznych nie rośnie płynność,
skala obrotów. To sprawia, że występowanie przedsiębiorstw zagranicznych na rynkach kapitałowych ma bardziej znaczenie marketingowe, prestiżowe z punktu widzenia organizatorów tych rynków, niż miejsce pozyskiwania kapitałów przez zagraniczne przedsiębiorstwa
na tych rynkach. Nie ulega wątpliwości, iż giełda papierów wartościowych w Warszawie
jest najbardziej znaczącym i największym rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej.
Wykazuje względnie duży poziom umiędzynarodowienia rynku kapitałowego na tle analizowanych rynków Europy Środkowej i Wschodniej.
Pomimo niskiego poziomu umiędzynarodowienia giełd papierów wartościowych Europy Środkowej i Wschodniej, należy stwierdzić, iż zauważalne są procesy zmierzające do
większej integralności oraz wzrostu poziomu umiędzynarodowienia rynków kapitałowych,
które determinują wzrost zjawiska równoległych notowań akcji na giełdach zagranicznych.
Poruszana problematyka notowań spółek zagranicznych i poziomu umiędzynarodowienia rynków kapitałowych jest znacznie szersza, albowiem odnosi się ona m.in. do oceny ryzyka inwestycji w spółki zagraniczne, realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki
zagraniczne, ochrony praw akcjonariuszy spółek zagranicznych, a co za tym idzie, wyznacza ona dalsze kierunki badań.
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stock exchange the information has been used on the number of listed foreign companies, the capitalization
of foreign companies, and the value of their trading.
Findings – The studies show that the capital markets of the Central and Eastern Europe show a low level of
internationalization or are exclusively markets where only domestic companies are listed.
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On the Rationality of Investors
– Lunar Phases and Equity Returns in Poland
Joanna Lizińska*
Abstract: Purpose – The paper examines the popular belief that the cycles of the moon affect human moods,
which is then reflected in investor behaviour. Hence, the relation between lunar phases and equity returns in
Poland was examined.
Design/methodology/approach – New (full) moons were called nine-day windows with the centre in the new
(full) moon day. Arithmetic daily index returns and average daily and cumulative returns were calculated
for the session days in the new and full moon windows. Then the lunar effect on the market portfolio was
observed with additional analysis for size effect, calendar month effect, and half-of-the-month effect. A robustness check tested the results.
Findings – Average returns around full moon dates were substantially lower than returns around new moon
dates. For size-related indexes, the results were similar. However, for small companies the differences were
somewhat smaller. Average returns both for bear and bull months were positive and quite similar during the
new moon phase. Average returns for full moon phases were tangibly negative for bear months and much
lower for bull month as compared with results for the new moon phase. Both the lunar and the half of the
month effects seemed to be important for returns in Poland.
Originality/value – The study concentrated on the lunar effect for returns on the Warsaw Stock Exchange.
The applied methodology is new for studying the relation for Poland.
Keywords: lunar cycles, moon phases, stock market, emerging market

Introduction
The efficient market hypothesis gave priority to fundamental information in shaping market
prices and assumed no behavioural factors are important in stock valuing. However, in more
recent literature many empirical studies challenged this hypothesis and investor rationality.
It has become clear that the dominance of the fully rational investor and the exclusiveness of
the traditional finance paradigm will have to make space for behavioural factors (e.g. Kahneman, Riepe, 1998; Loewenstein, 2000; Daniel, Hirshleifer, Teoh, 2002).
Along with the increasing interest in behavioural finance, research studies on how emotional factors affect stock markets started to appear. Seeking information about price movements resulted in many empirical studies that demonstrated the importance of non-financial
factors on the decisions of financial markets participants. Many examples can be mentioned
here such as those testing the relation of stock returns and weather (Hirshleifer, Shumway,
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2003), the impact of religious experience on financial markets (Al-Ississ, 2010), the importance of market mood for prices (Hirshleifer, Teoh, 2002; Jagric, Markovic-Hribernik,
Strasek, Jagric, 2010; Shu, 2010). Other studies document the influence of planetary factors
on stock returns, e.g. Saunders (1993) and Hirshleifer and Shumway (2003) reported higher
stock returns for sunny days, Kamstra, Kramer, and Levi (2003) found a relation between
stock returns and the amount of daylight throughout the year, or Krivelyova and Robotti
(2003), who found that geomagnetic storms affect stock returns. Academic interest in timerelated regularities has also increased. Although many fundamental economic factors were
reported as having a key influence on market price movements, a number of market price
anomalies such as the January effect (Thaler, 1987), the day-of-the week effect (Gibbons,
Hess, 1981) and turn-of-the month effect (Ariel, 1987) have been observed.
Since ancient times the belief that the phases of the moon have an effect on the human
mind has been widespread. It is also quite a popular belief across many modern cultures
not only those strongly connected with natural cycles such as Indian culture. People used to
believe that the moon has a close relation with human thinking and decision making. The
centuries of such popular beliefs resulted in research studies appearing, concerning the
influence of lunar movements on human behaviour. Empirical studies connected with lunar
phases and human decisions started to appear in many areas such as psychology or medicine
(e.g. Gutierrez-Garcia, Tusell, 1997 or Thakur, Sharma, 1984).
On the borderline between the attempts to explain price movements on capital markets
and the traditional belief of the importance of lunar phases on the life on the earth, there
appeared academic studies linking stock returns with lunar movements. The lunar cycle
is described by the relative positions of the earth, the moon, and the sun. The new moon
is the first phase of the moon when it is not visible from the earth. As the relative position
changes, the moon starts to be seen from the earth’s surface until it reaches full moon. After
the full moon, the moon starts to decrease again, until it reaches new moon and the lunar
cycle starts again. The first studies that linked lunar phases with market returns were the
empirical works by Dichev, Janes (2003) and Yuan, Zheng and Zhu (2006). The issue was
also checked for the Polish capital market (Borowski, 2015, and Borowski, 2016). However,
the results for Poland include only a one-day window which means it is possible that the
entire market reaction was not included in equity prices. Hence, revised studies for Poland
with a developed methodology are justified.
The study was financed by the National Science Centre, Poland as a research project
(2015/19/D/HS4/01950). The rest of the paper is structured in the following way. In the next
section the existing literature is revised. Then, the research sample and data are described.
The next sections are strictly connected with empirical testing for the Warsaw Stock Exchange (WSE) which is the main equity market in Poland. Section 3 discusses the lunar
effect on the market portfolio. In section 4 the calendar effect is added to the lunar effects. In section 5 the half-of-the-month effect is discussed along with lunar effects. Section
6 checks the robustness for lunar effects for Poland. The last section states the conclusions.
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1. Literature Review
Many research studies have been done on the effect of lunar phases on animal, plant and
human behaviour. Some human economic decisions also seem to be influenced by moon
cycles. Following this, also stock pricing could be influenced by lunar phases. The pioneering paper in this area was published by Dichev and Janes (2003). It was found on international evidence that returns around new moon were about double the returns around full moon
dates. Yuan, Zheng and Zhu (2006) also reported lower stock returns for the days around a full
moon than on the days around a new moon. The magnitude of the return difference is 3% to
5% per annum. In addition, the lunar effect was independent of other calendar anomalies such
as the January effect, the day-of-week effect, the calendar month effect, or the holiday effect.
Keef and Khaled (2011) confirmed the findings of Yuan et al. (2006) and Dichev and
Janes (2003). They also used an international sample. The mean return on new moon days
was higher than the mean return on lunar control days. However, the mean return on full
moon days did not differ from the mean return on lunar control days.
Brahmana, Zamri and Hooy (2012) showed no effect of the moon on stock market behaviour. They tested the full moon’s influence on seven Pacific-Basin stock markets. Using
a different international sample, Yousop, Sipon, Yoke (2014) showed that returns on the full
moon were slightly lower as compared to the returns on the new moon prior to, and during
the financial crisis. However, the results during full moon were different for five countries. The research covered ten emerging countries (Argentina, Brazil, China, Colombia,
Czech, India, Jordan, Mexico, Oman, Romania and Malaysia).
Along with international samples, studies for national exchanges appeared. Herbst
(2007) found no consistent, predictable lunar influence on returns for either full or new
moons. The results were based on the Dow Jones Industrial Average. The author interprets the results as supporting rational investment markets and the Efficient Market Theory.
Wang, Lin and Chen (2010) showed that lunar cycle had a significant negative influence on
stock returns in Taiwan. Sivakumar and Sathyanarayanan (2009) studied the impact of lunar
cycles on the Bombay Stock Exchange. The impact of lunar cycles on Indian stock markets
appeared to be quite limited, though, as returns during the full moon – although lower than
that of the new moon phase – were not statistically significant.
Brahmana, Hooy, Ahmad (2014) applied an interesting quasi-experimental study with
a psychometric test. They found that investor psychology was influenced by the full moon,
but no effect was recorded during the new moon phase. During the full moon phase, investors tended to be more aggressive and sought hedonic utility instead of the traditional economics utility, meaning that they appeared to follow market sentiment.
This paper is not the first attempt to test the relation between lunar phases and stock
returns for Poland. The first study was by Keef and Khaled (2011) where Poland was one
of 62 countries included in the cross-country sample with the research period ending in
2007. The results for Poland were not set apart from the international sample. Research
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strictly on Poland was conducted by Borowski (2015 and 2016). Borowski (2015) reported
that one-session average rates of return for sessions when the moon was in the new phase
were statistically different from zero. Borowski (2016) reported that average daily returns
were statistically higher than zero for big and small companies when the moon was in the
new phase and for small firms when the moon was in the full phase. It is worth pointing out
that the returns during sessions close to moon phases were calculated by Borowski (2015
and 2016), while the other authors concentrated rather on returns calculated during a couple
of sessions around the full or new moon. As a result of this, a comparison of the prior results
for Poland with those for other markets is rather difficult.

2. Data
The research period covers the years 2000–2016. The source of information about daily
quotation of indexes was https://stooq.pl. Three indexes were taken into account: the main
Warsaw Stock Exchange index, called the WIG, and two additional size-related indexes:
one including only the smallest companies (sWIG80) and one connected with the pricing of
large firms (WIG20).
Full moons were defined as nine-day periods in the 29.531-day lunar cycle (called a lunar or synodic month), with the middle day being described as full moon. New moons were
called nine-day windows with the centre in the new moon day.
Based on the daily index quotation at closing, arithmetic daily index returns were calculated for the session days in the new and full moon windows. Later on, they were averaged
into means and medians or cumulated and then averaged. Parametric and non-parametric
tests were used to test if the average returns were statistically different from zero.

3. Lunar effect on the market portfolio
The literature regarding lunar effects on human behaviour generally concludes that people
usually have a more pessimistic approach during the full moon phase. Following this, higher
returns were expected during the new moon window compared to the full moon days. The average returns during both lunar phases (for the main WIG index) are presented in Table 1.
An examination of the results for the WIG revealed that average daily returns around
full moon dates were substantially lower than returns around new moon dates. For the nineday window specification, the mean daily return around full moons was 0.01% compared
to 0.09% around new moon (0.03% versus 0.08% for medians). Average daily returns in the
new moon window had statistically different distribution than returns during the full moon
days. The annualized average difference in mean daily returns equalled 23%. The cumulative return difference between new moon periods and full moon periods was 0.52 percentage points per lunar cycle.
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Table 1
Average returns in the full and new moon window
Full moon
Panel A: Daily returns for WIG
Mean (%)
0.01
p-val
0.7937
Median (%)
0.03
p-val
0.3405
Diff(New-Full) (%)
0.08
p-val
0.0964
N
1,281
Panel B: Cumulative returns for WIG
Mean (%)
0.06
p-val
0.7971
Median (%)
0.32
p-val
0.2728
Diff(New-Full) (%)
0.52
p-val
0.0984
N
210

New moon
0.09
0.0072
0.08
0.0032

***
***

*
1,319
0.58
0.0091
0.50
0.0094

***
***

*
211

Notes: significance at the 1% (***), and 10% (*) level.

Source: own calculations.

Table 2
Average returns in the full and new moon window – size effect
Big firms
Full moon
Panel A: Daily returns
Mean (%)
–0.02
p-val
0.5656
Median (%)
–0.01
p-val
0.7507
Diff(New-Full) (%) 0.12
p-val
0.0506
N
1,281
Panel B: Cumulative returns
Mean (%)
–0.15
p-val
0.5736
Median (%)
0.10
p-val
0.9314
Diff(New-Full) (%) 0.72
p-val
0.0502
N
210

New moon
0.09
0.0265 **
0.06
0.0527 *

*
1,319
0.57
0.0251 **
0.61
0.0600 *
*
211

Notes: significance at the 1% (***), 5% (**) and 10% (*) level.

Source: own calculations.

Small firms
Full moon

New moon

0.06
0.0467
0.09
0.0010
0.03
0.4788
1,281

0.09
0.0030
0.11
0.0001

0.36
0.0864
0.55
0.0500
0.20
0.5403
210

0.56
0.0220
0.43
0.0105

***
***

1,319

211

**
**
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Additionally, the size effect was checked, with the results for big firms (WIG20) and
small firms (sWIG80) presented in Table 2. For an alternative summary of the returns for
various size-related indexes, Figure 1 presents a graph of new moon vs. full moon annualized mean daily returns for the WIG, sWIG80 and WIG20.

Figure 1. New moon versus full moon annualized mean returns for WSE indexes
Source: own calculations.

For size-related indexes, new moon returns were also substantially higher than full moon
returns. However, for small companies the differences were somewhat smaller. In spite of
the relatively large difference in returns, none of the t-statistics for the full moon phase was
significant at conventional levels. Only the average returns for the new moon windows were
statistically significant. The differences in distribution were significant for large companies.

4. Calendar month effect
A large number of previous studies reported the existence of the month effect in equity
pricing. Lunar months do not correspond to calendar months. Hence, the importance of the
relation between lunar effects and month effects was tested.
Table 3
Average returns in the full and new moon window for bull and bear months

1

Bull months
Full moon

New moon

Bear months
Full moon

New moon

2

3

4

5

0.10
0.0393
**
0.08
0.0224
**
676

–0.05
0.3650

0.09
0.0813
*
0.06
0.0616
*
643

Panel A: Daily returns
Mean (%)
0.07
p-val
0.2202
Median (%)
p-val
N

0.06
0.0503
*
635

–0.02
0.5582
646
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2

Panel B: Cumulative returns
Mean (%)
0.39
p-val
0.2159
Median (%)
p-val
N

0.44
0.0859
*
106

3

4

5

0.61
0.0474
**
0.68
0.0436
**
108

–0.28
0.3871

0.56
0.0899
*
0.39
0.0875
*
103

0.21
0.9087
104
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Notes: significance at 5% (**) and 10% (*) level.

Source: own calculations.

Figure 2. Mean daily returns according to the lunar phase and market conditions
Source: own calculations.

The average returns for the period 2000–2016 made it possible to classify each of the
twelve months into bear and bull months with mean daily returns in bull months equal to
0.08% in comparison to –0.01% for bear months. Then, the full and new moon effect was
observed in both groups. The results are detailed in Table 3 and illustrated on Figure 2. Average returns for bear as well as bull months were positive and quite similar during the new
moon phase with all of the average returns being statistically significant. However, substantial differences were reported between good and bad months for the full moon window: average returns for full moon phases were tangibly negative for bear months and much lower
(but positive) for bull months as compared with results for the new moon phase. The good
mood of investors during new moon days seemed to overlap the month effects.

5. Half-of-the-month effect
One of the market anomalies is the half-of the month anomaly, that is that average returns
in the first half of the month are different than those in the second one. Hence, the relation
between returns for the lunar phase and the part of the month is now tested. The results are
detailed in Table 4 and illustrated on Figure 3.
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Table 4
Average returns in the full and new moon window for the first and second half of month
1st half of the month
Full moon
New moon
Panel A: Daily returns
Mean (%)
–0.03
p-val
0.6309
Median (%)
p-val

–0.03
0.9559

N
590
Panel B: Cumulative returns
Mean (%)
–0.17
p-val
0.6633
Median (%)
p-val

0.21
0.9766

N

98

2nd half of the month
Full moon
New moon

0.08
0.0750
*
0.08
0.0378
**
678

0.04
0.3455

0.52
0.0885
*
0.49
0.0616
*
108

0.26
0.2942

0.07
0.1485
691

0.41
0.0729
*
112

0.10
0.0441
**
0.07
0.0348
**
641
0.64
0.0489
**
0.50
0.0764
*
103

Notes: significance at the 5% (**) and 10% (*) level.

Source: own calculations.

Figure 3. Mean daily returns according to the lunar phase and month period
Source: own calculations.

Mean (median) daily returns in the first half of the month for 2000–2016 were equal to
0.01% (0.02%) in comparison to 0.05% (0.06%) for the second half of month. If the lunar
effect was included, higher returns for the first part of each month were also observed, but
the moon phase effect was also seen. Although the results for the full moon phase were not
statistically significant, both the lunar and the half of the month effects seemed to be important for equity returns in Poland.
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6. Robustness check
Additional results for various lengths of the moon phase window and for subperiods are
presented as a robustness check.

Figure 4. Mean daily returns in different observation windows
Source: own calculations.

Table 5
Average returns in the full and new moon window – robustness check for subperiods
2000–2007
Full moon
Panel A: Daily returns
Mean (%)
0.05
p-val
0.3213
Median (%)
0.06
p-val
0.1668
Diff(New-Full) (%)
0.05
p-val
0.5003
N
607
Panel B: Cumulative returns
Mean (%)
0.32
p-val
0.3698
Median (%)
0.47
p-val
0.2263
Diff(New-Full) (%)
0.32
p-val
0.5199
N
99

2008–2016
Full moon

New moon
0.10
0.0502
0.09
0.0284

*
**

620
0.65
0.0668
0.48
0.0634

99

*
*

–0.03
0.5556
0.00
0.9793
0.11
0.0935
674
–0.18
0.5271
0.22
0.7932
0.70
0.0789
111

New moon
0.08
0.0660
0.05
0.0529

*
*

*
699
0.52
0.0648
0.53
0.0666

*
*

*
112

Notes: significance at the 5% (**) and 10% (*) level.

Source: own calculations.

The results mostly demonstrated the robustness of the conclusions that the lunar effect
influences equity returns in Poland.
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Conclusions
Many previous studies have indicated the importance of investor sentiment for asset pricing.
Simultaneously, lunar phases are mentioned as one of the factors influencing human mood
and activities. Prior research evidence suggests that lunar phases may affect investor behaviour and – in consequence – asset prices. As psychology associates the full moon phase with
pessimistic thinking, it was expected that market returns would be higher in the periods of
the new moon.
To better understand the effect of lunar phase on equity returns, it was examined whether
such an effect was related to stock capitalization or other calendar-related market anomalies
such as the month effect. Finally, the robustness of the lunar effects was checked for various
moon phases window lengths and sample periods.
The results suggest that investors were subject to psychological and behavioural biases when making investment decisions. The findings indicated that equity average returns around full moon dates were substantially lower than returns around new moon
dates. For size-related indexes, the results were similar but the differences were somewhat
smaller for small companies. Average returns both for bear and bull months were positive
and quite similar during the new moon phase. Average returns for full moon phases were
tangibly negative for bear months and much lower for bull months as compared with results
for the new moon phase. Both the lunar and the half of the month effects seemed to be important for the returns. The robustness check mostly demonstrated that the lunar effect was
economically and statistically significant for Poland.
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Z BADAŃ NAD RACJONALNOŚCIĄ INWESTORÓW – FAZY KSIĘŻYCA A STOPY ZWROTU
NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
Streszczenie: Cel – Celem badań było zbadanie związku między fazami księżyca a stopami zwrotu realizowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W ostatnich latach, pozaekonomiczne
czynniki kształtujące rynkową wartość spółki zyskują na znaczeniu.
Metodologia badania – Okresy nowiu (pełni) określono jako 9-dniowe okna, koncentrujące się wokół dni,
w których obserwowano daną fazę księżyca. Na podstawie arytmetycznych stóp zwrotu dla giełdy obliczano
przeciętne dzienne i przeciętne skumulowane stopy zwrotu dla okna zdarzenia. Analizę poszerzono o efekt
wielkości spółki, efekt miesiąca, efekt połowy miesiąca oraz ocenę odporności wyników.
Wynik – Stopy zwrotu w okresie pełni były znacząco niższe w porównaniu do tych osiąganych podczas
nowiu. Wpływ cyklu księżyca był znaczący – aczkolwiek z różnym natężeniem – również po uwzględnieniu
wielkości spółek. Efekt miesiąca oraz połowy miesiąca nakładał się na efekt faz księżyca.
Oryginalność/wartość – Zastosowana metoda badania związku pomiędzy fazami księżyca i stopami zwrotu
jest w zakresie badań nad spółkami notowanymi na rynku głównym w Polsce nowa i umożliwia porównanie
z wynikami badań otrzymanymi dla innych rynków.
Słowa kluczowe: fazy księżyca, stopy zwrotu, rynek wschodzący
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Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making
on Capital Market
Magdalena Mikołajek-Gocejna*
Abstract: Heuristics are efficient cognitive processes that ignore part of information. In classical view, heuristic decisions save effort, but imply greater errors then “rational” decisions, defined by logic and statistical
model. It clearly emerges that in real life people do not always make rational decisions based on established
preferences and complete information. In many ways their behavior thus contradicts the homo oeconomicus
model. Much of the behaviour observed is caused through people trying to cope with the complexity of
the world around them by approximating, because collating and evaluating all the factors of relevance to
a decision overtaxes their mental processing capacity. These psychologically driven inadequacies also occur
with investment decisions. Heuristics are simply a more effective way of evaluating choices in the rich and
changing decision making environment investors must face. The aim of this paper is to review the impact of
heuristics bias decision-making on capital market.
Keywords: market efficiency, heuristics, homo oeconomicus, motovational and recognition biases

Introduction
The classical finance assumes that capital markets are efficient, investor are rational and it
is not possible to outperform the market over the long term. Rational man is assumed to be
economical, knowledgeable, and skillful in calculating the probabilities of each alternative,
and then to choose the best alternative that maxims his utility for the lowest cost (Simon,
1995). Classical finance has a cornerstone – the Efficient Market Hypothesis (EMH) which
assumes that prices of stock and other financial instruments are valuated correctly and they
always reflect all the information available (Sharpe, 1995, pp. 105–107). So, the capital market is efficient information-wise if it guarantees all market participants immediate access
to information (Gabryś, 2006, p. 477). The market efficiency theory has been developed by
Eugene Fama, who in his first papers on the subject defined it as a market that quickly and
unequivocally adjusts to new information (Fama, p. 1970). The contemporary and more
mature definition states that:
An ‘efficient’ market is defined as a market where there are large numbers of rational,
profit-maximizers actively competing, with each trying to predict future market values of
individual securities, and where important current information is almost freely available to
prof. nadzw. dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Zarządzania
Wartością, ul. Madalińskiego 31/33, 02-544 Warszawa, e-mail: magdalena.mikgoc@gmail.com.
*
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all participants. In an efficient market, competition among the many intelligent participants
leads to a situation where, at any point in time, actual prices of individual securities already
reflect the effects of information based both on events that have already occurred and on
events which, as of now, the market expects to take place in the future (Fama, 1995, p. 76).
The efficient market hypothesis exists in three variants that assume different types of
information, which are reflected in securities prices (Fama, p. 1991):
1. Weak form efficiency (WFE) assumes that prices reflect all past information. WFE
implies that it is impossible to forecast securities prices drawing from historical prices, i.e. from technical analysis which uses charts of past stock quotes (Peters, 1999,
p. 19). This implies that investors who use historical data cannot simply beat or predict the market.
2. Semi-strong form efficiency (SSFE) assumes that securities prices reflect all publicly
available information, i.e. the information that can be read out from time series and
the information included in current or periodical reports, companies’ financial reports and in other sources that can affect stock prices. This implies that investors who
use historical data and publicyty released informatin cannot achieve superior return1.
3. Strong form efficiency (SFE) assumes that the market is efficient when the price of
a security reflects all the publicly available information, all the publicly unavailable
information, and confidential information. Thus, the future developments in prices
cannot be forecasted even if one holds information unavailable to others. In such a situation, all analyses of information are pointless. Tis implies that investors who trade
based on past, paublic and insider informatiom will be not able to achieve above-average risk adjusted return (Reilly, Brown, 2011).
1
The most interesting work in the field of semi-strong efficiency is concerned with: 1. The market’s reaction to
a new offering. This has been verified by Kraus and Stoll (1972); the results revealed that the price quickly returns
to the previousvalue which confirms the market’s efficiency. 2. The effect of the announcement of merger, which has
been studied by Patell and Wolfson (1984). The price adjustment followed the announcement by a dozen of minutes,
which confirmed semi-strong efficiency. 3. The impact on the rate of dividend on the possibility to project returns,
which has been studied by Fama and French (1988) and Campbell and Shiller (1988). They have demonstrated that
40% of future rates volatility can be accounted for thanks to observations of the initial level of the indicator. 4. Malkiel (2003) has linked the effect of dividend yield with the level of interest rates and with the adjustment of securities
valuation to economic circumstance; moreover he observed that starting from the mid 80s the effect of dividend
yield started to die out. 5. The effect of the split on a security’s price linked to an increases dividend has been studied
by Fama, French, Jensen and Roll (1969). The results of their study confirmed the semi-strong efficiency hypothesis;
6. The influence of the P/E ratio on the rate of return has been analysed by Basu (1977), who has proven that shares
with a lower P/E have a higher rate of return than shares with a high P/E; Banz (1981) has contributed an observation
that the return is even higher in the case of companies with lower capitalisation. Both authors were inclined to refute
the SSFE hypothesis. 7. Kester (1990) in his research records a small-size firm effect; he argues that they offer more
opportunities for achieving abnormal returns than in the case of firms with high capitalisation. 8. The announcement
of unexpected results has been analysed by Ball (1978). In his analysis, he obtained a rate of return significantly
different from the average, which constituted an argument against efficiency. The author, however, attributed the
lack of efficiency to CAPM which he used to compare risk. Watts (1978) and Rendleman, Jones and Latane (1982)
have received similar results. 9. Strategies based on the effects of P/E, capitalisation and P/BV have been verified
in the context of the Polish capital market from September 1994 to September 2000 (Czekaj et al., 2001). The study
argued in favour of the efficiency and the increase of return was deemed statistically insignificant.
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Efficient market hypothesis higlight the fact that absolute rationality of the capital market characterized by the fact that all investors are rational it is a statement of fact and must
generally accepted.
But if we compared the model homo oeconomicus with the results of psychological experiments, it is clearly emerges taht in real life people do not always make rational decisions based on complete information. They are not rational utility-optymalization machines. In many ways their bahavior thus contradicts the rational man model.
The same applies to investors. Behvioral finance provides a different perspective to understand deciosion-making proces, suggesting that investment decisions is influenced in
large portion by psychological and emotional factors, such as: fear, panic, anxiety, envy, euphoria, greed, satisfaction, ambition or vanity. Behavioral finance holds that investors tend
to fall into predictible patterns of critical behavior, they made the same mistakes frequently.
Growing compexity and uncertinity of desicion-making process has caused that investor to
greater extend rely on heuristics. This could lead to bias or less-than-optimal decisions. But
simple heuristics can be more accurate than complex procedures is one of the major discoveries of the last decades (Gigerenzer, Hertwig, Pachur, 2011).

1. Heuristics an Prospect Theory
The term heuristic is of Greek origin, meaning “serving to find out or discover.”
The mathematician George Polya distinguished heuristics from analytic methods; for instance, heuristics are indispensable for finding a proof, whereas analysis is required to
check a proof’s validity. In psychology, heuristics can be defined as “a mental shortcut that
allow people to solve problems and make quick judgments” or “a very simple procedure
that helps find adequate, though often imperfect, answer to difficult questions” (Forbes,
Hudson, Skerratt, Soufian, 2015). Similarly, but in a more positive way, Gigerenzer and
Gaissmaier (p. 454) offered the following definition “A heuristic is a strategy that ignores
part of the information, which the goal of making decisions more quickly, frugally and/or
accurately than more complex methods. Authors argue that the reason why investors make
such intensive use of simple rules for financial decision-making is simply, because they
work. Fast and frugal reasoning, which focuses on a few cue variables, happens for two main
reasons (Forbes, Hudson, Skerratt, Soufian, 2015):
4. People are boundedly rational, they want to make the right choice, but making some
choice is even more important
5. Many decisions are considered under condition of uncertainty not risk, and we are
often unable to attach possibilities to specific situations.
However, heuristics will probably not aplly when attempting to make decisions in dynamic and complex environment like the capital market. In such circumstances they can
lead to cognitive biases in decision making (Tversky, Kahneman, 1974). Authors state that
“cognitive bias is a common tendency to acquire and process information by filtering it
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through one’s own likes, dislikes, and experiences regarding the reality.” Such bias can lead
to a perceptual distortion, inaccurate judgment, or illogical interpretation of financial information. Therefore, under the risk, the decisions is usually made based on person’s belief and
preference instead of facts.
In 1979, psychologists Daniel Kahneman and Amos Tversky put forward a hypothesis
describing real-life behaviour of people under risk, i.e. the prospect theory, which took into
account empirical data concerning decision-making under uncertainty (Tversky, Kahneman
1982, pp. 163–178).
The first formal attempt at decision-making under risk, however, was made much earlier by Blaise Pascal, who recommended to maximise expected value, defined as the sum
of products of the probabilities of occurrence of subsequent events multiplied by the value
assigned to subsequent events (Zielonka, 2011). In 1783, Daniel Bernoulli proposed a new
model of decision-making under risk where he replaced expected value with expected utility. He assumed that the curve of utility will be concave, because then the increase of satisfaction from greater wealth gets smaller and smaller (Zielonka, 2011). Bernoulli did not
define a function for losses, which Kahneman and Tversky made up for in their prospect
theory. It is the most important theory regarding the motivations of investors and it comprises of two parts: the first one concerns utility, the other – probability.
Kahneman and Tversky preferred the term “value” to “utility”. They meticulously analysed the shape of the functions of potential losses and potential gains. The value function
in losses is concave and relatively steep, while the value function in gains is convex and less
steep. These features are very important in the context of attitudes in face of risk. If we lose
$500, we will feel the loss more strongly than we feel the joy from gaining $500.
Moreover, the prospect theory assumes that investors’ preferences and expectations will
also depend on how the problem is formulated. If the reference point is chosen in such a way
that the result of the decision will be perceived as gain, the investor will be risk averse. Otherwise they will be risk seeking (Zielonka, 2003).
The first part of the prospect theory also implies that the subjective and perceptible
value of an investor’s wealth is related to changes both in gains, and in losses. It means that
subsequent gains bring smaller increase in value, so do losses.
The second part of the theory concerns the way in which investors estimate probability
of particular events. Instead of the probability function, Kahneman and Tversky introduced
the weighting function, because they argued investors tend to underestimate medium and
large probabilities, but they overestimate low probabilities (Zielonka, 2003).
1.1. Motivational biases
Among investors’ motivational biases the following can be also enumerated:
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1. Mental accounting (Zielonka, 2011), i.e. irrational dividing of different types of investment and considering potential gains or losses separately for each. Investors are
more prone to consume the return on stock if it comes from a dividend rather than if it
results from a price increase on the capital market. It means investors treat differently
their profits from dividends and from price growth.
2. Endowment effect, i.e. a different perception of securities an investor already
owns. Such assets are usually ascribed more value because investors treat them with
preference (Samuelson, Zeckhauser, 1988).
3. Attachment effect and status quo effect are very similar biases in which the will to
keep the existing state of affairs prevails. It turns out that if an investor holds shares
of a certain company for a long time or has an emotional bond with it, they will be
averse to sell the shares, sometimes regardless of circumstances.
4. Disposition effect, i.e. a tendency to sell too soon shares whose price has increased
and to keep assets whose value has dropped. T. Odean and B. Barber (1999) analysed
ca. 10 thousand individual accounts and concluded that individual investors are prone
to this bias – they clearly tend to realise their earnings and they are averse to close
their position in losing stock, although it is irrational from the point of view of taxation.
Table 1
Table Summary of articles on the disposition effect
Article

Dataset

Main Finding

1

2

3

Barber et al. (2007)

Taiwan Stock Exchage
1995–1999

Brown et al. (2006)

Calvet, Campbell, and
Sodini (2009)
Feng and Seasholes
(2005)
Dhar and Zhu (2006)
Frazzini (2006)
Grinblatt and Keloharju
(2001a)

The disposition effect is present for individual and instit
tional investors (mutual funds, corporations, dealers, and
foreigners). Individuals have the strongest disposition
effect
Australian Stock
The disposition effect is present for individual and instiExchange 1995–2000
tutional investors in the Australian IPO market, though
traders making large trades are less prone to the disposition
effect
Statistics Sweden
Provides a comprehensive analysis of motivation for port1992–2002
folio rebalancing. Less sophisticated households are more
likely to sell winners and hold loser
Chinese Broker
Trading experience and investor sophistication ameliorate
2005–2006
the disposition effect
US Discount Broker
Among individual investors, the disposition effect is weaker
1991–1996
among the wealthy and those employed as professionals
Thomson Financial
Mutual funds sell equities held for a gain at a higher rate
CDA/Spectrum Mutual than those held for a loss, and this tendency is stronger
Fund
following years of poor fund performance
Finland Stock Exchange Individual investors sell winners and hold losers
1995–1996
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1

2

3

Heath et al. (1999)

Employee Stock
Options at Seven US
Companies 1985–1994
US Discount Broker
1987–1993
Israeli Broker 1994

Employee stock options are more likely to be exercised
when the stock is trading above its prior-year high

Odean (1998)
Shapira and Veneazia
(2001)
Weber and Camerer
(1998)

Experimental Market

Individual investors sell winners and hold losers
Both professionally managed accounts and self-managed
accounts display a disposition effect. The effect is most
pronounced for self-managed accounts
Subjects participating in an experimental stock market are
more likely to sell winners rather than losers. The disposition effect is mitigated when investors are forced to sell all
positions and then repurchase.

Source: own.

5. Myopic loss aversion describes a situation when an investor feel uncomfortable with
temporary decline in stock prices (Zielonka, 2011), even if in the case of long-term
investment. As a result, investors prefer low-risk financial instruments, for example
treasury bonds, even if in the long-term they yield much smaller return than more
risky instruments.
6. Cognitive dissonance is a state of psychological discomfort which appears when an
individual has to deal with two contradictory cognitive elements, for example ideas
or opinions (Festinger, 1957). The dissonance causes motivational stress and triggers
action aimed at reducing or mitigating the stress. When traders on the capital market
choose a company, they believe their investment will be successful. If the company
fails, they try to focus only on positive information about the company, in order to
reduce the tension caused by the dissonance between the choice the investor has made
and unsatisfactory return from investment.
1.2. Cognitive biases
Investors’ decisions are not only burdened with motivational biases, but also with cognitive biases, i.e. the tendency to quickly form opinions that are supposed to solve complex
problems. In the perspective of this book, the most important cognitive biases are (Zielonka,
2003, 2011):
1. Overconfidence – investors hold an unfounded opinion that their judgment is correct and they tend to overestimate their abilities. In guise of empirical evidence, the
study carried out by B. Barber and T. Odean can be evoked. Following an analysis of
individual investors’ accounts, they concluded that the more confident investors feel
about their know-how and skill, the more they trade (Barber, Odean, 2000). A study
conducted on the Warsaw Stock Exchange – analysts were asked to forecast the WIG
index for the six following months – confirmed that analysts are overconfident as to
their competence, because only one third of forecasts were accurate (Zaleśkiewicz,
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2011). Several papers have developed theoretical models based on the observation
that investors are overconfident (Benos, 1998; Caballe, Sakovics, 2003; Daniel, Hirshleifer, Subrahmanyam, 1998; Gervais, Odean, 2001; Hong, Scheinkman, Xiong,
2006; Kyle, Wang, 1997; Odean, 1998; Peng, Xiong, 2006; Scheinkman, Xiong, 2003;
Wang, 2001). Generally, these models assume investors suffer from the miscalibration type of overconfidence. For example, one can extend the classic models of Kyle
(1985), Grossman and Stiglitz (1980), or Diamond and Varecchia (1981) by assuming
some investors are miscalibrated (or overconfident) about the precision of their information (see Odean, 1999). In these three settings, the overconfidence models generally predict that investors will trade too much and to their detriment.
Illusion of control, i.e. an investor’s subjective belief that they are able to control
the course of events, which in fact, happen independently of the investor. P. Presson
and V. Benazzi (1996) defined factors that determine the feeling of control on the
financial market. Firstly, the choice – if an investor chooses their stock or investment
portfolio on their own, they will strengthen the belief they can influence the course
of events, in contrast to a situation when he would be randomly ascribed some stock.
Secondly, if an investor makes a good decision a couple of times in a row, he usually
feels he is able to control the course of events, even if the decision just coincidentally
happened to be right. The authors dub such phenomenon an outcome sequence. Another factor strengthening the illusion of control is familiarity; stock market investments are popular, so even an unseasoned investor can be under the impression that
he is able to make good investment decisions. The amount of incoming information is
also important; it does not always improve the investor’s knowledge but it definitely
increases the illusion of control. The investor’s involvement in managing the investment account also contributes to this illustion. The greater the independence, the
stronger the illusion of control over investment.
Hindsight bias. Predicting the tendencies of financial markets is extremely difficult
– if not impossible – since contemporary market mechanisms are very complex. However, when an event which was hardly probable occurs, investors claim that it had
been possible to predict. Such bias makes it harder for investors to see the mistakes
they made in their forecasts.
Excessive optimism, which occurs when investors believe the course of events
will be favourable to them. It usually happens in the time of bull market. Moreover,
excessive optimism can make traders overestimate the probability of occurrence of
rare desired events and underestimate the probability of undesired events, which in
consequence can lead do excessively risky behaviour.
Anchoring effect means that stock price can depend on a certain initial value, which
is used as a reference point. On financial markets, where there are no absolute values
and we constantly need to refer to relative values, anchoring plays an important role.
As an illustration we can evoke the tendency to treat as a point of reference the WIG
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20000 index from the period of bear market on the Warsaw Stock Exchange in the
early 1990s. Anchoring effect can be often observed upon the first public issue of
shares. At such a moment, the valuation of a company is to a certain extent subjective, but if a high stock price is anchored, traders will perceive each opportunity to
buy shares at a lower price as an attractive investment. On the Polish capital market,
S. Buczek and M. Pietrzak (2004: 14) studied anchoring effect in a group of stock analysts from 1999 through 2003. The authors analysed recommendations concerning IT
companies. In this period, stock quotes in the new technologies industry fluctuated
considerably. Buczek and Pietrzak’s analysis revealed that analysts adjusted the valuation of particular companies to their market value which worked as an anchor.
6. Availability heuristic is a mental shortcut which makes investors have more confidence in companies which are familiar to them, i.e. in things they have seen or heard
about before. E. Stephen illustrated how availability heuristic worked in a study of
German investors (Stephan, 1999, quoted in Zielonka, 2011, p. 61). He drafted a list of
companies with easily recognizable names and a list of little known companies. Next,
all the names were read out to traders and for each name the researcher informed
whether the firm generated profits or losses. It turned out that if profits were ascribed
to well-known companies and the losses to littleknown ones, investors believed that
the majority yielded profits; they memorised financial results of popular companies
better and the names they were familiar, which determined the final impression.
7. Representativeness heuristic on the capital market denotes, generally speaking, investors’ tendency to foresee a continuation of existing trends, if they are able to find
plausible cause and effect for such an event (for example they might forecast a rising
trend for a company that announces positive financial results). If investors are unable
to find a simple explanation, they treat a given series of events as a result of chance to
a large degree and they are not inclined to make non-regressive predictions (Andreassen, 1987).
8. Investor sentiment, or over-reaction and under-reaction to information. Overreaction occurs when traders react excessively to a series of information about a given
company, for example to a series of positive pieces of information. If an investor is
observing a company which generates increasingly high income and operates in an
interesting market segment, it induces the investor to forecast a rising trend, which
can push the stock price up. Only in later years the quotes will start to decrease and
reach a level adequate to the data announced previously. An analogous phenomenon
can occur in the case of a company which announces bad financial results. Underreaction consists in an insufficient reaction which mainly follows an announcement of a surprising piece of fundamental information, such as a sudden decrease in
a company’s profits after a series of increases. In literature, various definitions and
classifications of investor sentiment exist8. For instance, M. Baker and J. Wurgler
(2007) revealed through their comparison of stock quotes that changes in investors’
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sentiment affect considerably, noticeably and repeatedly the shares of a given company and the entire capital market. This effect was particularly pronounced in the case
of companies whose stock quotes were unstable and which were difficult to valuate
in an objective manner. There exist several theoretical models which demonstrate the
influence inwestor sentiment has on stock prices and the valuation of assets (Barberis et al., 1998; Welch, Qiu, 2004; Shefrin, 2007; Baker, Wurgle, 2007; Daniel et al.,
2001) but there are few studies which attempt to measure investor sentiment (Lee,
Shleifer, Thaler, 1998; Neal, Wheatley, 1998; Brown, Cliff, 2004). Among the latter,
two types of measurement can be distinguished: direct and indirect. Direct measuring
uses surveys, and indirect measuring involves widely available information and its
correlation with investor sentiment. Other papers focus on the influence of investor
sentiment on stock returns (Solt, Statman, 1989; Brown, Cliff 2005; Baker, Wurgler,
2006). Lee, Jiang and Indro’s research (2002) suggest that investor sentiment correlated with changes in stock quotes automatically translate into return on investment.
What is more, a positive change in sentiment leads investors to evaluate the market
as more stable and to expect a greater return. A negative change makes the market
seem unstable and results and in smaller expectations of earnings. The issue of investor sentiment is of major importance in contemporary economy, since – as Zouaoui,
Nouyrigat and Beer’s study reveals (2012) – the attitude of investors can help to forecast crises. Although researchers often point out to change in (Barberis et al., 1998;
Welch, Qiu, 2004; Shefrin, 2007; Baker, Wurgler, 2007; Daniel et al., 2001). sentiment
as determining factor in capital market crises (De Long, Shleifer, 1991; Shiller, 2000),
it is rarely analysed.
9. Affect heuristic is a mental shortcut in which current emotions guide the judgment of
events. It may for example lead to investors’ believing that stock of reputable, wellknown companies constitute a good investment and can yield a high risk-free return.
It seems that the affect heuristic can also be present when traders forecast positive
results for companies who initiate social responsibility actions.
The motivational biases and cognitive tendencies of investors described above can help
to explain investors’ behaviour. We should also assume that there exists a relationship between the psychological mindset of investors and the behaviour of financial markets. Moreover, biological factors, next to fundamental factors, play a significant role in forming traders’ expectations and, as a consequence, stock prices on the capital market.

2. Heuristic and stock buying decisions
Individual investor purchse stock direclty for themselves to benefit from the growth of stock
market or from dividends. It is certainly that it is not possible to separate investors’ personality and the desicion they made. A large body of empirical research indicates that real
individual investors behave differently from investors in these models. Many individual
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investors hold under-diversified portfolios. Many apparently uninformed investors trade
actively, speculatively, and to their detriment. Real investors are influenced by where they
live and work. These behaviors lead to an investment portfolio far from the market portfolio
proscribed by the CAPM and arguably expose investors to unnecessarily high levels of idiosyncratic risk Thus, it cannot be ignored the importance of understanding the individual
behavior of investor. Investment decision on capital market, consist of three demansions:
buy, sell and hold, do not focus stricly on financial theory. Bying deciosion are important for
two reason. Barber and Odean (Barber, Odean, 2013) claimed that investors are net buyers

Rely on heuristics and biases
in deciosion-making process
Motivational biases
• Mental accounting
• Endowment effect
• Attachment effect
• Status quo effect
• Disposition effect
• Myopic loss aversion
• Cognitive dissonance

Cognitivel biases
• Overconfidence
• Illusion of control
• Hindsight bias
• Excessive optimism
• Anchoring effect
• Availability effect
• Representativeness heuristic
• Investor sentyment
• Affect heuristic

On individual investor level
Affect individual
decision-making process
• Uderdifferential portfolio
• Excessive trading
• Reduce return
• Wineer-looser effect
• Holding loosing stock

Affect portfolio return
• Mispricing
• Overpricing
• Price voilality

On the market level
•
•
•
•

Herding effect
Stock mispricing
Bubble bursts
Reduction of market efficiency

Figure 1. Rely on heuristic and biases and its consequences
Source: own.
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and measuring stock buying decisions can provide a more accurate response compared to
measuring a general decision-making dimention. Authors also stated, that in a long time
individual buying decision can move stock prices away from the fundamental value, so they
can be influential on the market. We must remember that during decision-making proces
investors face the pressure of time, risk or uncerntainty together with the complexity of the
investment environtment. Such situation leads to rely on mentioned above heuristics, which
can cause a less-then-optimal and costly buying decisions, that will negatevely effect the
portfolio return (Baber, Odean, 2013). If we additional assume the herding behavior of individual investors, that their deciosions create mispricing in stocks (Reitz, 2005) and reducing
market efficiency (Shleifer, 2000), which can lead to market buble.

Conclusions
The presence of regularly occurring anomalies in conventional economic theory was a big
contributor to the formation of behavioural finance. These so-called anomalies, and their
continued existence, directly violate modern financial and economic theories, which assume rational and logical behaviour. Normal humans are imperfect and information requirements are for some financial models egregious. Complexity of capital market causes
that people use heuristics. They may help to explain why the market sometimes acts in an
irrational manner, which is opposite to the model of perfectly informed markets. In such
circumstances heuristics can lead to cognitive biases in decision making, where “cognitive
bias is a common tendency to acquire and process information by filtering it through one’s
own likes, dislikes, and experiences regarding the reality.” Such bias can lead to a perceptual distortion, inaccurate judgment, or illogical inter-pretation of financial information and
mispricing on both individual and capital market level.
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HEURYSTYKI. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI NA RYNKU
KAPITAŁOWYM
Streszczenie: Heurystyki to efektywne procesy poznawcze ignorujące część informacji. W klasycznym
wyobrażeniu, decyzje bazujące na heurystykach należą do szybkich i oszczędnych decyzji, ale mogą implikować poważne odchylnia od decyzji „racjonalnych” definiowanych przez logikę i model statystyczny.
Jest oczywiste, że w realnym świecie, ludzie nie zawsze podejmują racjonalne decyzje oparte na ustalonych
preferencjach i pełnego Wyraźnie widać, że w prawdziwym życiu ludzie nie zawsze podejmują racjonalne
decyzje oparte na ustalonych preferencjach i pełnym dostępie do informacji. Ich zachowanie jest sprzeczne z klasycznym założeniem homo-oeconomicus Wiele ludzkich zachowań podyktowanych jest próbami
radzenia sobie ze złożonością świata, ponieważ zestawienie i ocena wszystkich czynników istotnych dla
podjęcia decyzji przewyższa zdolności przetwarzania ludzkiego umysłu, szczególnie jeżeli chodzi o decyzje
podejmowane na rynku kapitałowym. Heurystyki są po prostu sposobem oceny wyborów w różnorodnych
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i zmieniających się otoczeniach decyzyjnych. Celem pracy jest dokonanie przeglądu wpływu heurystyk na
decyzje podejmowane na rynku kapitałowym, głównie decyzje zakupu akcji.
Słowa kluczowe: efektywność rynku, heurystyka, homo-oeconomicus, motywacyjne i poznawcze
skłonności inwestorów
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Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym
aniołów biznesu. Wyniki badania*
Rafał Morawczyński**
Streszczenie: Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych wyników badania poświęconego ocenie
przedsiębiorców przez inwestorów na prywatnym rynku kapitałowym (aniołów biznesu) w Polsce. Dodatkowym celem było wskazanie wagi działań mających na celu wsparcie rozwoju firm przez anioły biznesu.
Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone na grupie inwestorów działających w Polsce. Wynik
badania jest w znacznej mierze zgodny z rezultatami studiów prowadzonych w innych krajach. Wskazuje on
na to, że szczególnie ważne dla aniołów są te cechy założycieli, które zwiększają przewagę konkurencyjną
prowadzonych przez nich przedsiębiorstw, ale też zmniejszają obawy inwestorów o wysokość kosztów agencji. Wsparcie przedsiębiorców polega zaś głównie na pomocy w formułowaniu strategii. Chociaż podobne
badania były już prowadzone w innych krajach, to niniejsze opracowanie wypełnia lukę, jaką jest niemal
zupełny brak podobnych studiów w Polsce.
Słowa kluczowe: anioły biznesu, przedsiębiorca, ocena okazji inwestycyjnej, prywatny rynek kapitałowy,
przedsiębiorczość

Wprowadzenie
Określenie „anioł biznesu” opisuje osobę, która inwestuje na prywatnym rynku kapitałowym w projekty zgłaszane albo już prowadzone przez przedsiębiorców. Osoba ta na
ogół dostarcza nie tylko kapitał finansowy, ale również inne wkłady – przede wszystkim
osobiste, aktywne wsparcie tych przedsięwzięć i kontakty w środowisku. Na ogół z grona aniołów wyklucza się ludzi wspierających projekty osób bliskich – członków rodziny
i przyjaciół (Wetzel, 1983). W Polsce rynek aniołów ciągle znajduje się w fazie początkowego rozwoju i takich osób jest niewiele. Brak jest jednak wiarygodnych oszacowań jego
wielkości. Typową cechą tego rynku jest jego nieprzejrzystość, co przekłada się również na
trudność prowadzenia badań na nim (Sorheim, 2003).
Rynek kapitałowy składa się z części prywatnej i publicznej. Część publiczną tworzy
giełda wraz z instytucjami w jej otoczeniu. Rynek prywatny zaś stanowi dużą, choć nie
tak spektakularną jak giełda część tego systemu finansowego. Charakterystyczną cechą

*
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer
DEC- 2012/05/B/HS4/04174.
**
dr Rafał Morawczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, e-mail:
rafal.morawczynski@uek.krakow.pl.

158

Rafał Morawczyński

prywatnego rynku kapitałowego jest to, że inwestorzy podejmujący decyzje inwestycyjne
zwracają baczną uwagę na to, kim jest przedsiębiorca szukający kapitału do rozwoju projektu.
Na rynku prywatnym pozyskuje się kapitał właścicielski (equity) i dłużny. Dwoma
głównymi dawcami kapitału są inwestorzy instytucjonalni i osoby fizyczne. Ta druga część
rynku składa się między innymi z aniołów biznesu. Z perspektywy koncepcji finansowego
cyklu życia przedsiębiorstwa anioły wypełniają lukę kapitałową, jaka tworzy się między
okresami, w których przedsięwzięcie jest finansowane przez założyciela lub inwestora instytucjonalnego (Berger, Udell, 1998). Wiele przedsiębiorstw znajdujących się na bardzo
wczesnym etapie rozwoju jest zbyt małych, aby być przedmiotem zainteresowania inwestorów instytucjonalnych (głównie funduszy inwestycyjnych). Równocześnie kapitał dostępny
przedsiębiorcom szybko się wyczerpuje – zarówno ten pochodzący z oszczędności własnych, jak też od osób bliskich, przyjaciół i znajomych. Również pozafinansowe sposoby
dostępu do zasobów, taki jak bootstrapping (Winborg, Landstrom, 2001) nie umożliwiają
szybkiej ekspansji. Jednym ze źródeł zapełnienia tej luki jest więc kapitał wnoszony przez
anioły biznesu.
Anioły biznesu wyróżniają się od innych uczestników rynku kapitałowego tym, że dostarczają nie tylko kapitału finansowego, ale również znacznie więcej innych form wsparcia. To powoduje, że ilość zasobów (pomocy) dostarczanych tymi dwiema drogami jest
w kilku opracowaniach uważana za dwie główne podstawy klasyfikacji tych inwestorów
(Sorheim, 2001; Adveitchikova, 2008). Najbardziej pożądanym typem anioła jest ten, dzięki
któremu przedsiębiorcy uzyskują dostęp zarówno do pieniędzy, jak i aktywnego wsparcia
przez anioła. Mason i Harrison (1996) dla podkreślenia unikalnej wartości takiego kapitału
używają pojęcia „mądre pieniądze” (smart money).
W tym opracowaniu skupiono się na dwóch problemach relacji między przedsiębiorcą tworzącym firmę, a aniołem. Pierwszy z nich dotyczy tego, jakie cechy założycieli są
istotne dla inwestorów. Istotność tego problemu opiera się na założeniu, że przedsiębiorca
stanowi siłę napędową nowo powstającej firmy. Od tego, kim on jest, w znacznym stopniu
zależy jej dalszy rozwój. Cechy przedsiębiorców mogą mieć w tym kontekście różne znaczenie dla inwestorów. Po drugie, skoro aniołów na rynku kapitałowym wyróżnia to, że
biorą aktywny udział w rozwoju firm, to przykładają oni różną wagę do poszczególnych
działań, które mogą pomóc wspierać ten rozwój. Waga poszczególnych działań może być
również związana z tym, kto prowadzi firmę.
W pierwszej części zaprezentowano stan wiedzy zgromadzonej w literaturze przedmiotu
na temat sposobu oceny propozycji inwestycyjnych przez anioły ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dotyczących przedsiębiorcy. Przedstawiono również sposoby udzielania
pomocy przedsiębiorstwom przez anioły. W części empirycznej zaprezentowano wyniki
badania istotności cech przedsiębiorców w oczach inwestorów oraz wagę, jaką nadają oni
różnym działaniom mającym na celu pomoc przedsiębiorstwom.
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1. Cechy przedsiębiorcy jako kryteria inwestycyjne
Proces inwestycyjny aniołów składa się z kilku etapów. W najprostszym ujęciu można go
podzielić na fazy: (1) poszukiwania okazji, (2) wstępnej oceny (screening), (3) oceny szczegółowej (due diligence), (4) negocjowania warunków inwestycji zakończonego zawarciem
kontraktu, (5) pomocy w rozwoju przedsięwzięcia („dodawania wartości”), (6) zakończenia inwestycji (wyjścia). W porównaniu z procesem inwestycyjnym funduszy VC ten realizowany przez anioły jest mniej złożony (Stedler, Peters, 2003). Można dowodzić, że na
wszystkich etapach inwestycji i procesu decyzyjnego cechy przedsiębiorcy mogą być istotne. Jednak ich waga może się na tych różnych etapach zmieniać, ewoluować.
Choć w różnych badaniach klasyfikacje czynników branych pod uwagę przez anioły
w procesie inwestycyjnym różnią się, to na ogół powtarzają się w nich kryteria związane
z: przedsiębiorcą, zespołem menedżerskim, produktem, rynkiem, kwestiami finansowymi
(Van Osnabrugge, 1998; Sudek, 2006; Brettel, 2003; Stedler, Peters, 2003; Haar, Starr, MacMillan, 1988). Najprostsza klasyfikacja dzieli zaś te kryteria na dwie główne grupy: czynniki związane z przedsiębiorcą oraz na pozostałe (Mittenes, Baucus, Sudek, 2012). W jednej
z podobnych klasyfikacji na rynku publicznym podział ten ujęto używając metaforycznego
określenia dżokeja i konia (Kaplan, Sensoy, Stomberg, 2009). Dżokej oznacza w tym ujęciu przedsiębiorcę i czasem także menedżerów zarządzających przedsięwzięciem, koń zaś
określa istotę samej okazji – głównie czynniki związane z produktem, rynkiem, produkcją.
Od dłuższego czasu trwa w literaturze dyskusja na temat relatywnej wagi poszczególnych kryteriów. W najprostszej wersji zmierza ona do znalezienia odpowiedzi, co jest ważniejsze dla inwestorów – przedsiębiorca, czy okazja, którą chce on wykorzystać do stworzenia przedsiębiorstwa (Feeney, Haines, Riding, 1999). Niejednoznaczne, czasem sprzeczne
wyniki poszczególnych badań wskazują na to, że ten problem ciągle jest jeszcze daleki od
ostatecznego rozstrzygnięcia. Jednak wydaje się, że znaleziono nieco więcej argumentów
na rzecz tezy, że to jednak założyciele firm są dla inwestorów ważniejsi (Ardichvili, Cardozo, Tune, Reinach, 2002).
Charakteryzowanie przedsiębiorcy w kontekście decyzji podejmowanych na rynku kapitałowym nie jest proste. Na jego ocenę wpływ mają zarówno czynniki, które go opisują
jako osobę, ale też ważny jest sposób prowadzenia oceny i cechy oceniającego.
Pasja i entuzjazm są ważnymi kryteriami, ponieważ istota firm na wczesnych etapach
rozwoju wymaga od założycieli pełnego zaangażowania w tę działalność. Entuzjazm okazywany przez przedsiębiorców pozwala ponadto ocenić potencjał osoby i ma znaczenie sygnalizacyjne. Osoby bardziej przekonane o atrakcyjności proponowanego projektu okazują
więcej pozytywnych uczuć i emocji prezentując go (Mittenes, Sudek, Cardon, 2012).
Uczciwość jest ważna we wszystkich rodzajach interakcji między stronami interakcji
społecznych, także gospodarczych. Dla inwestorów na rynku prywatnym szczególne znaczenie tej cechy (zachowania) przedsiębiorcy może być związane z tym, że bardzo trudno
jest relacje między dawcami i biorcami kapitału kształtować jedynie na podstawie ściśle
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sformułowanych kontraktów (Kelly, Hay, 2003). Niepewność typowa dla wczesnych faz
istnienia przedsiębiorczych firm wymaga więc pozostawienia wielu kwestii jako rozwiązań
dorozumianych, niekoniecznie w formie precyzyjnych rozwiązań umownych. Tak więc zaufanie inwestora do przedsiębiorcy może stanowić element kompensujący brak możliwości
jednoznacznego formułowania relacji między nimi (Maxwell, Levesque, 2014).
Przedsiębiorca tworzący firmę stanowi dla niej jej niemal niezastąpione aktywo. Wnosi
on nie tylko początkowy kapitał finansowy, ale również inne zasoby. Wśród nich szczególnie istotny może być rodzaj wcześniejszego doświadczenia. W badaniach przedsiębiorczości, również w pracach poświęconych jej finansowaniu zwraca się uwagę na dużą przewagę
doświadczenia nad formalnym wykształceniem założycieli firm. Doświadczenie ma kilka
odmian i dotyczy trzech głównych aspektów wcześniejszej aktywności przedsiębiorcy: procesu przedsiębiorczego, działalności w branży, w której rozwijana jest firma oraz zarządzania dojrzałymi organizacjami (Carpentier, Suret, 2006). Doświadczenie przedsiębiorcy
stanowi dla inwestorów również sposób na radzenie sobie z ryzykiem rynkowym, przed
którym stoi finansowana firma (Harrison, Mason, 2002).
Wykształcenie przedsiębiorców jest mniej istotną charakterystyką uwzględnianą przez
inwestorów. Dodatkowo bardzo rzadko bada się znaczenie tej charakterystyki na rynku
aniołów. Częściej interesowali się tym badacze zajmujący się kryteriami inwestycyjnymi na
rynku funduszy VC. W większości badań na rynku funduszy VC potwierdzono, że rodzaj
kończonej szkoły nie jest dla inwestorów ważną cechą, dzięki której mogliby oni ocenić
potencjał przedsiębiorcy (Franke, Gruber, Harhoff, Henkel, 2008).
Umiejętność rozpoznawania ryzyka, kalkulowania go i uwzględniania w podejmowanych decyzjach jest często wskazywana jako jedna z najważniejszych kompetencji przedsiębiorcy, a w niektórych ujęciach teoretycznych stanowi cechę najbardziej odróżniającą go
od reszty populacji (Knight, 1921). Umiejętność ta jest rzadko uwzględniana jako kryterium
decyzyjne aniołów, chociaż już w 1988 Haar, Starr i MacMillan wskazywali, że wpływa
ona na to, czy projekty skończą się sukcesem.
Specjalną, trudno uchwytną cechą przedsiębiorcy jest możliwość lubienia go. Jest ona
raczej wypadkową wielu cech osobowości i zachowań. Uwzględnienie jej w badaniach kryteriów aniołów biznesu wynika z tego, że specyfika ich inwestycji wymaga na ogół późniejszej, powtarzalnej interakcji z przedsiębiorcami. To tak zwane „dodawanie wartości”
wymaga częstych spotkań, dyskusji, współdecydowania, komunikowania się. Jednak jak
pokazały to badania wykorzystujące teorię psychologii, również paradygmatu ograniczonej racjonalności, inwestorzy mogą podlegać wpływowi takich subiektywnych czynników,
choć w małym stopniu zdają sobie z tego sprawę (Wiltbank, Read, Dew, Saraswathy, 2009).
Wskazywana wcześniej lista cech przedsiębiorców obejmuje te, które najczęściej powtarzają się w badaniach, albo których wagę można uzasadnić na podstawie znajomości
zachowania aniołów. Charakterystyka przedsiębiorców jest ważna dla aniołów z kilku powodów. Po pierwsze, założyciele firm działających na wczesnych etapach, stanowią dla
nich kluczowe aktywo. Zaangażowane przez nich zasoby i osobiste poświęcenie stanowią
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często ważny element przewagi konkurencyjnej prowadzonych przez nich firm. Owo poświęcenie i ogromny wysiłek wkładany w rozwój firm zwykło się nazywać „kapitałem
potu” (sweat eqiuty) (Arthurs, Busenitz, 2003). Ponieważ w zdecydowanej większości przypadków takich inwestycji, przedsiębiorca kontynuuje zarządzanie rozwojem firmy, dlatego
też jego kwalifikacje w tym zakresie stanowią warunek konieczny do tego, żeby inwestor
mógł spodziewać się zwrotu z zainwestowanego kapitału. Jednak niektóre cechy przedsiębiorcy łagodzą też problem agencji, który z perspektywy inwestora może być bardzo trudny
do zniwelowania kontraktualnie (Fiet, 1995). Dlatego wcześniejsze dokonania założyciela,
jego uczciwość, opinia w otoczeniu mogą stanowić dla inwestora przesłankę, że powierzone
środki będzie wykorzystywał rzetelnie.
Można argumentować że cechy przedsiębiorcy są ważne na wszystkich etapach. Jednak
wydaje się, że najważniejsze są one dla inwestora w czasie oceny propozycji, co ma wieść
do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

2. Pomoc aniołów w rozwoju przedsięwzięć
Niemal definicyjną cechą aniołów jest to, że nie tylko wspierają przedsiębiorcę kapitałowo,
ale również aktywnie pomagają mu w rozwoju przedsięwzięcia już po rozpoczęciu inwestycji. Inwestorzy wykorzystują w ten sposób swoje doświadczenie i kontakty, które zdobyli
w środowisku. Osobista aktywność jest również formą sprawowania bezpośredniej kontroli
nad zaangażowanym kapitałem – spełnia więc zadania systemu ładu korporacyjnego. W literaturze te działania są nazywane „dodawaniem wartości” (value adding). Politis (2008)
dzielił je na cztery rodzaje: doradczo – strategiczne, nadzorczo – monitorujące, dotyczące
pozyskiwania zasobów, mentorskie.
Badania na temat znaczenia tych działań w procesie inwestycyjnym aniołów są jednak nieliczne. Na ogół prowadzono je jako jeden z elementów studiów dotyczących innego
zagadnienia. Z tego materiału, który został zgromadzony wynika jednak, że z czterech
wyróżnionych wcześniej rodzajów wsparcia najważniejszymi są doradztwo strategiczne
i kontaktowanie przedsiębiorstwa z otoczeniem (Ehrlich, Noble, Moore, Weaver, 1994).
Doradztwo strategiczne jest działaniem, które pozwala inwestorom zachować wpływ na
kierunek, w jakim podąża przedsiębiorca, równocześnie nie wymagając od nich ciągłego,
codziennego zaangażowania. Anioły mogą w ten sposób również najlepiej wykorzystać
zasoby posiadanej wiedzy i doświadczenia. Tego rodzaju aktywność pozwala uzupełniać
brak kompetencji przedsiębiorców w niektórych obszarach funkcjonowania ich firm. Doświadczenie wielu założycieli jest zbyt krótkie i ograniczone, aby mogli patrzeć na rozwój firmy z perspektywy długoterminowej, ogólnej, biorącej pod uwagę uwarunkowania
otoczenia i siłę konkurentów. Założyciele firm nieczęsto zajmowali wcześniej stanowiska
na najwyższym poziomie struktury organizacyjnej, na których tworzy się i realizuje strategię. Koncentrowanie się na pomocy strategicznej pozwala też inwestorom na oszczędne
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gospodarowanie swoim czasem, ponieważ, jak pokazują to badania, preferują oni dorywcze, sporadyczne kontaktowanie się z przedsiębiorcą (Politis, 2008).
Druga grupa zadań odnosi się do „networkingu”. Prawie we wszystkich badaniach
prowadzonych na świecie najliczniej reprezentowaną grupą zawodową wśród aniołów są
przedsiębiorcy – byli lub obecni (Manson, Landstrom, 2006). Inną, mniej liczną grupą są
menedżerowie, szczególnie ci pracujący na wysokich szczeblach korporacji. Obie te grupy
posiadają szerokie kontakty w otoczeniu wypracowane w długoletniej karierze. Obejmują
one dostawców, odbiorców, doradców, pośredników finansowych. Kontakty te są szczególnie cenne, jeśli dotyczą tej samej branży, w której działa przedsiębiorstwo. Równocześnie
to właśnie brak tego typu kontaktów jest wskazywany jako jedno z głównych ograniczeń,
z którym muszą sobie radzić młode przedsiębiorstwa. Niski poziom kapitału społecznego
wielu założycieli firm powoduje, że trudno jest im dotrzeć do prominentnych osób i instytucji w otoczeniu. Stinchcombe (1965) dla określenia tej cechy nowych firm proponował
pojęcie „obciążenie nowością” (liability of newness).
W omawianej wcześniej klasyfikacji Politisa (2008) jedna z czterech grup działań dotyczyła mentorstwa. Odnosi się ona do tych zachowań inwestora, których celem jest wspieranie motywacji przedsiębiorcy, służenie mu jako konsultant. Proces przedsiębiorczy wymaga
od założycieli firm zaangażowania ogromnej ilości energii, poświęcenia i czasu. Pilność
realizowanych zadań, działanie w warunkach dużej niepewności powodują, że pracy przedsiębiorców towarzyszy stres. W radzeniu sobie z jego skutkami może pomóc zewnętrzny
ogląd sytuacji, wsparcie dostarczane przez anioła. Częściowo z rolą mentora wiąże się również aktywność polegająca na pomocy w uzupełnianiu składu osobowego przedsiębiorstwa.
Wraz z rozwojem organizacji kolejne zadania realizowane dotychczas przez przedsiębiorcę
muszą być podejmowane przez inne osoby. Chodzi szczególnie o zadania wykonywane na
najwyższym poziomie struktury organizacyjnej – stanowiska menedżerskie. Dlatego waga
tej funkcji jest podkreślana w badaniach dotyczących inwestycji funduszy podwyższonego ryzyka (VC) (Smart, 1999). Jednak inaczej niż fundusze, anioły rzadziej angażują się
w taką pomoc, pozostawiając gestie personalne w rękach przedsiębiorców. Do zupełnych
wyjątków należą również próby zmiany samego przedsiębiorcy przez inwestora (Ehrlich,
Noble, Moore, Weaver, 1994).
Kolejna grupa zadań dotyczy funkcji monitorująco-kontrolnej. Tego typu aktywność
jest po części związana z zapewnieniem bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału. W tym
sensie ma to na celu tworzenie elementów ładu korporacyjnego w firmie. Jednak dodatkowymi efektami jest tworzenie systemu kontroli, który jest warunkiem zarządzania przedsiębiorstwami. Wiadomo również, że istnienie tego typu rozwiązań ułatwia później przedsiębiorcom poszukiwanie dodatkowych źródeł kapitału. Szczególnie fundusze VC zwracają
bowiem uwagę na to, na ile organizacyjnie spółka jest przygotowana do zarządzania relacjami z inwestorami. Stąd też w badaniach rynku VC stosowane bywa pojęcie „gotowości
inwestycyjnej” (ang. investment readiness) dla opisu stopnia, w jakim spółki przygotowały
się do korzystania z kapitału, który chcą pozyskać (Brush, Edelman, Manolova, 2012).

Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu. Wyniki badania

163

Ostatnia grupa zadań związana jest z funkcjonowaniem operacyjnym. Obejmuje ona
wiele rodzajów działań, między innymi pomoc w rozwoju produktu albo usługi. Może być
ona szczególnie cenna, jeśli anioł ma odpowiednio duże doświadczenie w tej samej branży,
w której rozwija się firma. Tego typu aktywność może być jednak angażująca dla inwestora
i mogłaby powodować ingerowanie w podstawową rolę przedsiębiorcy (Mason i Harrison,
1996).
Anioły różnią się pod względem stopnia zaangażowania w działalność przedsiębiorstw.
Niektórzy z nich są na tyle aktywni i rozpoczynają inwestycję się na tyle wcześnie w historii
rozwoju firm, że zaproponowano dla ich określenia termin „anioła założycielskiego” (ang.
founding angel”) (Festel, De Cleyn, 2013). Ardichvili, Cardozo, Tune, Reinach (2002) dla
ich opisu używają terminu „współprzedsiębiorcy”.

3. Metodologia badania
Badanie zrealizowano w 2015 roku. Polegało ono na wypełnieniu kwestionariusza przez
badanego, wykonaniu zadania eksperymentalnego oraz rozmowie, w której wyjaśniano
niektóre omawiane problemy. Badanie zostało przeprowadzone osobiście z siedmioma osobami. Liczba zbadanych inwestorów jest niewielka, jednak charakterystyczną cechą badań
rynku aniołów na całym świecie jest trudność skonstruowania odpowiednio dużych próbek.
Z jeszcze większym nasileniem problem ten występują w Europie Środkowej i Wschodniej.
Według wiedzy autora jest to pierwsze badanie naukowe przeprowadzone w Polsce, które
poświęcone jest rynkowi aniołów biznesu.

4. Ocena wybranych cech przedsiębiorców
W tabeli 1 zaprezentowano wyniki oceny przez inwestorów ośmiu wybranych cech przedsiębiorców. Badani byli proszeni o ich uporządkowanie w kolejności od najważniejszych do
mniej ważnych. W tabeli zaprezentowano wyniki na podstawie transformacji skali rangowej polegającej na tym, że policzono średnią przyznając danej cesze 8 punktów, jeśli została
ona wskazana jako najważniejsza, aż do 1 przy najmniej ważnej.
Jak wskazują na to wyniki zaprezentowane w tabeli 1, najważniejszą cechą przedsiębiorców w oczach inwestorów jest doświadczenie przedsiębiorcze, a tylko nieco mniej ważna
jest pasja i entuzjazm. Ten wynik jest zgodny z większością innych badań prowadzonych
na świecie (Van Osnabrugge, 1998, Sudek, 2006; Stedler, Peters 2003). Doświadczenie
przedsiębiorcze świadczy o posiadaniu kompetencji w rozwoju firm na wczesnym etapie
ich działalności. Pasja daje zaś podstawę do przekonania o tym, że przedsiębiorca będzie
w stanie pokonywać przeszkody na drodze rozwoju projektu i wierzy, że pomysł ma rzeczywiście wartość. Na trzecim miejscu wskazano uczciwość, która, jak wspomniano wcześniej,
jest ważna dla inwestorów, ponieważ nie są oni w stanie przygotować takich warunków
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Tabela 1
Ocena cech przedsiębiorców przez inwestorów
Pozycja
według ważności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cecha

Waga

Doświadczenie przedsiębiorcze
Pasja i entuzjazm
Uczciwość
Radzenie sobie z ryzykiem
Doświadczenie branżowe
Doświadczenie menedżerskie
Wykształcenie
Możliwość łatwego polubienia tej osoby

6,57
6,42
5,85
4,85
4,71
3,71
2,41
1,42

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

kontraktu, które zapewniłyby pełne bezpieczeństwo inwestycji przed nieuczciwymi zachowaniami osoby prowadzącej firmę. Jest to też ważne dlatego, że inaczej, niż inwestorzy instytucjonalni na rynku prywatnym (fundusze VC), anioły mają ograniczone możliwości egzekwowania warunków kontraktów. Warto też zauważyć, że znacznie niższe miejsca w tej
hierarchii zajęły inne, niż przedsiębiorcze rodzaje doświadczenia. Doświadczenie branżowe jest przy tym znacznie ważniejsze w oczach aniołów, niż doświadczenie menedżerskie.
Może to wynikać ze specyfiki firm, w które inwestują tego typu inwestorzy. Są to na ogół
podmioty bardzo małe, dla rozwoju których ważniejsze mogą być umiejętności typowo
przedsiębiorcze (i w nieco mniejszym stopniu znajomość branży), a niekoniecznie takie, jakich wymaga się od menedżerów zarządzających dojrzałymi organizacjami. Na czwartym
miejscu znalazła się umiejętność radzenia sobie z ryzykiem. Ta wysoka pozycja zgodna jest
z obserwacjami, że anioły zdając sobie sprawę z niemożliwości kontrolowania ryzyka rynkowego cenią tych przedsiębiorców, którzy mają kompetencje w tym zakresie (Kelly, Hay,
2003). Brak umiejętności radzenia sobie z ryzykiem może oznaczać, że zbyt śmiałe decyzje
przedsiębiorców naraziłyby na szwank kapitał powierzany im przez inwestorów. Dopiero na przedostatnim (siódmym) miejscu w tej klasyfikacji znalazło się zaś wykształcenie
przedsiębiorcy. Tak niska ocena zgodna jest jednak z podobnymi obserwacjami autorów
prowadzących badania na świecie. Formalne wykształcenie jest cenione znacznie mniej, niż
praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie działalności zawodowej. Na ostatnim miejscu
znalazła się możliwość lubienia przedsiębiorcy. Tak niska pozycja tej cechy przedsiębiorcy
jest zaskakująca. Na podstawie doniesień autorów prowadzących badania w innych krajach
zdawać się mogło, że inwestorzy mogą dążyć do wyboru projektów prowadzonych przez
osoby, z którymi łatwo będzie się porozumieć w trakcie rozwoju projektu. Wynik ten pokazuje jednak, że badani inwestorzy starają się jak najbardziej oddzielić sferę zawodową od
osobistych, subiektywnych osądów.
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5. Ocena działań wspierających przedsiębiorcę
W tabeli 2 zaprezentowano wyniki oceny przez anioły wagi wybranych sześciu działań
związanych z pomaganiem przedsiębiorcom. Badani byli proszeni o wskazanie poziomu
ważności każdego z rodzajów aktywności na skali pięciostopniowej od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało bardzo małą ważność, a 5 bardzo dużą.
Tabela 2
Ocena przez inwestorów wybranych działań związanych z „dodawaniem wartości”
Cecha

Waga

Doradztwo strategiczne
Bieżące monitorowanie i kontrolowanie działania firmy
Podnoszenie motywacji przedsiębiorcy
Kontaktowanie z odbiorcami, dostawcami, kooperantami
Pomoc w rozwoju produktu lub usługi
Pomoc w rekrutowaniu i selekcjonowaniu pracowników

4,85
4,28
3,57
2,85
2,71
2,57

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Prawie wszyscy badani najwyżej ocenili wagę działania, jakim jest doradztwo strategiczne (średnia 4,85). Ten wynik jest zgodny z wnioskami z opracowań, które powstały na
podstawie badań w innych krajach. W badaniu Ehrlicha, Noble’a, Moore’a i Weavera (1994)
dwa działania, które opisywały podobną aktywność (służenie radą i formułowanie strategii
biznesowej) znalazły się na czwartym i piątym miejscu spośród dwudziestu. Również w badaniu aniołów przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii przez Masona i Harrisona (1996)
najwięcej inwestorów za najważniejsze działanie uznało doradztwo strategiczne, ale w badaniu Brettel (2003) w Niemczech te działania nie zostały uznane za szczególnie istotne.
Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazło się „bieżące monitorowanie i kontrolowane działania firmy” (średnia 4,28). W badaniu Ehrlicha, Noble’a, Moore’a i Weavera
(1994) te zadania znalazły się na stosunkowo wysokich miejscach w całym prezentowanym
przez nich zestawieniu. Jednak w innych opracowaniach problem monitorowania firmy jest
często rozpatrywany nie jako jedno z zadań „dodających wartość”, ale raczej jako element
tworzonego ładu korporacyjnego.
Podnoszenie motywacji przedsiębiorcy znalazło się na trzecim miejscu w tym zestawieniu (średnia 3,57). Badacze, którzy zajmowali się tym problemem w innych krajach dochodzili do różnych wniosków na temat znaczenia tego typu działań. Brettel (2003) uznała je
za najistotniejsze ze wszystkich rodzajów aktywności anioła. Do przeciwnych wniosków
dochodzili jednak Mason i Harrison (1996).
Kontaktowanie z otoczeniem, z różnego typu kooperantami znalazło się w tym zestawieniu na czwartym miejscu. Jednak średnia ocena (2,85) jest niespodziewanie niska.
Jest to szczególnie zaskakujące zważywszy na fakt, że w większości badań prowadzonych
na świecie to działanie znajduje się na ogół na bardzo wysokich miejscach pośród innych
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sposobów pomocy przedsiębiorcom przez inwestorów (Ehrlich, 1994; Pereiro, 2001; Mason,
Harrison, 1996; Brettel, 2003). Tak niski wynik może wynikać albo ze specyfiki niewielkiej
próbki użytej dla celów badania, albo wynika z cech rynku polskiego.
Na przedostatnim miejscu w tym zestawieniu znalazła się pomoc w rozwoju produktu
lub usługi (średnia 2,71). Ten wynik jest podobny do rezultatów badania Ehrlicha, Noble’a,
Moore’a i Weavera (1994) w Wielkiej Brytanii, ale odmienny od wniosków Masona i Harrisona (1996) w tym samym kraju i Brettel (2003) w Niemczech. W tych dwóch ostatnich
badaniach taka działalność była wysoko oceniana przez anioły. W niektórych rodzajach
działalności anioły mogą być szczególnie skłonne do pomocy w rozwoju produktu. Jest
tak w branżach zajmujących się nowymi technologiami. Dlatego Erikson i Sorheim (2005)
zaproponowali termin „anioł technologiczny” dla wyróżnienia tego typu inwestorów.

Uwagi końcowe
Anioły biznesu podejmując decyzję o zainwestowaniu kapitału biorą pod uwagę cechy
osoby przedstawiającej projekt. Przedsiębiorca jest ważny dla nich na wszystkich etapach
procesu inwestycyjnego. Szczególnie cenione są jego doświadczenie przedsiębiorcze, pasja
i uczciwość. Mniejsze znaczenie mają inne rodzaje doświadczenia, wykształcenie i możliwość lubienia przedsiębiorcy. Wyniki są w znacznej mierze zgodne z tym, co wiadomo z innych badań, prowadzonych na świecie. Nieco zaskakuje stosunkowo mała waga przywiązywana do możliwości lubienia przedsiębiorcy. Na podstawie badań innych autorów można się
było bowiem spodziewać, że bezpośrednie zaangażowanie inwestorów w spółki powoduje,
że będą cenić wyżej tę cechę, która może rzutować później na jakość wzajemnych relacji.
Również wyniki w zakresie oceny wagi działań polegających na pomocy przedsiębiorcy już po rozpoczęciu inwestycji są zgodne z wnioskami z badań na świecie. Pomoc
w formułowaniu strategii oraz monitorowanie pozwalają na użyteczne wykorzystanie doświadczenia inwestora i zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji. Zaskakuje natomiast mała
waga przywiązywana do kontaktowania przedsiębiorcy z otoczeniem. Taka aktywność jest
w opinii autorów zagranicznych niemal definicyjną cechą aniołów.
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IMPORTANCE OF THE ENTREPRENEUR IN BUSINESS ANGEL’S INVESTMENT
PROCCESS. RESULTS OF THE STUDY
Abstract: The aim of the paper is to present selected results of the research dedicated to assessment of
entrepreneurs made by investors in the private capital market (business angels) in Poland. Additional goal
is to present importance of “value adding” activities undertaken by business angels in order to support entrepreneurs in their efforts to grow companies. Research was carried out with a questionnaire on a sample of
investors active in Poland. The results of the study are in accordance with similar investigations completed
in other countries. Results support general opinion that investors appreciate traits that improve competitive
advantage of firms run by entrepreneurs but also diminish agency costs concerns. Support given to entrepreneurs is based mostly on strategic advice. Although similar studies were conducted in other countries, this
research addresses lack of such investigations in Poland.
Keywords: business angels, investment criteria, private capital market, entrepreneurship
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Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów
giełd papierów wartościowych w Polsce
Mieczysław Puławski*
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest retrospektywne spojrzenie na działalność giełd papierów wartościowych w Polsce w związku z upływem w 2017 roku 200 lat od momentu utworzenia pierwszej urzędowej
giełdy pieniężnej w Polsce.
Metodologia badania – Badanie zasobów archiwalnych oraz dostępnej literatury przedmiotu dotyczących
historii funkcjonowania giełd papierów wartościowych w Polsce.
Wynik – Dotarcie do wielu osób z przesłaniem, że historia urzędowych giełd papierów wartościowych w Polsce liczy już sobie ponad 200 lat.
Oryginalność/wartość – Artykuł zachęca do dyskusji o funkcjonowaniu giełd papierów wartościowych
w Polsce.
Słowa kluczowe: Giełda Kupiecka w Warszawie, Giełda Warszawska, Giełda Pieniężna w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, giełda papierów wartościowych, giełdy pieniężne, maklerzy, weksle, obligacje, listy zastawne, akcje

Wprowadzenie
Postanowienie Księcia Namiestnika Królewskiego, gen. Józefa Zajączka, z dn. 12 kwietnia
1817 roku o „zaprowadzeniu Giełdy Kupieckiej w Warszawie” otwiera nowy rozdział w historii giełd w Polsce (Stulecie..., 1917, s. 172). Została bowiem stworzona podstawa prawna
do utworzenia pierwszej giełdy urzędowej na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim.
Trzeba jednak wspomnieć o tym, że giełda, jako zgromadzenie kupców należących do
bractwa kupieckiego, istniała w Warszawie już dawniej, co najmniej od połowy XVII wieku, a najprawdopodobniej jeszcze wcześniej, od XIV wieku (Gloger, 1901, s. 184)1.
Z akt Zgromadzenia Kupieckiego w Warszawie wynika też, że pierwsza giełda pieniężna powstała w 1757 roku. Kupcy spotykali się dwa razy w tygodniu w ratuszu staromiejskim, by załatwiać sprawy bankierskie i handlowe. S. Kempner wspomina również, że
giełda, jako urządzenie cechowe, wyraźnie już figuruje na listach instytucyj mających się
prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Puławski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa, e-mail: mpulaw@sgh.waw.pl.
*

Wyraz „giełda”, powstały z przekształcenia powszechnie wcześniej używanego wyrazu gilda, wywodzi się od
niemieckiego wyrazu die Gilde, oznaczającego przede wszystkim bractwo kupieckie, cech kupiecki, czy też gildię
kupiecką. Z. Gloger podaje, że giełdą w dawnej Polsce nazywano konfraternię kupiecką, biesiadę wspólnym
kosztem wyprawioną i samą gospodę, do której schodzili się kupcy i starszyzna cechowa, zwłaszcza w pewnych
porach dnia, by posilić się, a przy okazji naradzić się i załatwić interesy zawodowe.
1
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zaprowadzić w latach 1795 i 1796 (Kempner, 1908, s. 14). Ważnym krokiem w kierunku
instytucjonalizacji giełdy stał się francuski Kodeks Handlowy (Code de Commerce), który zaczął obowiązywać w Księstwie Warszawskim od 1 maja 1809 roku. Wprowadza on
pojęcie giełdy kupieckiej, poświęcając jej art. 71, 72 i 732. Takie właśnie określenie giełdy
przyjęto w sposób dorozumiany w postanowieniu Księcia Namiestnika Królewskiego z dn.
12 kwietnia 1817 roku, nie tworząc odrębnej, prawnej definicji giełdy na użytek uczestników obrotu giełdowego w Polsce.

1. Giełdy papierów wartościowych na ziemiach polskich pod zaborami
1.1. Giełda Kupiecka w Warszawie (1817–1872)
Utworzona na mocy Postanowienia Księcia Namiestnika Królewskiego z dn. 12 kwietnia 1817 roku, uroczyście otwarta w Pałacu Saskim 12 maja 1817 roku Giełda Kupiecka
w Warszawie rozpoczęła operacyjną działalność 16 maja 1817 roku. Nie miała ona jednak
osobowości prawnej, ani samodzielności finansowej, w związku z czym bieżące wydatki
pokrywano ze środków tzw. Skrzynki Kupieckiej w kasie miejskiej. Organem nadzoru zewnętrznego wyposażonym w kompetencje organu zarządzającego Giełdy był pierwotnie
Prezydent Municypalności i Policji m. st. Warszawy. Jednak po podpisaniu przez cara Mikołaja I Dekretu królewskiego z dn. 29 stycznia 1828 roku o ustanowieniu Banku Polskiego
jako banku państwowego obowiązki te z mocy art. 35 Dekretu przejął Prezes Banku Polskiego.
Ograniczony nadzór nad funkcjonowaniem Giełdy sprawował też jej organ wewnętrzny,
składający się z czterech Starszych, mianowanych dożywotnio, niepobierających wynagrodzenia za pełnione funkcje. Organ ten był przede wszystkim odpowiedzialny za utrzymywanie porządku na Giełdzie oraz sporządzanie i publiczne ogłaszanie ceduł giełdowych
zawierających kursy weksli i pieniędzy zagranicznych oraz ceny towarów. Giełda Kupiecka
miała mieć bowiem charakter giełdy towarowo-pieniężnej. Implicite wynikało to również
z urzędowego ustanowienia profesjonalnych pośredników w transakcjach giełdowych, maklerów przysięgłych (w oryginale meklerów), którzy mogli być „towarni”, znając się doskonale na towarach, oraz „wexlowi”, mając wiedzę o monetach i ich kursie oraz o prawie
wekslowym. Początkowo mianowano 6 maklerów, a w czerwcu 1828 r. ich liczba wzrosła
do 123. Za czynności pośrednictwa maklerzy pobierali prowizję zgodnie z urzędową Ta2
Art. 71. Giełda kupiecka jest zgromadzeniem kupców, kapitanów statków, agentów wekslowych i maklerów,
które odbywa się pod zwierzchnością rządu. Art. 72. Rezultat negocjacji i transakcji przeprowadzanych na giełdzie
określa kurs weksli, cenę towarów, ubezpieczeń, frachtu lub przewoźnego, koszt transportu lądowego lub wodnego,
kurs publicznych papierów wartościowych i innych, których kurs nadaje się do notowań. Art. 73. Te różne kursy są
ustalane przez agentów wekslowych i maklerów, w formie przewidzianej zarządzeniami policyjnymi ogólnymi lub
szczególnymi. Przekład z oryginału uwspółcześniony, własny (MP).
3
Maklerem mogła zostać osoba, która: ukończyła 24 lata, umiała czytać i pisać po polsku, była maklerem,
bankierem lub kupcem, albo pracowała co najmniej cztery lata u bankiera lub w którymkolwiek domu handlowym,
a także cieszyła się nieposzlakowaną opinią.
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ryfą opłat. Na Giełdzie Kupieckiej nie obowiązywał jednak przymus maklerski. Uczestnicy zebrania giełdowego mogli więc zawierać transakcje bezpośrednio między sobą lub
za pośrednictwem swoich pełnomocników, nie korzystając z usług maklerów. Warto też
zauważyć, że giełda była otwarta dla wszystkich, nie wyłączając cudzoziemców (art. 66 Postanowienia). W początkowym okresie działania Giełdy przedmiotem transakcji były wyłącznie weksle oraz pieniądze zagraniczne. Pierwsze papiery wartościowe procentowe, listy
zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego trafiły do obrotu w końcu października
1826 roku. Natomiast pierwsze akcje na kolej Żelazną na Wiedeń pojawiły się w cedule giełdowej w kwietniu 1840 roku. Większego znaczenia obrót papierami wartościowymi nabrał
jednak dopiero od mniej więcej połowy lat 50 XIX wieku, kiedy rosła liczba notowanych
papierów publicznych oraz akcji i obligacji kolejowych i przemysłowych, a kursy wielu
z nich zaczęły być ustalane codziennie.
Na Giełdzie Kupieckiej praktycznie od początku jej działania nie zawierano transakcji
towarami, zaś ogłaszane w cedułach giełdowych ceny towarów wywodziły się z obrotu pozagiełdowego. Wprawdzie podejmowano próby utworzenia w Warszawie giełdy towarowej,
ale okazały się one bezskuteczne.
Faktycznie więc Giełda Kupiecka w Warszawie była giełdą pieniężną. Z biegiem lat
coraz bardziej anachroniczne stawały się przepisy Postanowienia Księcia Namiestnika.
W dyskusjach, które toczyły się już od końca lat 20 XIX wieku, zwracano szczególną uwagę na potrzebę zwiększenia kompetencji Starszych Giełdy przy jednoczesnym zmniejszeniu
uzależnienia Giełdy od władz administracyjnych.
Wkroczenie na przełomie lat 60 i 70 XIX wieku Królestwa Polskiego w fazę szybkiego
rozwoju gospodarczego, z rosnącą rolą Giełdy Kupieckiej w życiu gospodarczym, spowodowało, że zarzucono projekt nowelizacji Postanowienia z 1817 roku, a podjęto prace nad
stworzeniem nowego prawa giełdowego, lepiej dostosowanego do zmieniającej się sytuacji
społeczno-gospodarczej Królestwa. Opracowany przez Starszych Giełdy Kupieckiej projekt nowej ustawy giełdowej, wzorowany na ustawach giełd w Saratowie, Rydze i Kazaniu,
został w listopadzie 1871 roku przesłany do zatwierdzenia do Petersburga i po przedłożeniu
przez ministra finansów zatwierdzony przez cara Aleksandra II 24 października 1872 roku.
Z tą datą, przynajmniej formalnie, przestała istnieć Giełda Kupiecka w Warszawie, a prawnie została ustanowiona Giełda Warszawska4.
1.2. Giełda Warszawska (1872–1921)
Ustawa Giełdy Warszawskiej wprowadziła prawną definicję giełdy jako „…miejsca zebrań
dla porozumienia się i tranzakcyj co do wszystkich obrotów w handlu i przemyśle, oraz dla
4
Faktycznie nastąpiło to później. Prezes Banku Polskiego 2 stycznia 1873 r. powiadomił Starszych Giełdy
Kupieckiej o zatwierdzeniu nowej ustawy giełdowej. 6 czerwca 1873 r. Zgromadzenie Giełdowe wybrało członków
Komitetu Giełdowego, którym przedstawiciel Starszych Giełdy Kupieckiej przekazał 13 czerwca 1873 r. kasę i archiwum Giełdy Kupieckiej, co oznaczało koniec jej istnienia.
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powzięcia potrzebnych w tym celu wiadomości” (Czerniawski 1996, s. 85)5. Szerokie określenie przedmiotu obrotów giełdowych wskazywałoby na mieszany, towarowo-pieniężny
charakter Giełdy Warszawskiej. W praktyce jednak Giełda ta była giełdą pieniężną.
Na Giełdzie Warszawskiej ustanowiono dwa wewnętrzne organy władzy: Zgromadzenie Giełdowe miasta Warszawy oraz Komitet Giełdowy. Najwyższym organem władzy było
Zgromadzenie Giełdowe miasta Warszawy tworzone przez „…handlujących miejscowych
i zamiejscowych, zapisanych do gildyj kupieckich, którzy wnieśli opłatę ustanowioną za
stałe uczęszczanie na giełdę”6. Uprawniona jest więc konstatacja, że Giełda stała się w istocie autonomiczną korporacją handlową posiadającą własne źródła finansowania. Zgromadzenie Giełdowe miało obowiązek odbycia, na początku roku, kolejnych dwóch posiedzeń
ogólnych. Na pierwszym z nich Komitet Giełdowy przedstawiał sprawozdanie z wykonania
planu wpływów i wydatków za rok ubiegły. Dokonywano też wyboru trzyosobowej komisji
rewizyjnej do zbadania ksiąg rachunkowych Komitetu Giełdowego oraz rozpatrywano projekt budżetu na rok następny. Drugie posiedzenie było poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania Komitetu Giełdowego z działań na rzecz wspierania handlu i przemysłu, sprawozdania komisji rewizyjnej z badania ksiąg, sprawozdania Komitetu Giełdowego za rok ubiegły
oraz wyborowi członków Komitetu Giełdowego. Oprócz tego, w miarę potrzeby, mogły być
zwoływane posiedzenia nadzwyczajne we wszystkich sprawach dotyczących „…organizacyj zebrań giełdowych, wygody i ułatwień obrotów giełdowych”7.
Organem wykonawczym Zgromadzenia Giełdowego miasta Warszawy był Komitet
Giełdowy, zarządzający bezpośrednio bieżącymi sprawami giełdy oraz powołany do reprezentowania interesów miejscowego handlu i przemysłu8.
W tym pierwszym zakresie spraw Komitet Giełdowy był władny: prowadzić sprawy
administracyjne i zarządzać funduszami Giełdy, zwoływać posiedzenia giełdowe i czuwać
nad ich sprawnym i bezpiecznym przebiegiem, działać w charakterze sądu polubownego na
żądanie stron sporu handlowego na giełdzie, przeprowadzać egzaminy dla kandydatów na
urząd maklera oraz ogłaszać na giełdzie wszelkie przydatne dla jej uczestników informacje,
dotyczące handlu i kursów pieniężnych.
Celem działania Komitetu Giełdowego było również popieranie i rozwijanie miejscowego handlu i przemysłu9. W szczególności był zobowiązany do przedkładania opinii
w sprawach przemysłu i handlu na żądanie właściwej władzy, ale także własnych propozycji rozwiązań mających na celu stworzenie lepszych warunków gospodarowania w Królestwie Polskim. Nadto Komitet Giełdowy był uprawniony do rozpatrywania wszelkich
propozycji służących dobru handlu i przemysłu, przedstawionych przez co najmniej trzy

§ 1 Ustawy Giełdy Warszawskiej.
§ 12 Ustawy Giełdy Warszawskiej.
7
§ 16 Ustawy Giełdy Warszawskiej.
8
§ 18 Ustawy Giełdy Warszawskiej.
9
§ 18 Ustawy Giełdy Warszawskiej.
5
6
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firmy handlowe, a w razie przyjęcia ich propozycji – do podjęcia działań w celu ich urzeczywistnienia10.
Tę ważną misję Komitet Giełdowy realizował z prawdziwą determinacją, stając się
rzeczywistym reprezentantem interesów kół przemysłowych i handlowych w Królestwie
Polskim11. Wprawdzie Komitet Giełdowy podlegał bezpośrednio naczelnikowi Guberni
Warszawskiej (Gubernatorowi Warszawskiemu), ale w sprawach szczególnie ważnych i pilnych przysługiwało mu prawo wnoszenia o ich rozpatrzenie bezpośrednio do właściwego
ministra w Petersburgu, praktycznie ministra finansów. Zawiadywanie Giełdą Warszawską
znajdowało się bowiem w gestii Departamentu Handlu i Rękodzieł Ministerstwa Finansów.
Dopiero w 1905 roku doszło do przekształcenia tego Departamentu w odrębne Ministerstwo Handlu i Przemysłu.
Komitet Giełdowy składał się z 8 członków, w tym prezesa i siedmiu starszych giełdy,
trzech zastępców i starszego maklera (w oryginale „meklera”). Wybierani oni byli na trzy
lata przez Zgromadzenie Giełdowe miasta Warszawy12.
Giełda Warszawska była giełdą otwartą. Jednak osoby stale uczęszczające na giełdę
były zobowiązane do wniesienia rocznej opłaty na utrzymanie lokalu giełdowego i inne
potrzeby administracyjne. Zgromadzenie Giełdowe mogło też wprowadzić opłatę jednorazową za wejście na giełdę, pobieraną od osób niemających prawa do stałego uczestnictwa
w zebraniu giełdowym.
Pośrednictwem w transakcjach giełdowych trudnili się maklerzy (w oryginale „meklerzy”), których mogło być najwyżej 20, łącznie ze starszym maklerem. W razie uzasadnionej
potrzeby liczba maklerów mogła się zwiększyć po uzyskaniu zezwolenia ministra finansów. W preambule do Ustawy Giełdy Warszawskiej potwierdzono zarazem uprawnienie
dotychczasowych maklerów przysięgłych Giełdy Kupieckiej w Warszawie do pośredniczenia w transakcjach na Giełdzie Warszawskiej bez konieczności ich ponownego wyboru.
I to właśnie dzięki ich aktywności transakcje giełdowe mogły być w początkowym okresie
funkcjonowania Giełdy Warszawskiej w ogóle zawierane. Przesłany bowiem w końcu 1873
roku przez Komitet Giełdowy projekt instrukcji w sprawie sposobu wyboru i odwoływania
maklerów na Giełdzie Warszawskiej oraz ich praw i obowiązków przeleżał w szufladach
„czynowników” carskich w Petersburgu do 1880 roku, by uzyskać w końcu akceptację Ministerstwa Skarbu. Dopiero więc po tej dacie można było uruchomić procedurę kooptacji nowych maklerów, by sprostać rosnącym potrzebom życia gospodarczego i ograniczyć
rozprzestrzenianie się zjawiska maklerstwa pokątnego wobec zbyt małej liczby maklerów
§ 20 Ustawy Giełdy Warszawskiej.
Szczególnego uhonorowania w związku z tą działalnością wymagają dwaj wybitni Polacy: Leopold Kronenberg, członek Komitetu Giełdowego w latach 1873–1878 i jego pierwszy prezes w latach 1873–1876 oraz Jan Bloch,
członek Komitetu Giełdowego w latach 1873–1885 i jego prezes w latach 1882–1885. Wręcz przysłowiowa stała się
już ich ostra rywalizacja o pozyskiwanie do realizacji różnych projektów gospodarczych w Królestwie Polskim, ale
ich wkład w tworzenie podwalin rozwoju ekonomicznego Królestwa był ogromny.
12
8 członków Komitetu Giełdowego i trzech zastępców Zgromadzenie Giełdowe wybierało ze swojego grona.
Natomiast starszy makler był wybierany spośród maklerów giełdowych.
10
11
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przysięgłych (Stulecie..., 1917, s. 122–123)13. Inną ważną sprawą, wymagającą uporządkowania, którą Komitet Giełdowy zajął się w 1873 roku była kodyfikacja zasad zawierania
i wykonywania transakcji giełdowych. W „Zwyczajach przy tranzakcjach na Giełdzie Warszawskiej” przyjęto jako zasadę, że transakcjami giełdowymi są wyłącznie umowy zawarte
za pośrednictwem maklerów przysięgłych potwierdzone za pomocą kart umowy. W przypadku sporu pomiędzy stronami umów zawieranych na Giełdzie do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia przyjmowano wyłącznie umowy zgodne ze Zwyczajami.
Od początku swego istnienia Giełda Warszawska stała się ważnym elementem przeobrażeń życia gospodarczego Królestwa Polskiego, wyrażających się m.in. w postępującej industrializacji kraju, zwiększaniu się obrotów handlowych, budowie infrastruktury kolejowej,
szybkim rozwoju kredytu, pogłębianiu się procesu koncentracji kapitału i upowszechnianiu
się akcyjnej formy przedsiębiorstw. Znajdowało to swoje odbicie w szybko rosnących obrotach giełdowych. Praktycznie do końca XIX wieku powiększał się obrót wekslami, papierami procentowymi państwowymi, listami zastawnymi, obligacjami kolejowymi i przemysłowymi oraz akcjami emitentów z gałęzi handlu i przemysłu. Szczególny rozkwit handlu
akcjami datuje się na lata 90 XIX wieku. Na Giełdzie Warszawskiej powstała tzw. kulisa,
z udziałem maklerów pokątnych, rodzaj giełdy nieoficjalnej, zajmująca się prawie wyłącznie akcjami (Woyzbun, 1928, s. 147).
W początkowych latach XX w. dobra koniunktura na Giełdzie Warszawskiej załamała
się w wyniku wojen lokalnych, strajków i rozruchów społecznych. Po wybuchu I wojny
światowej Giełda została oficjalnie zamknięta. Stało się to 4 sierpnia 1914 roku. Kwitł jednak dalej obrót prywatny walutami i publicznymi papierami dłużnymi, aż wreszcie Komitet
Giełdowy ustanowił 3 stycznia 1916 roku prywatne zebrania uczestników giełdy, podporządkowane stosownemu regulaminowi (Stulecie..., 1917, s. 145). Tak Giełda Warszawska
doczekała niepodległości.
1.3. Obrót papierami wartościowymi na innych giełdach w Polsce pod zaborami
Oprócz giełd warszawskich, obrót wartościami pieniężnymi na ziemiach polskich pod zaborami był prowadzony również na giełdach w Krakowie, we Lwowie i w Łodzi. Na giełdzie
kupieckiej w Krakowie, która rozpoczęła działalność w 1819 roku przedmiotem obrotów
były głównie monety trzech państw zaborczych i Francji oraz weksle. Dość szybko giełdę tę zamknięto i reaktywowano dopiero w II połowie XIX wieku (Dziuba, 2006, s. 80).
Notowano na niej przede wszystkim pieniądze państw zaborczych i Francji oraz nieliczne
13
Zgodnie z „Instrukcją o porządku mianowania, uwolnienia, prawach i obowiązkach meklerów przy Giełdzie
Warszawskiej” z 1880 r. wyboru maklerów dokonywali kupcy pierwszej gildii należący do Zgromadzenia Giełdowego. Wybór ten wymagał jednak zatwierdzenia przez Departament Handlu i Rękodzieł po czym osoby wybrane
składały przysięgę. Maklerem przysięgłym mogła zostać osoba, która: ukończyła 30 lat, prowadziła działalność jako
samodzielny kupiec lub „główny subjekt”, znała prawo handlowe, była zaznajomiona z gatunkiem i ceną towarów,
jeżeli miała zajmować się interesami towarowymi, a z porządkiem pieniężnych i wekslowych operacji i z kursami,
jeżeli miała zajmować się interesami kursowemi.
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obligacje, listy zastawne i akcje. We Lwowie z inicjatywą zorganizowania giełdy wystąpiła Izba Handlowo-Przemysłowa utworzona w 1850 roku na podstawie austriackiej ustawy
w sprawie tworzenia izb handlowo-przemysłowych z 18 marca 1850 roku. Efektem długotrwałych dyskusji, w czasie których podkreślano konieczność powołania giełdy pieniężnej,
było ostatecznie utworzenie w 1866 roku Giełdy Zbożowej i Towarowej we Lwowie. Niemniej lektura archiwalnych numerów Gazety Lwowskiej dowodzi jednak notowania monet,
obligacji, listów zastawnych i akcji na Giełdzie Lwowskiej14. Wkrótce jednak przestała ona
istnieć, a próby jej restauracji już jako giełdy pieniężnej i zbożowej, podjęte w 1884 roku
z inicjatywy Izby Handlowo-Przemysłowej we Lwowie, zakończyły się niepowodzeniem,
choć Komitet organizacyjny zebrał odpowiednie fundusze i zatwierdził statut giełdy. Dopiero kolejna próba, podjęta w 1911 roku, doprowadziła do ponownego otwarcia 6 listopada
1913 roku Giełdy Zbożowej i Towarowej we Lwowie. Nie notowano jednak na niej walut
i papierów wartościowych.
Trzecią giełdą na ziemiach polskich pod zaborami, na której możliwy był handel papierami wartościowymi była Giełda Łódzka. Starania o jej utworzenie podjęła w 1898 roku
grupa przemysłowców łódzkich z Karolem Scheiblerem na czele, uzyskując 12/24 czerwca
1898 roku zatwierdzenie statutu przez ministra finansów w Petersburgu. Giełda rozpoczęła
działalność 1 lutego 1899 r. Giełda Łódzka została organizacyjnie ukształtowana w podobny sposób, jak Giełda Warszawska. Najważniejszym organem władzy było Zgromadzenie
Giełdowe, którego organem wykonawczym i przedstawicielem był Komitet Giełdowy, wyposażony w kompetencje zbliżone do kompetencji Komitetu Giełdowego Warszawskiego.
Nadzór ogólny nad działalnością Giełdy Łódzkiej sprawował Departament Handlu i Rękodzieł Ministerstwa Finansów. Natomiast nadzór bezpośredni leżał w gestii naczelnika
Guberni Piotrkowskiej (Gubernatora Piotrkowskiego). Początkowo Giełda Łódzka była
otwarta dla wszystkich, którzy uiścili opłatę i otrzymali kartę wstępu. W 1900 roku prawo wstępu ograniczono do osób zawodowo trudniących się handlem i przemysłem (Pełka,
1967, s. 155). Transakcje na Giełdzie Łódzkiej realizowano za pośrednictwem maklerów,
których mogło być co najwyżej 20.
W zamyśle twórców Giełdy Łódzkiej miała to być giełda towarowo-pieniężna. W istocie
była jednak giełdą pieniężną. Notowano na niej głównie obligacje, listy zastawne i weksle
oraz nieliczne akcje. Transakcje zawierano jednak raczej sporadycznie. Wybuch I wojny
światowej spowodował zawieszenie działalności Giełdy Łódzkiej. Nie zaprzestał natomiast
działania Komitet Giełdowy Łódzki.
W sumie trzeba stwierdzić, że trzy wymienione giełdy: Giełda Krakowska, Giełda
Lwowska i Giełda Łódzka nie miały istotnego znaczenia w obrocie giełdowym papierami
wartościowymi i innymi wartościami pieniężnymi na ziemiach polskich pod zaborami.

14

Przykładowo Gazeta Lwowska, nr 150, z 2 lipca 1868 r., s. 907.
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2. Giełdy pieniężne w II Rzeczypospolitej
Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość za cenę olbrzymich ofiar w ludziach i poważnej utraty substancji majątku narodowego w wyniku zniszczeń wojennych i grabieży dokonywanych przez państwa zaborcze. Dziejowym zadaniem stało się ponowne scalenie ziem
i społeczeństwa w jeden organizm narodowy po 123 latach zniewolenia Polski, podzielonej
między trzech zaborców.
Pilną koniecznością stało się w związku z tym również stworzenie jednolitego prawa
giełdowego, określającego zasady organizacji i funkcjonowania giełd w Polsce. Z braku
tych przepisów ciągle obowiązywały akty prawne państw zaborczych. W tym szczególnym okresie przejściowym uaktywniły się Komitety Giełdowe zawieszonych giełd oraz
Izby Przemysłowo-Handlowe w centrach handlu, finansów i przemysłu odrodzonej Polski.
W Warszawie Komitet Giełdowy Warszawski wprowadził z dniem 2 stycznia 1921 roku
notowania urzędowe na Giełdzie Warszawskiej, największej przed I wojną światową giełdzie pieniężnej na ziemiach polskich pod zaborami, po kilkuletnim okresie funkcjonowania
giełdy nieoficjalnej.
W Krakowie, z inicjatywy Izby Przemysłowo-Handlowej, odbyło się 20 stycznia 1919
roku zebranie założycielskie Giełdy Pieniężnej w Krakowie, na którym przyjęto projekt
statutu i dokonano wyboru Wydziału Giełdowego (Dobrowolski, 1962, s. 275).
Podstawą prawną dla tworzonej Giełdy Pieniężnej w Krakowie była austriacka ustawa
z 1 kwietnia 1875 roku o organizacji giełd, zaś wzorcem organizacyjnym – Giełda Wiedeńska. Organizację Giełdy Pieniężnej w Krakowie zatwierdził 23 marca 1919 roku Wydział
Skarbowy Komisji Rządzącej dla Galicji, Śląska, Spiżu i Górnej Orawy we Lwowie. Giełda
Pieniężna w Krakowie rozpoczęła działalność 20 marca 1919 roku.
We Lwowie inicjatywa powołania giełdy pieniężnej wyszła ze sfer bankowych w 1919
roku. Stąd tworzoną giełdę określono jako „Zebranie instytucyj finansowych i prywatnych firm bankierskich”. Pozwolenie na handel papierami wartościowymi oraz „efektami”
wszelkiego rodzaju giełda otrzymała 30 grudnia 1919 roku od ówczesnego Rządu Tymczasowego we Lwowie (Woyzbun, 1928, s. 56). Podobnie, jak w przypadku Giełdy Pieniężnej
w Krakowie, giełda we Lwowie funkcjonowała na podstawie przepisów prawa austriackiego, zwłaszcza ustawy z 1 kwietnia 1875 roku o organizacji giełd oraz ustawy z 4 kwietnia
1875 roku o maklerach handlowych i sensalach.
W Łodzi dnia 3 marca 1920 roku działalność rozpoczęła Giełda Łódzka, reaktywowana jako giełda pieniężna. Funkcjonowała ona na podstawie przepisów prawa rosyjskiego,
zwłaszcza Ustawy Handlowej z 1835 roku, zmienianej w latach 1842, 1857 i 1893.
W sierpniu 1920 roku oficjalną działalność rozpoczęła Giełda Pieniężna w Poznaniu.
Funkcjonowała ona na podstawie niemieckiej ustawy giełdowej z 22 czerwca 1896 roku.
Na początku stycznia 1921 roku, w trakcie narady zwołanej z inicjatywy Departamentu
Skarbu, został zgłoszony projekt utworzenia Giełdy w Wilnie. Po trwających kilka miesięcy
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pracach Departament Skarbu zatwierdził 23 maja 1921 roku statut giełdy, a sama giełda
rozpoczęła działalność 8 czerwca 1921 roku.
W zaistniałej sytuacji swoistego chaosu prawnego dotyczącego giełd w Polsce potrzeba stworzenia jednolitego prawa giełdowego była oczywista zarówno dla sfer rządowych,
jak i środowiska funkcjonujących giełd. W wyniku narady odbytej 22 stycznia 1920 roku
w Ministerstwie Skarbu, w której uczestniczyli przedstawiciele giełd i izb przemysłowo-handlowych w Polsce, postanowiono utworzyć przy Ministerstwie Komisję opiniującą
przedkładane projekty „giełdowych” aktów prawnych. Przedstawiciele giełd uczestniczyli
również w pracach komisji sejmowej nad projektem ustawy o organizacji giełd w Polsce15.
Ostatecznie ustawa ta została przez Sejm uchwalona 20 stycznia 1921 roku, tworząc podstawę jednolitego prawa giełdowego w odrodzonej Polsce16.
Jakkolwiek w późniejszym okresie dokonywano zmian w przepisach prawa giełdowego, często daleko idących, to jednak fundamentalne postanowienia pozostały niezmienne.
Zwłaszcza należy w tym miejscu wymienić: podział giełd na pieniężne i towarowe, klarowne wskazanie organu nadzoru – na giełdach pieniężnych Minister Skarbu, który był też
władny do wydania pozwolenia na ich otwarcie w porozumieniu z Ministrem Przemysłu
i Handlu, a na giełdach towarowych Minister Przemysłu i Handlu, uprawniony również
do wydania pozwolenia na ich otwarcie w porozumieniu z innym właściwym ministrem,
rozdzielne określenie przedmiotu obrotów giełdowych – na giełdach pieniężnych były to:
papiery wartościowe, weksle, czeki, przekazy, waluty, monety i szlachetne kruszce, a na
giełdach towarowych inne wartości, niż zastrzeżone dla giełd pieniężnych, a także nadanie
giełdom osobowości prawnej.
Po niespełna czterech latach od daty uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia 1921 roku
została ona uchylona i zastąpiona przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
28 grudnia 1924 roku o organizacji giełd17. W późniejszych latach dokonywano już tylko nowelizacji rozporządzenia z 1924 roku. Aktami zmieniającymi i ujednolicającymi
w szczególności były: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928
roku w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 roku o organizacji giełd18, rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1930 roku w sprawie ogłoszenia

15
Największą aktywność na tym polu wykazywali przedstawiciele Komitetu Giełdowego Warszawskiego.
Nadto w pracach brali udział przedstawiciele Rady Giełdowej Krakowskiej, Rady Giełdowej Lwowskiej, Zarządu
Giełdy Poznańskiej, a także Związku Banków w Polsce.
16
Ustawa z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (Dz.U. R.P., nr 13, poz. 71).
17
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 114,
poz. 1019) zostało wydane na podstawie punktu E6, art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o naprawie Skarbu
Państwa i poprawie gospodarstwa społecznego (Dz.U. R.P. nr 71, poz. 687) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1924 r.
18
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 27,
poz. 250).
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jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji giełd19 i ustawa z dnia 18 marca 1935 roku o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 28 grudnia 1924 roku o organizacji giełd 20.
Ustawy sejmowe oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej zawierały ogólne
postanowienia dotyczące organizacji i funkcjonowania giełd pieniężnych. Ich uszczegółowienie, w ściśle określonym zakresie spraw, następowało przez rozporządzenia wykonawcze oraz statuty działających giełd 21.
Szczególnie istotnymi kwestiami, wcześniej niewymienionymi, na które trzeba zwrócić
baczniejszą uwagę są sprawy członkostwa giełdy, władz giełdy i pośrednictwa w transakcjach giełdowych.
Ustawa z dnia 20 stycznia 1921 roku stanowiła, że członkami giełdy pieniężnej powinni
być wszyscy handlujący wartościami dopuszczonymi do obrotu na danej giełdzie, mający przedsiębiorstwo w tej samej miejscowości, w której znajduje się siedziba giełdy. Rada
giełdowa była nadto uprawniona do przyjmowania w poczet członków osób miejscowych
i zamiejscowych, jeżeli tak stanowił statut giełdy.
Prościej kwestię tę ujęto w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 roku zapisując, że członkami giełd pieniężnych mogli być wpisani do rejestru handlowego kupcy i spółki handlowe, zaś o ich przyjęciu w poczet członków, na mocy statutu,
decydowała rada giełdowa, a w razie odmowy przyjęcia, w ściśle określonych przypadkach,
izba handlowa, względnie Minister Skarbu22. Przepisy stanowiły również wyraźnie, kto nie
mógł być członkiem giełdy, ani też zastępować członka na giełdzie, tudzież wykonywać
osobiście praw członka giełdy, albo też zastępować w tym charakterze członka na giełdzie23.
Przepisy prawa giełdowego wprowadziły obligatoryjność działania na każdej giełdzie
pieniężnej określonych władz giełdy. Były to: ogólne zgromadzenie członków giełdy, rada
giełdowa, komisja rozjemcza, spośród członków której powoływano sąd rozjemczy, komisja dyscyplinarna oraz komisje przewidziane przez statut.
Ogólne zgromadzenie członków giełdy dokonywało wyboru członków rady giełdowej
i komisji rozjemczej, zatwierdzało sprawozdania finansowe giełdy, przyjmowało sprawozdania z działalności rady giełdowej oraz decydowało o rozwiązaniu giełdy.
Organem zarządzającym sprawami giełdy była rada giełdowa składająca się z 9 (w ustawie z 1920 r. z 8) do 36 osób. Członkami rady giełdowej (i ich zastępcami, jeżeli tak stanowił statut) mogli być wyłącznie członkowie giełdy, będący obywatelami Rzeczypospolitej
19
Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 23,
poz. 209).
20
Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia
1924 r. o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 24, poz. 163).
21
Art. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (Dz.U. R.P. nr 13, poz. 71).
22
§ 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd (Dz.U. R.P.
nr 114, poz. 1019).
23
§ 10 i § 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd
(Dz.U. R.P. nr 114, poz. 1019).

Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce

179

Polskiej i mający co najmniej 30 lat. Pracami rady giełdowej kierował i reprezentował giełdę
na zewnątrz prezes rady giełdowej, bądź w jego zastępstwie wiceprezes rady giełdowej.
Zadaniem rady giełdowej było m.in. organizowanie obrotu wartościami zastrzeżonymi dla
giełd pieniężnych, czuwanie nad sprawnym, bezpiecznym i zgodnym z prawem zawieraniem transakcji giełdowych, przyjmowanie członków giełdy, egzaminowanie kandydatów
na maklerów giełdowych, uchwalanie zmian statutu giełdy i przedstawianie ich do zatwierdzenia Ministrowi Skarbu, wyznaczanie członków komisji dyscyplinarnej, zarządzanie
funduszami i sprawami administracyjnymi giełdy, sporządzanie sprawozdań finansowych
i sprawozdań z działalności rady, a także innych sprawozdań i opinii na żądanie władz
rządowych.
Organem władzy giełdy pieniężnej była również komisja rozjemcza, członkowie której
byli wybierani przez ogólne zgromadzenie członków giełdy. W przypadku sporów wynikających z transakcji giełdowych, spośród członków komisji rozjemczej był powoływany sąd
rozjemczy do rozpatrzenia sporu i wydania orzeczenia w sprawie.
Za organ giełdy uważano też komisję dyscyplinarną wybieraną przez radę giełdową.
Komisja ta była uprawniona do rozpatrywania spraw, w których pojawiły się zarzuty natury etycznej wnoszone przeciwko członkom giełdy lub ich pełnomocnikom zarówno przez
osoby z giełdy, jak i spoza niej.
Nowe prawo giełdowe wprowadziło fundamentalne zmiany w sposobie zawierania
transakcji giełdowych. Zaczęła bowiem obowiązywać zasada przymusu maklerskiego, co
oznacza, że członkowie giełdy i ich pełnomocnicy musieli zawierać transakcje na giełdzie
za pośrednictwem maklerów zatwierdzonych przez Ministra Skarbu. Wymagania stawiane
maklerom, procedura ich powoływania i zwalniania oraz ich prawa i obowiązki zostały
szczegółowo określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 stycznia 1921
roku o organizacji giełd w Polsce oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
28 grudnia 1924 roku o organizacji giełd 24.
Maklerem, a jak stanowiło rozporządzenie z dnia 26 listopada 1928 roku, maklerem
przysięgłym na giełdzie pieniężnej mógł zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który był samodzielnym kupcem lub też zajmował czas dłuższy kierownicze stanowisko

24
Wspomniane ustawa i rozporządzenie poświęcały maklerom zaledwie jeden artykuł (ustawa art. 20), bądź
paragraf (rozporządzenie § 29). Natomiast pierwszym aktem wykonawczym było rozporządzenie Ministra Skarbu
oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1921 r. w przedmiocie powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach pieniężnych w Polsce (Dz.U. R.P. nr 83, poz. 586). Rozporządzenie to zostało uchylone przez rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie
powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach pieniężnych w Polsce (Dz.U. R.P. nr 53,
poz. 372). Uchylenie ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
28 grudnia 1924 r. spowodowało konieczność wydania nowych przepisów dotyczących maklerów. Uczyniono to,
ogłaszając rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 26 listopada
1928 r. o powoływaniu i zwalnianiu oraz prawach i obowiązkach maklerów przysięgłych na giełdach pieniężnych
(Dz.U. R.P. z 1929 r. nr 3, poz. 30). Przy wymienianiu aktów wykonawczych pominięto 2 rozporządzenia: z dnia
31 lipca 1922 r. (Dz.U. R.P. nr 65, poz. 589) oraz z dnia 17 marca 1924 r. (Dz.U. R.P. nr 29, poz. 292) ze względu
na ich w istocie porządkowy charakter.
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w bankowości, handlu lub przemyśle, bądź mógł wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania czynności maklerskich, a także złożył z wynikiem pozytywnym
egzamin przed giełdową komisją egzaminacyjną25. Oprócz tego obowiązywało jeszcze kryterium wieku dla kandydatów na maklerów (przysięgłych), ewoluujące wraz ze zmianami
prawa giełdowego. W rozporządzeniu z 25 sierpnia 1921 roku był to przedział wieku od 35
do 70 lat, w rozporządzeniu z 20 kwietnia 1923 roku – od 30 do 70 lat, a w rozporządzeniu
z 26 listopada 1928 roku – od 35 do 60 lat, choć makler przysięgły mógł pełnić swoje obowiązki do ukończenia 70 roku życia, a nawet dłużej za zgodą Ministra Skarbu na podstawie
wniosku rady giełdowej26.
Podstawowym zadaniem maklerów przysięgłych dopuszczonych przez radę giełdową
do działania na danej giełdzie pieniężnej było pośredniczenie w transakcjach giełdowych
i stwierdzanie ich zawarcia. Za czynności w związku z tym wykonywane pobierali prowizję
maklerską (tzw. kurtaż) w wysokości określonej przez radę giełdową. Maklerzy przysięgli
nie mogli dokonywać transakcji na własny rachunek, ani świadomie wprowadzać w błąd
stron transakcji co do poziomu kursu, ani też pośredniczyć w transakcjach poza giełdą,
z wyjątkiem transakcji, których stronami byli wyłącznie członkowie danej giełdy, a przedmiotem transakcji były wartości dopuszczone do obrotu na danej giełdzie. Za czyny niezgodne z prawem i nieetyczne makler przysięgły odpowiadał przed komisją dyscyplinarną
dla maklerów przysięgłych.
Nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków przez maklerów przysięgłych sprawował starszy makler (oraz jego zastępca) wybrany na trzy lata spośród maklerów przysięgłych działających na danej giełdzie. Podlegali oni również z mocy prawa nadzorowi Ministra Skarbu sprawowanemu na każdej giełdzie pieniężnej za pośrednictwem mianowanego
komisarza giełdowego lub jego zastępów27.
Warto jeszcze wspomnieć o tym, że na giełdach pieniężnych, na których działało ponad
10 maklerów przysięgłych musiała być utworzona izba maklerska, której przewodniczącym
był starszy makler przysięgły. Statut izby maklerskiej zatwierdzał Minister Skarbu.
Przedstawiony wyżej zarys nowego prawa giełdowego w odrodzonej Polsce unaocznił
ogrom wyzwań, przed którymi stanęły istniejące giełdy oraz organy administracji państwowej, aby stworzyć sprawny mechanizm giełdowy obrotu papierami wartościowymi
i innymi wartościami pieniężnymi. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 20 stycznia 1921 roku
o organizacji giełd w Polsce (Dz.U. R.P. nr 13, poz. 71) giełdy już istniejące miały sześć
§ 2 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1928 r.
§ 2 i § 4 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1921 r., § 2 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1923 r. oraz § 2
i § 30 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1928 r.
27
Zakres kompetencji nadzorczych komisarza giełdowego był dość szeroki i obejmował w szczególności: dozór nad przestrzeganiem przepisów prawa obowiązujących na giełdzie, uczestniczenie w zebraniach giełdowych
i ogólnych zgromadzeniach członków giełdy jako organ kontrolujący, składanie wniosków do rozpatrzenia przez
radę giełdową, uczestniczenie w obradach rady giełdowej z głosem doradczym oraz w posiedzeniach komisji dyscyplinarnej z prawem wnoszenia wniosków dowodowych, zawieszanie wykonania uchwał rady giełdowej sprzecznych z prawem lub statutem giełdy na okres do 8 dni do czasu ostatecznej decyzji w tej sprawie Ministra Skarbu.
25
26
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miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw na dostosowanie się do jej przepisów28. Na froncie giełdowym wręcz zawrzało…
Szczególnie intensywne prace nad dostosowaniem się do nowego prawa giełdowego toczyły się w Warszawie, ze względu na znaczenie stolicy w życiu gospodarczym i politycznym kraju oraz dominującą pozycję Giełdy Warszawskiej wśród giełd pieniężnych w Polsce.
Kończył się jednak czas Giełdy Warszawskiej, a zaczynał Giełdy Pieniężnej w Warszawie.
2.1. Giełda pieniężna w Warszawie (1921–1939/1944)
Projekt statutu Giełdy Pieniężnej w Warszawie został opracowany i przesłany Ministrowi
Skarbu do zatwierdzenia w marcu 1921 r. Ostatecznie statut został zatwierdzony 4 listopada
1921 r. na mocy Postanowienia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie
zatwierdzenia statutu Giełdy Pieniężnej w Warszawie i opublikowany w Monitorze Polskim
z dnia 28 listopada 1921 roku nr 271 (Giełda Pieniężna..., 1922, s. 6).
Na mocy § 1 zatwierdzonego statutu Giełda Warszawska została przemianowana na
„Giełdę Pieniężną w Warszawie”, natomiast ustawa Giełdy Warszawskiej z dnia 24 października 1872 roku została zastąpiona przez nowy statut. Symbolicznym końcem funkcjonowania Giełdy Warszawskiej było ostatnie posiedzenie Komitetu Giełdowego Warszawskiego, które odbyło się 28 grudnia 1921 roku.
Przedmiotem obrotów na Giełdzie Pieniężnej w Warszawie były dopuszczone do notowania: papiery wartościowe, weksle, czeki, przekazy, waluty, monety i szlachetne kruszce.
Prawo zawierania transakcji przysługiwało członkom giełdy lub ich pełnomocnikom, za
których działalność na giełdzie członkowie giełdy ponosili całkowitą odpowiedzialność.
Członkami Giełdy Pieniężnej w Warszawie musieli być wszyscy handlujący wartościami dopuszczonymi do obrotu giełdowego, mający siedzibę przedsiębiorstwa w Warszawie. Przymus członkostwa giełdowego obejmował więc wszystkie banki akcyjne, domy
bankowe oraz kantory wymiany z siedzibą główną lub siedzibą oddziału w Warszawie
(tzw. członkowie przymusowi). Rada Giełdowa była nadto uprawniona do przyjmowania
miejscowych i zamiejscowych osób fizycznych i prawnych na członków giełdy na warunkach określonych w statucie (tzw. członkowie dobrowolni).
Statut wprowadzał nową organizację giełdy oraz przesądzał o sposobie funkcjonowania
jej władz, stosownie do postanowień ustawy z dnia 20 stycznia 1921 roku.
Pierwsze ogólne zgromadzenie członków giełdy odbyło się 7 grudnia 1921 roku, na którym wybrano 24 członków Rady Giełdowej, 25 członków Komisji Rozjemczej oraz 5 członków Komisji Rewizyjnej. Ostatecznie Rada Giełdowa jako organ zarządzający sprawami
Giełdy Pieniężnej w Warszawie ukonstytuowała się w pełnym składzie 15 lutego 1922 roku.

28
Wg ISAP brak jest tej daty. W tzw. metryczce ustawy są podane: data wejścia w życie i data obowiązywania.
Ma to być 1 lutego 1921 r., co nie może być prawdą. Być może był to 10 sierpnia 1921 r.
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Dość istotne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu Giełdy Pieniężnej w Warszawie
zaszły w wyniku zastąpienia ustawy z dnia 20 stycznia 1921 roku przez rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 roku. Nowe przepisy musiały bowiem
znaleźć swój wyraz w zmienionym statucie Giełdy, zatwierdzonym przez Postanowienie
Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zatwierdzenia
statutu Giełdy Pieniężnej w Warszawie z dnia 8 maja 1925 roku. Zgodnie z nowymi zapisami zawartymi w § 3 statutu, członkami Giełdy Pieniężnej w Warszawie mogły być osoby
fizyczne lub prawne, wpisane do rejestru handlowego, przyjęte przez Radę Giełdową29.
Jednak kandydat na członka Giełdy, będący osobą fizyczną, musiał mieć miejsce zamieszkania w Warszawie, a jeżeli był osobą prawną – siedzibę główną, albo zarząd lub siedzibę
oddziału w Warszawie. Zmiany dotyczyły też składu Komisji Dyscyplinarnej i Komisji
Rozjemczej. Do Komisji Dyscyplinarnej Rada Giełdowa, oprócz 5 członków, wybierała
jeszcze 3 zastępców członka na rok. Natomiast skład Komisji Rozjemczej został uszczuplony o jedną osobę i wynosił 24 osoby.
Kolejna zmiana statutu Giełdy Pieniężnej w Warszawie była skutkiem uchwalenia ustawy z dnia 18 marca 1935 roku o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 28 grudnia 1924 roku o organizacji giełd. Nowy statut został zatwierdzony przez
Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w marcu 1936 roku.
Ze względu na to, że nowela do rozporządzenia dotyczyła głównie giełd towarowych, zmiany wprowadzone w statucie nie miały istotnego wpływu na funkcjonowanie Giełdy Pieniężnej w Warszawie.
Po przedstawieniu sposobu zorganizowania oraz warunków funkcjonowania Giełdy
Pieniężnej w Warszawie baczniejszą uwagę trzeba zwrócić na skalę i strukturę obrotów
realizowanych na Giełdzie. Zamieszczona tabela 1 zawiera sumaryczne statystyki obrotów
za okres 1925–193830.
Dane zaprezentowane w tabeli 1 wskazują wyraźnie na dominację obrotu walutami na
Giełdzie Pieniężnej w Warszawie. Stanowił on co najmniej 80% wartości obrotów giełdowych w analizowanym okresie, z wyjątkiem lat 1934 i 1937. Pozycja „waluty” obejmuje zarówno dewizy, największy pod względem wartości przedmiot handlu giełdowego,
jak i monety oraz banknoty obce. Obrót papierami wartościowymi na Giełdzie Pieniężnej w Warszawie miał mniejsze znaczenie, przy czym przeważały, pod względem wartości, transakcje państwowymi papierami procentowymi, listami zastawnymi i obligacjami

29
Zgodnie z § 3 statutu, wyjątek stanowiły państwowe zakłady kredytowe, które mogły być członkami Giełdy
nawet bez wpisu do rejestru handlowego.
30
Wybór okresu analizy nie jest przypadkowy. W początkowym okresie działania Giełdy Pieniężnej w Warszawie, obejmującym lata 1921–1923 oraz część 1924 r. prawnym środkiem płatniczym w Polsce była marka polska,
zastąpiona w wyniku reformy W. Grabskiego złotym. Natomiast 1938 r. był ostatnim pełnym rokiem kalendarzowym przed wybuchem II wojny światowej.
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komunalnymi. Znikomy był natomiast obrót akcjami (z wyjątkiem 1927 r.), mimo dopuszczenia do notowań papierów wielu emitentów, w tym banków i przedsiębiorstw z kilkunastu
branż.
Tabela 1
Obroty na Giełdzie Pieniężnej w Warszawie w okresie 1925–1938
Wyszczególnienie
Liczba transakcji (tys.)
Obroty (mln zł)
w tym:
Waluty
(% obrotu)
Papiery wartościowe, w tym:

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
113

91

117

725

677

689
95,0
36
5,0
19
Akcje
2,6
Papiery procen- 17
towe
2,3

621
91,7
56
8,3
32
4,7
24
3,5

64

49

41

43

42

39

43

42

45

47

46

1149 876

550

713

986

672

586

495

642

517

496

549

923
80,3
226
19,7
132
11,5
94
8,2

455
82,7
95
17,3
26
4,7
69
12,5

604
84,7
109
15,3
20
2,8
89
12,5

892
90,5
94
9,5
15
1,5
79
8,0

587
87,3
85
12,6
9
1,3
76
11,3

508
86,7
78
13,3
7
1,2
71
12,1

392
79,2
103
20,8
11
2,2
92
18,6

555
86,4
87
13,6
11
1,7
76
11,8

415
80,3
102
19,7
18
3,5
84
16,2

387
78,0
109
22,0
14
2,8
95
19,2

439
80,0
110
20,0
17
3,1
93
16,9

725
82,8
151
17,2
65
7,4
86
9,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Małego Rocznika Statystycznego 1939, GUS, Warszawa 1939,
s. 235, Małego Rocznika Statystycznego 1935, GUS, Warszawa 1935, s. 139, Rocznika Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej R. 5, 1927, GUS, Warszawa 1927, s. 311.

Niejako przy okazji nasuwa się uogólniony wniosek, że Giełda Pieniężna w Warszawie nie odgrywała istotnej roli w gospodarce Polski, patrząc na wartość corocznych obrotów giełdowych. Ale też jej funkcjonowanie przypadło na czas mniejszych lub większych
wstrząsów gospodarczych i finansowych w kraju i w skali globalnej oraz niestabilnej sytuacji politycznej. Wystarczy tylko wymienić hiperinflację marki polskiej, okresy wojen
handlowych, Wielki Kryzys Ekonomiczny lat 1929–1933, utrzymujące się trwale deficyty
budżetowe czy reglamentację dewizową wprowadzoną jeszcze przed wojną. Po wybuchu
II wojny światowej działalność Giełdy Pieniężnej w Warszawie została zawieszona z dniem
1 września 1939 roku na mocy zarządzenia Ministra Skarbu. Wbrew jednak rozpowszechnionym sądom, Giełda nie zaprzestała działania, choć funkcjonowała początkowo jako giełda nieoficjalna, a od lutego 1940 roku, po uzyskaniu zgody Urzędu Nadzoru Bankowego
w Krakowie, jako giełda oficjalna (Górski, 2015, s. 57–59; Tomaszewski, 1970, s. 227–228)31.
Zgromadzenia giełdowe odbywały się prawie do wybuchu Powstania Warszawskiego.

31
Również prof. W. Morawski w jednym z wywiadów stwierdził, że giełda warszawska nie zaprzestała działalności w 1939 r., lecz funkcjonowała do Powstania Warszawskiego.
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2.2. Giełdy prowincjonalne
Oprócz Giełdy Pieniężnej w Warszawie funkcjonowały w II Rzeczypospolitej inne giełdy
pieniężne, nazywane w oficjalnych statystykach giełdami prowincjonalnymi32.
W różnych źródłach statystycznych wymienia się 5 działających w II Rzeczypospolitej
giełd prowincjonalnych: Giełdę Pieniężną w Krakowie, Giełdę Pieniężną we Lwowie, Giełdę Pieniężną w Łodzi, Giełdę Pieniężną w Poznaniu i Wileńską Giełdę Pieniężną. Pierwsze
cztery giełdy działały przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 stycznia 1921 roku o organizacji giełd w Polsce i musiały dostosować swoje statuty do nowych przepisów w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Natomiast Statut Wileńskiej Giełdy Pieniężnej
Departament Skarbu zatwierdził 23 maja 1921 roku, co było warunkiem koniecznym do
rozpoczęcia przez nią działalności. Jednak połączenie Ziemi Wileńskiej z odrodzoną Polską
w 1922 roku stworzyło nowy stan prawny wymagający rozciągnięcia na Ziemię Wileńską
mocy obowiązującej polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 20 stycznia 1921
roku o organizacji giełd w Polsce33. Nowy statut Wileńskiej Giełdy Pieniężnej, po zatwierdzeniu przez Ministra Skarbu działającego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, został opublikowany z Monitorze Polskim nr 241 z dnia 23 października 1923 roku.
Inne giełdy pieniężne w Polsce, zobligowane do opracowania zatwierdzenia nowego
statutu, uzyskiwały właściwe decyzje Ministra Skarbu działającego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w różnym czasie.
Statut Giełdy Pieniężnej w Krakowie został zatwierdzony 4 listopada 1921 roku, Giełdy Pieniężnej we Lwowie – 30 grudnia 1925 roku, Giełdy Pieniężnej w Łodzi – 13 marca
1922 roku. Natomiast trudno o wiarygodną informację w odniesieniu do Giełdy Pieniężnej
w Poznaniu. W każdym razie obroty banknotami, dewizami, akcjami i w małym zakresie
papierami lokacyjnymi dokonane w 1922 roku zostały po raz pierwszy ujęte w oficjalnych
statystykach34.
Oprócz 5 wyróżnionych w rocznikach statystycznych giełd pieniężnych w Polsce, niektórzy autorzy wymieniają jeszcze jedną giełdę pieniężną z siedzibą w Katowicach (Dziuba, 2006, s. 107–108; Czerniawski, 1991, s. 24). Rzeczywiście, biorąc pod uwagę znaczenie
Górnego Śląska dla gospodarki odrodzonej Polski funkcjonowanie takiej giełdy miałoby
sens. Dlatego też Związek Banków w Województwie Śląskim, w porozumieniu z Komisarzem Dewizowym dla Górnego Śląska, zaczął od połowy 1923 roku organizować tzw. Zebrania giełdowe Banków dewizowych w Katowicach (Czernecki, 1927, s. 10–11).

32
Wprawdzie określenie takie pobrzmiewa nieco pejoratywnie, a chyba nie taki był zamiar jego twórców,
ale w tym wypadku dobrze oddaje stan faktyczny.
33
Tym aktem prawnym było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia
na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (Dz.U. R.P.
nr 65, poz. 585).
34
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Rok wydania II 1923, GUS, Warszawa 1924, s. 122.
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Wybrano też Komitet Giełdowy, który opracował przy współudziale izby handlowej
w Katowicach projekt statutu przyszłej giełdy pieniężnej i przesłał go do akceptacji władzom centralnym.
Po rozciągnięciu przez Sejm RP mocy obejmującej ustawy z dnia 20 stycznia 1921 roku
o organizacji giełd w Polsce na Województwo Śląskie, otwarcie giełdy pieniężnej w Katowicach stało się prawnie możliwe. D.T. Dziuba sądzi, że giełda ta zaczęła działać dopiero
na początku lat 30. ubiegłego wieku – od stycznia 1931 roku, przytaczając notowania walut z Katowic zamieszczone w Gazecie Handlowej (Dziuba, 2006, s. 108). Miała wszakże
lokalne znaczenie i działała sporadycznie. Autor tego tekstu nie ma jednak pewności, czy
w Katowicach doszło do utworzenia giełdy pieniężnej. Kwerenda w archiwach, sprawdzenie listy abonentów telefonicznych w Katowicach oraz różnych roczników statystycznych
z lat 30 nie dało rezultatów. Nie ma więc pewności co do istnienia, jak i nieistnienia urzędowej giełdy w Katowicach (Marks, 2011, s. 83).
Po tych wyjaśnieniach warto spojrzeć na obroty giełd prowincjonalnych w Polsce w analogicznym jak dla Giełdy Pieniężnej w Warszawie okresie lat 1925–1938 (tab. 2).
Tabela 2
Obroty na giełdach prowincjonalnych w okresie 1925–1938
Wyszczególnienie
Liczba transakcji (tys)
Obroty (mln zł)
w tym:

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
71

47

67

23

20

15

10

8

7

9

8

6

7

10

43

25

55

41

34

34

21

13

10

15

20

14

12

15

1
4,0
5
20,0
1
4,0
17
68,0
1
4,0
6
24,0
19
76,0
4
16,0
15
60,0

5
9,1
4
7,3
11
20,0
33
60,0
2
3,6
11
20,0
44
80,0
19
34,5
25
45,5

4
9,8
4
9,8
6
14,6
26
63,4
1
2,4
7
17,1
34
82,9
9
22,0
25
61,0

3
8,8
4
11,8
10
29,4
15
44,1
2
5,9
11
32,3
23
67,7
6
17,7
17
50,0

2
5,9
3
8,8
14
41,2
13
38,2
2
5,9
15
44,1
19
55,9
4
11,8
15
44,1

1
4,8
1
4,8
5
23,8
13
61,9
1
4,8
5
23,8
16
76,2
2
9,5
14
66,7

1
7,7
0
0,0
3
23,1
8
61,5
1
7,7
3
23,1
10
76,9
1
7,7
9
69,2

1
10,0
0
0,0
3
30,0
6
60,0
0
0,0
2
20,0
8
80,0
0
0,0
8
80,0

1
6,7
0
0,0
7
46,7
7
46,7
0
0,0
4
26,7
11
73,3
1
6,7
10
66,7

1
5,0
8
40,0
6
30,0
5
25,0
0
0,0
12
60,0
8
40,0
0
0,0
8
40,0

1
7,1
5
35,7
2
14,3
6
42,9
0
0,0
6
42,9
8
57,1
0
0,0
8
57,1

0
0,0
2
16,7
2
16,7
8
66,7
0
0,0
2
16,7
10
83,3
0
0,0
10
83,3

1
6,7
3
20,0
2
13,3
9
60,0
0
0,0
2
13,3
13
86,7
2
13,3
11
73,3

4
9,3
32
Lwów
74,4
0
Łódź
0,0
7
Poznań
16,3
0
Wilno
0,0
34
Waluty
79,1
Papiery warto- 9
ściowe, w tym: 20,0
5
Akcje
11,6
Papiery procen- 4
towe
9,3
Kraków

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Małego Rocznika Statystycznego 1939, GUS, Warszawa 1939,
s. 235, Małego Rocznika Statystycznego 1935, GUS, Warszawa 1935, s. 139, Rocznika Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej R. 5, 1927, GUS, Warszawa 1927, s. 311–312.
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Analiza danych zawartych w tabeli 2 wskazuje na znaczny spadek liczby i wartości
transakcji dokonywanych na giełdach prowincjonalnych w latach 30 w stosunku do lat 20
ubiegłego wieku. Szczególnie jest to widoczne na Giełdzie Pieniężnej w Poznaniu, największej spośród giełd prowincjonalnych w Polsce, której udział w łącznych obrotach giełd
prowincjonalnych osiągał w wielu latach badanego okresu co najmniej 60% (1926 r., 1927 r.,
1928 r., 1931 r., 1932 r., 1933 r., 1937 r., 1938 r.), a tylko w 1925 roku wyniósł 16,3%. Jedynie w 1925 roku i w 1935 roku największe obroty zarejestrowano na Giełdzie Pieniężnej
we Lwowie, a w 1930 roku i w 1935 roku większe obroty notowano na Giełdzie Pieniężnej
w Łodzi. Wyraźnymi znamionami regresu w funkcjonowaniu giełd prowincjonalnych były
również zmniejszająca się liczba członków giełd i spadek liczby notowanych akcji (Dobrowolski, s. 277 i 280; Pełka, s. 157; Urban, 1930, s. 266)35.
Odmiennie, niż na Giełdzie Pieniężnej w Warszawie dominowały w obrocie na giełdach
prowincjonalnych papiery wartościowe, a wśród nich papiery procentowe (z wyjątkiem
1925 r.). Dość popularne były zwłaszcza listy zastawne i obligacje banków. Marazm panował natomiast w handlu akcjami. Niższe obroty walutami na giełdach prowincjonalnych
można tłumaczyć m.in. atrakcyjnością w tym zakresie Giełdy Pieniężnej w Warszawie,
prowadzeniem handlu dewizowego między bankami poza giełdą oraz reglamentacją dewizową wprowadzoną przez rząd. Giełdy prowincjonalne miały stosunkowo nikłe znaczenie
w giełdowym obrocie wartościami pieniężnymi w Polsce. Przekonują o tym dane zawarte
w tabeli 3.
Tabela 3
Obroty na giełdach pieniężnych w okresie 1925–1938
Wyszczególnienie
Obroty ogółem
w mln zł
Obroty na Giełdzie
Pieniężnej w Warszawie (w mln
zł i jako procent
całości)
Obroty na giełdach
prowincjonalnych
(w mln zł i jako
procent całości)

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
768

702

1204 917

584

747

1007 685

596

510

662

531

508

564

725 677 1149 876 550 713 986 672 586 495 642 517 496 549
94,4 96,4 95,4 95,5 94,2 95,4 97,9 98,1 98,3 97,1 97,0 97,4 97,6 97,3

43
5,6

25
3,6

55
4,6

41
4,5

34
5,8

34
4,6

21
2,1

13
1,9

10
1,7

15
2,9

20
3,0

14
2,6

12
2,4

15
2,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Małego Rocznika Statystycznego 1939, GUS, Warszawa 1939,
s. 235, Małego Rocznika Statystycznego 1935, GUS, Warszawa 1935, s. 139, Rocznika Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej R. 5, 1927, GUS, Warszawa 1927, s. 311–312.

35
Przykładowo, na Giełdzie Pieniężnej w Krakowie w 1924 r. było 119 członków, a w 1938 r. tylko 14, zaś
liczba notowanych akcji zmniejszyła się ze 100 do 26. Na Giełdzie Pieniężnej w Łodzi było 116 członków w 1928
r., a tylko 40 w 1937 r. Na Giełdzie Pieniężnej w Poznaniu było w 1923 r., 43 członków, a w 1929 r. już tylko 23.
Notowano w 1923 r. 101 papierów, a na koniec 1929 r. 49.
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Dane zawarte w tabeli 3 jednoznacznie wskazują na dominującą pozycję Giełdy Pieniężnej w Warszawie w obrotach giełd pieniężnych w Polsce w okresie 1925–1938. Udział
ten znacząco przekraczał 90%, przyjmując najniższy poziom w 1929 roku (94,2%) i najwyższy w 1933 roku (98,3%). Na giełdy prowincjonalne przypadało więc zaledwie od 1,7%
(w 1933 r.) do 5,8% (w 1929 r.) udziału w obrotach giełd prowincjonalnych w Polsce. Powracając do tabeli 2, nawet największa giełda prowincjonalna, Giełda Pieniężna w Poznaniu,
nie mogła pochwalić się udziałami przekraczającymi 2,8% w obrotach ogółem w analizowanym okresie, a jedynie Giełda Pieniężna we Lwowie odnotowała w 1925 roku udział na
poziomie 4,2% obrotów całkowitych. Trochę od niej większa była Giełda Pieniężna w Łodzi. Zupełnie marginalne znaczenie miały natomiast Giełda Pieniężna w Krakowie i szczególnie Wileńska Giełda Pieniężna.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełdy prowincjonalne zawiesiły swoją działalność i nie kontynuowały jej w czasie okupacji nawet w formie giełdy nieoficjalnej.

3. Powstanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej dopuszczono w PRL na krótko do
wznowienia działalności niektórych giełd towarowych, ale już nie giełd pieniężnych. Złowieszczym „epitafium” dla wszystkich giełd stał się natomiast Dekret z dnia 21 września
1950 roku o Państwowej Inspekcji Handlowej, którego art. 13 uchylił moc obowiązującą
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 roku o organizacji
giełd36.
Wydawało się więc, że o giełdach papierów wartościowych w Polsce „przyjdzie” zapomnieć. Przełom 1989 roku obudził nadzieje, które zmaterializowały się w październiku
1989 roku, kiedy ruszyły koncepcyjne prace w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Wartościowych w Rzeczypospolitej Polskiej, w strukturze Ministerstwa Finansów, nad
stworzeniem rynku kapitałowego w Polsce, z jego kluczowym segmentem – giełdą papierów wartościowych. Od początku odrzucono pomysł powrotu do rozwiązań prawnych obowiązujących w II Rzeczypospolitej na rzecz stworzenia kompleksowej regulacji dotyczącej
publicznego obrotu papierami wartościowymi. Zakładano też wprowadzenie dematerializacji obrotu papierami wartościowymi na giełdzie papierów wartościowych, a w przyszłości
dematerializacji samych papierów wartościowych w tym obrocie. Podtrzymywano zasadę
przymusu maklerskiego w obrocie giełdowym. Nadto giełda miała być elektroniczna, a nie,
jak kiedyś, parkietowa. Miała to być też giełda „zamknięta”, co oznacza, że prawo do zawierania transakcji było zastrzeżone dla podmiotów dopuszczonych do działania na giełdzie. Nadzór nad sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem publicznego rynku papierów
wartościowych miała sprawować Komisja Papierów Wartościowych jako centralny organ
administracji rządowej.
36

Dekret z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. nr 44, poz. 396).
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Prace rozpoczęte w Biurze Pełnomocnika były kontynuowane w utworzonym we wrześniu 1990 roku Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Istotnym wsparciem w tych
pracach był udział w zespołach problemowych ekspertów zagranicznych. Na początku
września 1990 r. minister finansów, Leszek Balcerowicz, podjął decyzję o przyjęciu pomocy francuskiej, zaoferowanej przez Spółkę Giełd Francuskich (Société de Bourses Françaises) oraz Centralny Depozyt (SICOVAM), w tworzeniu giełdy papierów wartościowych
w Warszawie.
Do oficjalnego nawiązania współpracy między stroną polską i stroną francuską doszło
16 października 1990 roku w formie wymiany listów między polskim ministrem przekształceń własnościowych, a francuskim ministrem gospodarki i finansów. W rezultacie
francuscy eksperci z giełd w Paryżu i Lyonie oraz centralnego depozytu (SICOVAM)
wspierali aż do marca 1991 roku grupę specjalistów polskich w pracach nad organizacją
giełdy papierów wartościowych w Warszawie, dla której organizacyjnym wzorcem stała
się francuska prowincjonalna giełda papierów wartościowych w Lyonie. Również w komisjach sejmowych toczyły się intensywne dyskusje nad prawem regulującym funkcjonowanie publicznego rynku papierów wartościowych w Polsce, zakończone 22 marca 1991 roku
uchwaleniem ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach
powierniczych37. Została tym samym stworzona podstawa prawna do utworzenia jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, której
przedmiotem przedsiębiorstwa spółki było prowadzenie giełdy papierów wartościowych
w Warszawie38.
Akt założycielski spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA został podpisany 12 kwietnia 1991 roku przez ministra finansów i ministra przekształceń własnościowych, działających w imieniu Skarbu Państwa. Inauguracyjna sesja giełdowa na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się 16 kwietnia 1991 roku39, a przedmiotem
obrotu były akcje 5 sprywatyzowanych przedsiębiorstw: Exbud SA, Kable SA, Krosno SA,
Próchnik SA i Tonsil SA. Na sesję złożono 112 zleceń, zaś wartość zawartych transakcji
wyniosła 19 900 000 zł przed denominacją, co odpowiada 1990 zł po denominacji. I znów
była giełda w Warszawie, i to gdzie była! Siedzibą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stała się bowiem część gmachu zajmowanego wcześniej, jak się okazało bezprawnie, przez Komitet Centralny PZPR. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została
oficjalnie otwarta 2 lipca 1991 roku. Został tym samym otwarty nowy rozdział w historii
giełd papierów wartościowych w Warszawie i w Polsce. Ale ten rozdział powinien być opowiedziany oddzielnie.
37
Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. nr 35, poz. 155).
38
Art. 68 § 1. oraz art. 128 § 1. ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
39
Jest jakiś magiczny związek dat między Giełdą Kupiecką w Warszawie i Giełdą Papierów Wartościowych
w Warszawie SA. Obie zostały utworzone 12 kwietnia, obie też zainaugurowały działalność 16, z tym, że Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie 16 kwietnia, a Giełda Kupiecka w Warszawie 16 maja.
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Uwagi końcowe
Wnikliwe spojrzenie na dwieście lat funkcjonowania giełd papierów wartościowych na ziemiach polskich pod zaborami i w niepodległej Polsce pozwala sformułować kilka wniosków.
Przede wszystkim centrum giełdowego handlu wartościami pieniężnymi zawsze znajdowało się w Warszawie. W innych regionach kraju giełdy wprawdzie działały, ale ich znaczenie było mniej lub bardziej marginalne. Przedmiotem największych wartościowo obrotów
giełdowych były waluty i dewizy i to niezależnie od analizowanego okresu historycznego.
Handel papierami wartościowymi przybrał bardziej zauważalne rozmiary dopiero
na Giełdzie Warszawskiej w ostatnich trzech dekadach XIX wieku, wpisując się dobrze
w szybszy rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego.
Giełdy pieniężne w II Rzeczypospolitej takim dynamizmem nie mogły się pochwalić.
Wręcz przeciwnie, ich aktywność osłabła w okresie Wielkiego Kryzysu Ekonomicznego
budżetowej stymulacji wzrostu gospodarczego Polski. Z tych dwustu lat historii giełd papierów wartościowych w Polsce trzeba jeszcze odliczyć stracony dla giełd (i nie tylko dla
giełd) okresy II wojny światowej i PRL-u.
Ale Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie znów funkcjonuje od 16 kwietnia
1991 roku.
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A SHORT CHRONICLE OF 200-YEAR-LONG EXISTENCE OF STOCK EXCHANGES
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Abstract: Purpose – This article constitutes a retrospective look at the operations of stock exchanges in
Poland as this year marks the 200th anniversary of the establishment of the first official money exchange in
Poland..
Design/methodology/approach – The study of archive content and the open-source subject literature on the
history of operations of stock exchanges in Poland.
Findings – Reaching a broad audience with the message that the history of official stock exchanges in Poland
accounts for 200 years.
Originality/value – The article encourages a discussion on the operations of stock exchanges in Poland.
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Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
w rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych
i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego
w Polsce
Kamila Stańczak-Strumiłło*
Streszczenie: Cel – celem artykułu jest ocena rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) tworzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), jako dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Okres badawczy obejmuje:
– w zakresie analizy IKE – lata 2004–2016,
– w zakresie analizy IKZE – lata 2012–2016.
Metodologia badania – Cel opracowania zostanie zrealizowany poprzez:
–– charakterystykę dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego,
–– opis regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania IKE i IKZE w Polsce,
–– analizę zmian podstawowych wielkości opisujących rynek IKE i IKZE (liczby IKE i IKZE, wartości skumulowanych składek odprowadzanych do IKE i IKZE),
–– analizę udziału TFI w rynku IKE i IKZE według analogicznych kryteriów.
Wynik – IKE funkcjonują w Polsce kilkanaście lat – od 2004 roku, zaś IKZE – od roku 2012. Niestety, pomimo rosnącej liczby IKE i IKZE oraz rosnących aktywów zgromadzonych w tych dobrowolnych formach
zabezpieczenia emerytalnego zainteresowanie tworzeniem oszczędności emerytalnych w IKE i IKZE jest
marginalne. Wśród instytucji finansowych prowadzących IKE i IKZE najwyższy stopień rozwoju – w odniesieniu do całości rynku IKE i IKZE w Polsce – osiągnęły zakłady ubezpieczeń. Towarzystwa funduszy
inwestycyjnych są drugą w kolejności instytucją odgrywającą ważną rolę na rynku IKE i IKZE – niemniej
jednak zainteresowanie samych TFI prowadzeniem IKE i IKZE jest niewielkie. Wysnuć można wniosek, iż
stopień rozwoju rynku IKE i IKZE w Polsce jest niedostateczny – obejmuje on bowiem niewielki odsetek potencjalnych uczestników tego rynku zarówno po stronie popytu – czyli oszczędzających na cele emerytalne,
jak i po stronie podaży – instytucji finansowych tworzących IKE i IKZE. Dalszy rozwój tego rynku zależeć
będzie od przezwyciężenia podstawowych barier jego rozwoju – kształtowania świadomości emerytalnej
i poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa.
Oryginalność/wartość – Oceny rozwoju IKE i IKZE w Polsce dokonano w sposób kompleksowy – analiza
obejmowała pełen okres funkcjonowania badanych form oszczędzania, przeprowadzona została z uwzględnieniem wielu kryteriów. Pogłębiona, szczegółowa analiza rozwoju badanego rynku z punktu widzenia TFI
stanowić może o oryginalności opracowania.
Słowa kluczowe: Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, dobrowolne zabezpieczenie emerytalne
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Wprowadzenie
Obserwowane zmiany demograficzne, skutkujące spadkiem liczby osób uczestniczących
w tworzeniu PKB zmuszają do racjonalizowania systemów emerytalnych. Aby sprostać
problemowi niekorzystnej relacji liczby emerytów w stosunku do liczby osób pracujących
w większości krajów poszukuje się sposobów na zmniejszenie pojawiającej się nierównowagi (podwyższanie wieku emerytalnego, zaostrzanie warunków, których spełnienie uprawnia do minimalnej emerytury, obniżanie relatywnej wysokości świadczeń oraz uzależnianie
ich wysokości od czynników demograficznych) (Rutecka, 2014, s. 43–44). Podejmowane są
również reformy mające na celu ograniczenie publicznych systemów emerytalnych na korzyść dodatkowych, uzupełniających system bazowy – dobrowolnych programów emerytalnych. Problematyka ta była dotychczas przedmiotem analiz i badań wielu instytucji i ekspertów – zarówno w zakresie: poziomu uczestnictwa, wysokości świadczeń, jak i zachęt
podatkowych w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym (European Commision, 2010;
OECD, 2009; Pallares-Miralles i in., 2012).
Przeprowadzona w 1999 roku w Polsce reforma emerytalna miała na celu – oprócz
zmian w zakresie obowiązkowej części systemu emerytalnego – stworzenie ram prawnych
dla rozwiązań umożliwiających gromadzenie dodatkowych, dobrowolnych oszczędności
emerytalnych. Efektem realizacji tej idei stały się dobrowolne formy zabezpieczenia emerytalnego utworzone w ramach tzw. III filara systemu emerytalnego. Należą do nich:
–– Pracownicze Programy Emerytalne (PPE),
–– Indywidualne Konta Emerytalne,
–– Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.
W początkowym okresie funkcjonowania III filara (1999–2004) gromadzenie oszczędności emerytalnych powierzono zakładowym PPE. W 2004 roku rozszerzono ofertę produktów dostępnych w ramach III filara o IKE. Na kontach tych oszczędności gromadzone
były indywidualnie przez ubezpieczonych, ale w ramach umów z określonymi przez ustawodawcę instytucjami finansowymi. Kolejna zmiana w zakresie funkcjonowania dobrowolnej części systemu emerytalnego została wprowadzona w 2012 roku – stworzono wówczas możliwość gromadzenia oszczędności na IKZE.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są jedną z instytucji finansowych uprawnionych do tworzenia w Polsce zarówno IKE, jak i IKZE. Prowadzą one działalność w formie spółek akcyjnych, które uzyskały zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
na wykonywanie swojej działalności (Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 2016, art. 4). Przedmiotem działalności TFI
jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych,
zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa,
reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów
wartościowych (Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 2016, art. 45). Fundusze inwestycyjne stanowiące realizację idei
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wspólnego inwestowania spełniają wszystkie kryteria stawiane pośrednikom finansowym
biorącym udział w tworzeniu dobrowolnych oszczędności na cele emerytalne – oferują szerokie doświadczenie w inwestowaniu na rynku finansowym, posiadają profesjonalną kadrę,
zapewniają dywersyfikację ryzyka oraz długi horyzont czasowy inwestycji. W niniejszym
artykule ocena rozwoju IKE i IKZE dokonana zostanie ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw funduszy inwestycyjnych, stanowiących – obok zakładów ubezpieczeń, banków,
biur maklerskich i powszechnych towarzystw emerytalnych – podażową stronę tego rynku.

1. Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia
Emerytalnego jako dobrowolna forma zabezpieczenia emerytalnego
w Polsce
Pierwszym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania indywidualnych kont
emerytalnych była Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych. Zgodnie z zapisami ustawy IKE mogły być prowadzone na podstawie pisemnej
umowy zawartej przez oszczędzającego ze wskazaną w ustawie instytucją finansową (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, art. 8). W ramach
reformy trzeciego filaru zabezpieczenia emerytalnego w 2012 roku dokonano nowelizacji
i zmiany nazwy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Przepisami tej ustawy
wprowadzono nową formę dobrowolnego oszczędzania na cele emerytalne pod nazwą indywidualne „konto zabezpieczenia emerytalnego”. Umowy o prowadzenie IKZE mogą być
zawierane – analogicznie jak w przypadku IKE – z (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 8):
–– funduszem inwestycyjnym,
–– podmiotem prowadzącym działalność maklerską,
–– zakładem ubezpieczeń,
–– bankiem,
–– dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne.
Nowym rozwiązaniem wprowadzonym przepisami ustawy w 2012 roku była możliwość tworzenia IKZE – jak również IKE – w formie dobrowolnego funduszu emerytalnego
utworzonego przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE).
IKE i IKZE funkcjonują na zbliżonych zasadach, jednakże różnią się przyjętymi rozwiązaniami podatkowymi.
Zgodnie z ustawą o IKE i IKZE, prawo do wpłat na konta przysługuje osobie, która
ukończyła 16 lat (małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na konto emerytalne tylko
w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie
umowy o pracę, w wysokości nie przekraczającej tych dochodów).

194

Kamila Stańczak-Strumiłło

Wpłata na IKE jest opodatkowana (KNF, 2016a, s. 6–7). Podatek pobierany jest od przychodu oszczędzającego, z którego pochodzi składka. Zwolnienie podatkowe przysługujące
osobie oszczędzającej na IKE dotyczy podatku od zysków kapitałowych. Jest ono jednak
ograniczone limitem kwotowym dotyczącym wysokości wpłacanych środków i warunkiem
posiadania przez oszczędzającego jednego IKE. Kwotowy limit wpłat na IKE od 2009 roku
stanowi równowartość trzykrotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limity rocznych wpłat na IKE obowiązujące w latach 2004–2017 zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1
Limity wpłat na IKE w latach 2004–2017 (zł)
Rok

Kwota limitu

Rok

Kwota limitu

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

3 435
3 635
3 521
3 697
4 055
9 579
9 579

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

10 077
10 578
11 139
11 238
11 877
12 165
12 789

Źródło: KNF (2017a).

Wypłata środków z IKE jest nieopodatkowana. Prawo do wypłaty środków zgromadzonych na IKE przysługuje oszczędzającemu po ukończeniu 60 roku życia lub nabyciu
uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia.
W przypadku IKZE zwolnienie podatkowe polega na tym, że wpłaty na IKZE odliczane
są od podstawy opodatkowania. Warunkiem skorzystania z odliczenia podatkowego jest –
podobnie jak w przypadku IKE – posiadanie jednego IKZE. Od 2014 roku limit wpłaty na
IKZE stanowi równowartość 1,2-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Zestawienie limitów rocznych wpłat na
IKZE obowiązujące w latach 2012–2017 zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2
Limity wpłat na IKZE w latach 2012–2017 (zł)
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kwota limitu

4031

4231

4495

4751

4886

5116

Źródło: KNF (2017b).

Warto wskazać, iż od dnia 15 stycznia 2014 roku obniżono stawkę i sposób opodatkowania wypłat z IKZE (Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
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z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, art. 1). Kwota wypłat z IKZE (w tym wypłat na rzecz osób uprawnionych na wypadek śmierci oszczędzającego) opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem
w wysokości 10% przychodu.

2. Rynek Indywidualnych Kont Emerytalnych w Polsce w latach 2004–2016
W latach 2004–2016 liczba IKE wzrosła kilkakrotnie, z poziomu 175,5 tys. kont do poziomu 867,8 tys. kont. Zmiany liczby funkcjonujących w Polsce IKE podzielić można na trzy
okresy. W latach 2004–2007 liczba IKE dynamicznie rosła z poziomu 175,5 tys. kont do
915,5 tys. kont. W kolejnych trzech latach liczba IKE systematycznie zmniejszała się osiągając poziom 792,5 tys. kont na koniec 2010 roku, co było efektem kryzysu finansowego
z 2007 roku. Począwszy od 2011 roku liczba IKE stale rośnie, choć nie przekroczyła nadal
poziomu sprzed kryzysu. Na koniec 2016 roku liczba funkcjonujących w Polsce IKE wyniosła 867,8 tys. kont (tab. 3).
Tabela 3
Liczba IKE funkcjonujących w latach 2004–2016
Lata

Zakłady
ubezpieczeń

TFI

Banki

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

110 728
264 936
634 577
671 984
633 665
592 973
579 090
568 085
557 595
562 289
573 515
573 092
571 462

50 899
103 624
144 322
192 206
173 776
172 532
168 664
200 244
188 102
182 807
174 515
201 989
214 197

7 570
49 220
53 208
42 520
36 406
31 982
30 148
17 025
20 079
21 712
22 884
25 220
26 099

Dobrowolne fundusze
Podmioty prowadzące
emerytalne zarządzane
działalność maklerską
przez PTE
6 279
0
7 492
0
8 156
0
8 782
0
9 985
0
11 732
0
14 564
0
29 095
0
47 037
479
49 370
1 473
51 625
1 946
52 371
2 548
52 919
3 122

Razem
175 476
425 272
840 263
915 492
853 832
809 219
792 466
814 449
813 292
817 651
824 485
855 220
867 799

Źródło: opracowanie własne na podstawie KNF (2004–2016).

Największą liczbę IKE prowadzą zakłady ubezpieczeń (571,5 tys. kont). Ich udział
w liczbie istniejących kont wynosi 65,9%. Kolejną instytucją finansową mającą znaczący
udział w liczbie tworzonych IKE są towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Na koniec analizowanego okresu TFI zarządzały środkami zgromadzonymi na 214,2 tys. kont. Ich udział
w rynku wynosił 24,7% liczby IKE ogółem.
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Wraz ze wzrostem liczby IKE rosła wartość zgromadzonych na nich aktywów. W latach
2004–2016 wartość tych środków wzrosła prawie czterdziestokrotnie – z poziomu 168 mln zł
do 6,66 mld zł (tab. 4).
Tabela 4
Aktywa zgromadzone na IKE w latach 2004–2016
Wyszczególnienie
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%

Zakłady
ubezpieczeń

TFI

Podmioty prowadzące
działalność maklerską

Banki

47
28
234
34
491
38
722
39
716
44
964
44
1167
43
1147
41
1397
40
1618
38
1904
38
2060
36
2283
34

91
54
307
45
578
45
846
45
564
35
800
36
972
36
895
32
1129
32
1338
31
1513
30
1696
30
1995
30

19
11
43
6
67
5
96
5
121
8
190
9
293
11
384
14
524
15
676
16
790
16
903
16
1076
16

10
6
103
15
161
12
199
11
211
13
244
11
292
11
339
12
478
14
628
15
804
16
960
17
1266
19

Dobrowolne
fundusze emerytalne
zarządzane przez PTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
11
0
19
0
25
0
36
1

Razem
168
100
689
100
1298
100
1864
100
1613
100
2199
100
2726
100
2764
100
3530
100
4271
100
5031
100
5645
100
6655
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie KNF (2004–2016).

Podział rynku względem wartości aktywów zarządzanych przez poszczególne instytucje finansowe tworzące IKE jest bardzo zbliżony do struktury względem ich liczby i jest on
nierównomierny. TFI oraz zakłady ubezpieczeń wyraźnie dominują nad bankami, podmiotami prowadzącymi działalność maklerską, jak również nad PTE – pod względem wartości
zgromadzonych w IKE aktywów. Analizując udział poszczególnych instytucji finansowych
tworzących IKE w wartości aktywów IKE ogółem wskazać należy, że fundusze inwestycyjne do 2008 roku zarządzały największą częścią środków zgromadzonych w tej formie
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dobrowolnego oszczędzania na cele emerytalne. W 2008 roku, na skutek spadku wartości
aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne (stanowiącego efekt kryzysu finansowego) hegemonię po funduszach inwestycyjnych przejęły zakłady ubezpieczeń. W kolejnych latach swój udział w rynku IKE wypracowywały stopniowo również banki i podmioty
prowadzące działalność maklerską (odpowiednio: 19 i 16% ogółu aktywów zgromadzonych
na IKE). Najniższy potencjał rozwoju wykazują IKE tworzone w ramach dobrowolnych
funduszy emerytalnych zarządzanych przez pracownicze towarzystwa emerytalne. Podkreślić jednak należy, iż jest to „najmłodsza” forma, w jakiej funkcjonować może IKE – tworzona zaledwie od 5 lat (począwszy od 2012 r.).

3. Rynek Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce
w latach 2012-2016
W pięcioletnim okresie funkcjonowania IKZE w Polsce wszystkie instytucje finansowe
tworzące IKZE otworzyły łącznie 643,1 tys. kont (tab. 5).
Tabela 5
Liczba IKZE w latach 2012–2016
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Podmioty prowadzące IKZE ogółem,
w tym:
–– zakłady ubezpieczeń
–– fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI
–– podmioty prowadzące działalność maklerską
–– banki
–– dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane
przez PTE

32 837

496 426

528 142

597 259

643 112

20 704
4 347
490
16

388 699
9 565
1 012
33

418 935
17 510
2 797
8 105

442 735
54 170
4 325
13 735

446 054
87 510
6 201
15 585

7 280

97 117

80 795

82 294

87 762

Źródło: opracowanie własne na podstawie KNF (2012–2016).

Podmiotami wiodącymi w tworzeniu IKZE w Polsce są zakłady ubezpieczeń, które na
koniec 2016 roku prowadziły 69,4% ogółu IKZE. Kilkunastoprocentowy udział w liczbie
funkcjonujących IKZE mają: PTE (13,65%) oraz TFI (13,61%). Każdy z wymienionych podmiotów utworzył ponad 87 tys. IKZE. Najmniej istotną rolę na rynku IKZE odgrywają
podmioty prowadzące działalność maklerską – utworzyły one jedynie 6,2 tys. sztuk IKZE,
co stanowi zaledwie 1% ich liczby ogółem.
Struktura rynku IKZE według wartości środków zgromadzonych na kontach różni się
od struktury tego rynku według liczby IKZE – dominują tu wyraźnie dwa rodzaje instytucji finansowych (tab. 6).
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Tabela 6
Wartość środków zgromadzonych na IKZE w latach 2012–2016 (tys. zł)
Wyszczególnienie

2012

26 211
Podmioty prowadzące IKZE ogółem, w tym:
–– zakłady ubezpieczeń
12 500
–– fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI 7 224
–– podmioty prowadzące działalność maklerską 1 616
–– banki
40
–– dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane
przez PTE
4 831

2013

2014

2015

2016

119 206
75 117
23 371
4 815
98

295 350
167 737
63 559
14 638
11 624

619 592
281 946
193 099
30 268
35 081

1 078 090
398 589
407 884
57 045
66 600

15 805

37 792

79 198

147 972

Źródło: opracowanie własne na podstawie KNF (2012–2016).

Największy udział w wartości zgromadzonych w tej formie środków mają TFI, które na
koniec 2016 roku zarządzały składkami o wartości 407,8 mln zł stanowiącymi 37,8% ogółu
odprowadzonych do IKZE składek. Niski udział TFI w liczbie IKZE przy jednoczesnym
wysokim udziale w wartości zgromadzonych środków świadczy o wysokich wpłatach dokonywanych na tego typu konta. Nieco niższą wartość zgromadzonych składek odnotowały
zakłady ubezpieczeń – 398,6 mln zł. Należy jednak zwrócić uwagę, iż udział tych podmiotów w rynku spada – z poziomu 63% w 2013 roku do 37% na koniec 2016 roku.
Wśród instytucji finansowych tworzących IKZE na uwagę zasługują również PTE mające 13,7% udział w wartości środków zgromadzonych na IKZE. Udział pozostałych podmiotów (banki oraz podmioty maklerskie) w gromadzeniu składek na IKZE jest nieznaczny
– łącznie stanowi 11,5%.

4. Udział towarzystw funduszy inwestycyjnych w rynku Indywidualnych
Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego
w Polsce w latach 2006–2016
Możliwość tworzenia w ramach dobrowolnego, dodatkowego filaru systemu emerytalnego
IKE i IKZE oceniane było jako ogromna szansa na rozszerzenie działalności TFI i rozwój
zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych. Niestety zainteresowanie dodatkowymi
formami tworzenia oszczędności na cele emerytalne okazało się dużo mniejsze, niż przewidywano. Powolne tempo rozwoju dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego sprawiło, że TFI „bez entuzjazmu” podchodzą do tworzenia tych produktów w swojej ofercie.
Potwierdzeniem tego stanowiska są wyniki analizy zarówno zmian liczby TFI oferujących
badane formy oszczędzania na emeryturę, jak i wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych zgromadzone w ramach IKE i IKZE.
Na koniec 2016 roku prowadzenie IKE oferowało 16 spośród 63 TFI działających w Polsce (tab. 7). Wśród TFI prowadzących IKE znalazły się: BPH TFI SA, BZ WBK TFI SA,
Investors TFI SA, KBC TFI SA, Legg Mason TFI SA, MetLife TFI SA, Millennium TFI
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SA, NN Investment Partners TFI SA, Open Finance TFI SA, Pioneer Pekao TFI SA, PKO
TFI SA, Skarbiec TFI SA, TFI Allianz Polska SA, TFI BGŻ BNP Paribas SA, TFI PZU SA,
Union Investment TFI SA (KNF, 2016b).
Tabela 7
Liczba i odsetek TFI prowadzących IKE w latach 2004–2016
Wyszczególnienie

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liczba TFI prowadzących Indy15
widualne Konta
Emerytalne
Udział TFI
prowadzących
79
IKE w liczbie TFI
ogółem (%)

14

14

14

15

15

16

15

15

15

15

16

16

61

54

42

39

36

33

30

28

27

26

26

25

Źródło: opracowanie własne na podstawie KNF (2004–2016); IZFA (2004–2016).

Podkreślić należy, iż przez kilkanaście lat – od momentu wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających tworzenie IKE – liczba TFI oferujących tę formę uczestnictwa w nieobowiązkowym, III filarze systemu emerytalnego pozostaje niemal niezmienna. Wzrost
liczby TFI w analizowanym okresie sprawił, iż udział liczby TFI oferujących IKE w liczbie
TFI ogółem spadł z poziomu 79% w 2004 roku do poziomu 25% na koniec 2016 roku.
Podobnie, jak w przypadku IKE, tworzenie IKZE nie wpisuje się w kanon podstawowej
oferty TFI. Na koniec 2016 roku trzynaście TFI prowadziło IKZE (tab. 8). Były to: ALTUS
TFI SA, BPH TFI SA, KBC TFI SA, Legg Mason TFI SA, MetLife TFI SA, NN Investment
Partners TFI SA, Open Finance TFI SA, Pioneer Pekao TFI SA, PKO TFI SA, SKARBIEC
TFI SA, TFI Allianz Polska SA, TFI BGŻ BNP Paribas SA oraz Union Investment TFI SA
(KNF, 2016c).
Tabela 8
Liczba i odsetek TFI prowadzących Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
w latach 2004–2016
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba TFI prowadzących IKZE
Udział TFI prowadzących IKZE
w liczbie TFI ogółem (w %)

12

12

12

13

13

22,2

21,8

20,7

21,3

20,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie KNF (2012–2016); IZFA (2004–2016).

W latach 2012–2016 IKZE prowadziło jedynie 20–22% działających w Polsce TFI. Warto wskazać, że lista TFI oferujących prowadzenie IKZE jest niemal niezmienna od początku
powstania tej formy oszczędzania (wyjątkiem jest jedynie Open Finance TFI SA, które
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rozpoczęło działalność w zakresie tworzenia IKZE w 2015 r.). Wskazać należy również,
że poza Altus TFI SA wszystkie towarzystwa prowadzące IKZE mają w swojej ofercie
również IKE. Do TFI, które prowadzą IKE, a nie zdecydowały się na rozszerzenie oferty
produktowej o IKZE należą: BZ WBK TFI SA, Investors TFI SA, Millennium TFI SA, TFI
PZU SA.
Oceniając wkład TFI w rozwój IKE w Polsce należy stwierdzić, iż w badanym okresie podmioty te odgrywały dość istotną rolę wśród instytucji uprawnionych do tworzenia
i zarządzania IKE. Biorąc pod uwagę udziały rynkowe (liczone względem liczby IKE oraz
wartości składek wniesionych do IKE), TFI zajmują drugą pozycję – po zakładach ubezpieczeń, które są zdecydowanym liderem tego rynku. Należy jednak podkreślić, iż w latach
2004–2016 udziały TFI w rynku IKE spadały: w zakresie liczby tworzonych IKE z 29
do 24,7%, w zakresie wartości zgromadzonych w tej formie oszczędności z 54,2 do 30%
(tab. 9).
Tabela 9
Udział TFI w rynku IKE w Polsce według wybranych kryteriów w latach 2004–2016 (%)
Lata
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Udział liczby IKE utworzonych
w ramach funduszy inwestycyjnych w liczbie IKE ogółem
29,0
24,4
17,2
21,0
20,4
21,3
21,3
24,6
23,1
22,4
21,2
23,6
24,7

Udział wartości składek IKE wniesionych do funduszy inwestycyjnych w wartości składek IKE ogółem
54,2
44,6
44,5
45,4
35,0
36,4
35,7
32,4
32,0
31,3
30,1
30,0
30,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie KNF (2004–2016).

Ocena udziału TFI w rozwoju dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego wydaje
się być wyższa w segmencie IKZE. W 2016 roku IKZE prowadzone w oparciu umowy
o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego miały najwyższy udział w całości środków zgromadzonych na IKZE. Po raz pierwszy w historii funkcjonowania IKZE fundusze
inwestycyjne wysunęły się na pozycję lidera pod względem wartości zgromadzonych w tej
formie środków. Jednocześnie wskazać należy, że udział liczby IKEZ prowadzonych przez
TFI w ogólnej liczbie IKEZ jest niewielki – na koniec 2016 roku osiągnął rekordowy poziom
14% (tab. 10).
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Tabela 10
Udział TFI w rynku IKZE w Polsce według wybranych kryteriów w latach 2012–2016 (%)
Wyszczególnienie
Udział liczby IKZE utworzonych w ramach funduszy
inwestycyjnych w liczbie IKZE ogółem
Udział wartości składek IKZE wniesionych do funduszy
inwestycyjnych w wartości składek IKZE ogółem

2012

2013

2014

2015

2016

13,2

1,9

3,3

9,1

13,6

27,6

19,6

21,5

31,2

37,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie KNF (2012–2016).

Wysoki udział wartości środków zgromadzonych na IKEZ prowadzonych przez TFI
w ogólnej wartości środków zgromadzonych na IKEZ oraz niski udział liczby IKEZ prowadzonych przez TFI w ogólnej ich liczbie wskazują na wysokie wpłaty jednostkowe uczestników tego typu IKZE. Na koniec 2016 roku średnia wartość środków przypadających na
jedno IKZE prowadzone w funduszach inwestycyjnych wyniosła 4,7 tys. zł, podczas, gdy
średnia dla wszystkich instytucji prowadzących IKZE wynosiła zaledwie 1,6 tys. zł. Fundusze inwestycyjne nie są jednak liderami w tym względzie – średnia wartość środków przypadających na jedno IKZE prowadzone przez podmioty prowadzące działalność maklerską
wyniosła bowiem w analogicznym okresie 9,2 tys. zł.
Mimo wyróżniającej sie pozycji TFI wśród instytucji finansowych tworzących analizowane, dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę – bieżący stan rozwoju IKE i IKZE
w działalności TFI należy uznać za marginalny. Wskazuje na to zarówno analizowana liczba TFI oferujących IKE i IKZE (tab. 7 i 8) oraz udział wartości środków gromadzonych
w IKE oraz IKZE w wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI (tab. 11).
Tabela 11
Udział aktywów IKE i IKZE zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych w WAN funduszy
inwestycyjnych w latach 2004–2016

Wyszczególnienie

Aktywa funduszy
inwestycyjnych zgromadzone w formie
IKE
(mln zł)

Aktywa funduszy
inwestycyjnych zgro- WAN funduszy
madzone w formie
inwestycyjnych
IKZE
(mln zł)
(mln zł)

Udział aktywów funduszy inwestycyjnych zgromadzonych w formie
IKE, IKZE w aktywach
funduszy inwestycyjnych
ogółem (%)

1

2

3

4

5

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

91
307
578
846
564
800
972

0
0
0
0
0
0
0

37 600
61 600
99 200
134 500
76 000
95 700
120 100

0,2
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
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1

2

3

4

5

2011
2012
2013
2014
2015
2016

895
1 129
1 338
1 513
1 696
1 995

0
7,2
23,4
63,6
193,1
407,9

115 000
146 200
189 400
209 100
252 400
258 900

0,8
0,8
0,7
0,8
0,7
0,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie KNF (2004–2016); IZFA (2004–2016).

Udział aktywów IKE i IKZE zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych w WAN
funduszy inwestycyjnych w latach 2004–2016 stanowił zaledwie ułamek procenta. Dla TFI
tak nieznaczna wartość środków przekazywanych do zarządzania w funduszach inwestycyjnych oznaczać może niską opłacalność tworzenia oferty w zakresie wskazanych produktów III filara systemu emerytalnego. Tłumaczy to niewielkie zainteresowanie kolejnych
TFI tworzeniem IKE i IKZE.
Większość TFI tworzących IKE podjęła działania w tym zakresie w momencie wprowadzenia przepisów umożliwiających powstanie tego typu formy tworzenia oszczędności
emerytalnych, tj. w 2004 roku. Wówczas perspektywy napływu dodatkowych środków
z tego tytułu do funduszy inwestycyjnych oceniane były pozytywnie, a TFI oczekiwały
znaczącego zwiększenia WAN zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych. Niestety, prognozy co do dynamicznego rozwoju rynku IKE nie sprawdziły się, a realizowane
działania edukacyjne wśród obywateli, czy wsparcie podatkowe dla tej formy dodatkowych
oszczędności emerytalnych również nie przyniosły pożądanego efektu (KNF, 2016d, s. 62).
W momencie prawnego rozszerzenia dobrowolnych form gromadzenia oszczędności
emerytalnych o IKZE w 2012 roku zarządzający TFI nie mieli już złudzeń co do szansy na
znaczny napływ środków z tego tytułu. Większość TFI posiadających w swojej ofercie IKE
zdecydowała się na jej uzupełnienie o IKZE (8 spośród 12 TFI) – wykorzystując doświadczenia i infrastrukturę powstałą przy tworzeniu IKE.

Uwagi końcowe
Indywidualne Konta Emerytalne funkcjonują w Polsce kilkanaście lat – od 2004 roku, zaś
Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – od roku 2012. Wyniki analizy zmian
liczby IKE w badanym okresie wskazują, że ogromny wpływ na ten parametr rynku miał
kryzys finansowy z 2007 roku – mimo wzrostu liczby IKE w latach 2011–2016 nadal nie
udało się przekroczyć liczby 915,5 tys. kont funkcjonujących na koniec 2007 roku. Okresowy spadek liczby IKE nie miał jednak dużego wpływu na wartość środków zgromadzonych
na IKE, która wzrastała z okresu na okres (z pominięciem 2008 r., kiedy odnotowano spadek wartości tych środków o 15%). W przypadku IKZE zarówno liczba kont, jak i wartość
środków zgromadzonych na kontach stale wzrastała w całym badanym okresie.
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Niestety, pomimo rosnącej liczby IKE i IKZE oraz rosnących aktywów zgromadzonych
w tych dobrowolnych formach zabezpieczenia emerytalnego, zainteresowanie tworzeniem
oszczędności emerytalnych w IKE i IKZE jest marginalne. Na koniec 2016 roku istniało łącznie 1,51 mln kont, podczas, gdy liczba osób pracujących w Polsce w analogicznym
okresie wynosiła 16,3 mln osób (udział liczby kont w liczbie pracujących wynosi 9,3%).
Uwzględniając fakt, iż jedna osoba może posiadać więcej, niż jedno konto, odsetek osób
pracujących i oszczędzających w IKE lub IKZE może być znacznie niższy. Warto również
zauważyć, że w 2014 roku spośród wszystkich pełnoletnich Polaków jedynie 4% deklarowało, że w 2015 roku będą indywidualnie odkładać środki na swoją przyszłą emeryturę (IZFA,
2015, s. 10). W grupie osób planujących oszczędzanie na ten cel jedynie 23% wskazało IKE
(15%) lub IKZE (8%) jako planowaną formę oszczędzania (IZFA, 2015, s. 11).
Wśród instytucji finansowych prowadzących IKE i IKZE najwyższy stopień rozwoju
– w odniesieniu do całości rynku IKE i IKZE w Polsce – osiągnęły zakłady ubezpieczeń.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są drugą w kolejności instytucją odgrywającą ważną rolę na rynku IKE i IKZE. Na koniec 2016 roku TFI zarządzały 30% wartości aktywów
zgromadzonych w IKE ogółem i 37,8% wartości aktywów zgromadzonych w IKZE ogółem. W oparciu o umowę z funduszem inwestycyjnym prowadzonych było 24,7% liczby
istniejących IKE i 13,6% ogółu IKZE. Niemniej jednak zainteresowanie TFI prowadzeniem
IKE i IKZE jest niewielkie.
Podsumowując wysnuć można wniosek, iż stopień rozwoju rynku IKE i IKZE w Polsce
jest niedostateczny – obejmuje on bowiem niewielki odsetek potencjalnych uczestników
tego rynku zarówno po stronie popytu – czyli oszczędzających na cele emerytalne, jak i po
stronie podaży – instytucji finansowych tworzących IKE i IKZE.
Dalszy rozwój rynku IKE i IKZE w Polsce zależeć będzie od przezwyciężenia podstawowych barier rozwoju tego rynku. Po stronie popytowej czynnikami ograniczającymi ten
rozwój są (Leśna-Wierszołowicz, 2016, s. 227–228): brak odpowiedniej wiedzy obywateli
o funkcjonowanii systemu emerytalnego, brak świadomości potrzeby uczestnictwa w dodatkowych filarach i konsekwencji, jakie w przyszłości będzie miało pozostanie jedynie
w obowiązkowej części systemu, odkładanie w czasie momentu rozpoczęcia oszczędzania,
brak nawyku oszczędzania – przedkładanie wydatków na bieżącą konsumpcję nad oszczędności, zbyt niskie dochody. Przezwyciężenie popytowych barier rozwoju rynku IKE i IKZE
wymaga podjęcia kompleksowych działań głównie w zakresie kształtowania świadomości
emerytalnej i odpowiedniego poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa (OECD, 2008;
Lusardi, Mitchell, 2007, s. 35–44).
Z punktu widzenia podmiotów stanowiących podażową stronę rynku IKE i IKZE
warunkiem właściwego rozwoju indywidualnych form oszczędzania jest istnienie zrozumiałych, przejrzystych i tanich produktów skierowanych do ogółu społeczeństwa (Góra,
Rutecka, 2013, s. 750). Z punktu widzenia TFI (jak i pozostałych instytucji finansowych
tworzących IKE i IKZE) sens uczestnictwa w tworzeniu produktów III filaru systemu emerytalnego warunkowany jest osiąganiem przez zarządzających analizowanymi produktami
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satysfakcjonujących zysków – co jest możliwe przy zagwarantowaniu masowości w ich
sprzedaży.
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INVESTMENT FUND COMPANIES IN THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL PENSION
ACCOUNTS AND INDIVIDUAL PENSION SECURITY ACCOUNTS IN POLAND
Abstract: Purpose – The purpose of this article is to assess the development of individual pension accounts
(IKEs) and individual pension security accounts (IKZEs) created by investment fund companies (TFIs) as
voluntary forms of pension savings in Poland. The research period includes:
– in the field of IKE analysis – years 2004–2016,
– in the analysis of IKZE – years 2012–2016.
Design/methodology/approach – The purpose of the study will be realized through:
–– characteristics of voluntary retirement protection,
–– description of legal regulations concerning the functioning of IKE and IKZE in Poland,
–– analysis of changes in basic values describing IKE and IKZE market (number of IKE and IKZE, cumulative
contributions paid to IKE and IKZE),
–– an analysis of TFI’s share of this market by the same criteria.
Findings – IKE has been operating in Poland for more than a dozen years – since 2004 and IKZE – since
2012. Unfortunately, despite the growing number of IKEs and IKZEs and the growing assets accumulated in
these voluntary pension schemes, the interest in creating retirement savings in IKE and IKZE is marginal.
Among financial institutions operating IKE and IKZE, the highest level of development – in relation to the
whole market of IKE and IKZE in Poland – reached insurance companies. Investment fund companies are the
second most important institution in the IKE and IKZE markets, but the interest of the TFI itself in the conduct of IKE and IKZE is insignificant. It can be concluded that the degree of development of IKE and IKZE
market in Poland is insufficient – it comprises a small percentage of potential participants in this market,
both on the demand side – people who are saving for retirement purposes and the supply side – the financial
institutions forming IKE and IKZE. Further development of this market will depend on overcoming the basic
barriers to its development – shaping retirement awareness and the level of financial knowledge of society.
Originality/value – The assessment of the development of Individual Retirement Accounts and Individual
Pension Security Accounts in Poland was done in a comprehensive manner – the analysis covered the full life
cycle of the saved savings forms, and was carried out with a number of criteria. An in-depth, detailed analysis
of the development of the market in question from the TFI’s point of view may be the originality of the study.
Keywords: individual pension account, individual pension security account, investment management company, voluntary retirement savings
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Przydatność wybranych miar płynności akcji
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie*
Szymon Stereńczak**
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest dokonanie krytycznej analizy możliwości zastosowania różnych
mierników w badaniach płynności na polskim rynku akcji.
Metodologia badania – W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane mierniki płynności akcji
wraz ze wskazaniem ich modyfikacji zaproponowanych w literaturze przedmiotu. Mierniki oceniano przez
pryzmat dopasowania do organizacji obrotu, dostępności danych oraz poziomu skomplikowania obliczeń.
Wynik – Zdaniem autora, pomimo pewnych wad i ograniczeń, miernikiem najbardziej odpowiednim do
pomiaru płynności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest miara ograniczonej płynności
Amihuda. Zaprezentowane zostały opisane w literaturze oraz zaproponowane przez autora możliwości modyfikacji miernika w celu wyeliminowania jego niedoskonałości.
Oryginalność/wartość – Artykuł przedstawia możliwości i ograniczenia stosowania różnych mierników
płynności akcji na polskim rynku kapitałowym.
Słowa kluczowe: pomiar płynności, płynność akcji, płynność rynku, miara Amihuda, spread bid-ask

Wprowadzenie
Pomiar płynności wymaga przyjęcia określonej definicji tego zjawiska, a także odniesienia
do konkretnego modelu organizacji rynku kapitałowego. Przez płynność rynku rozumie się
możliwość dokonywania transakcji dużymi ilościami aktywów szybko, po niskim koszcie
i bez wywierania wpływu na ceny transakcyjne tych aktywów (Pastor, Stambaugh, 2003).
Wielu autorów zgadza się co do tego, że płynność ma wiele wymiarów; zazwyczaj wyróżnia się od trzech do pięciu wymiarów. Wymiarami tymi są (Sarr, Lybek, 2002): ciasność
(tightness) odnosząca się do niskich kosztów transakcyjnych; głębokość (depth) wskazująca
wolumen zleceń na danym poziomie cen; szerokość (breadth) oznaczająca ilość dużych
wolumenowo zleceń z małym wpływem na cenę; odporność (resiliency) będąca zdolnością
rynku do absorbcji nierównowagi zleceń; oraz natychmiastowość (immediacy) – czas potrzebny na wykonanie transakcji.
Dokładny pomiar poziomu płynności akcji na rynku jest mocno utrudniony, dlatego
najczęściej jest on aproksymowany. Płynność akcji jest nieuchwytnym zjawiskiem, tak
*
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samo trudnym do zmierzenia, jak i zdefiniowania. Istniejące definicje nie wskazują jednoznacznie w jaki sposób dokonywać pomiaru tak rozumianej płynności (Gouriéroux, Jasiak,
Le Fol, 1999). Inna trudność w dokładnym pomiarze stopnia płynności wynika z faktu, że
koncepcja płynności zawiera w sobie kilka transakcyjnych własności rynku, nazywanych
również aspektami lub wymiarami (por. Kyle, 1985). Powoduje to, że wciąż brak jest konsensusu co do tego, która z miar jest najbardziej właściwa do pomiaru tego zjawiska.
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie krytycznej analizy możliwości zastosowania najczęściej wykorzystywanych mierników płynności akcji na polskim rynku kapitałowym. Scharakteryzowane zostaną najczęściej wykorzystywane mierniki płynności. Każda
z przedstawionych miar zostanie oceniona ze względu na dostępność danych wymaganych
do jej obliczenia, dopasowania do organizacji obrotu na polskiej giełdzie oraz stopnia skomplikowania obliczeń.

1. Metodologia pomiaru płynności
Ze względu na brak możliwości dokonania bezpośredniego pomiaru stopnia płynności
akcji na rynku, a także wieloaspektowość tego zjawiska, pomiaru płynności dokonuje się
w oparciu o koszty płynności, wyrażające ogólny koszt wykonania transakcji. Inwestor
chcący dokonać transakcji staje przed wyborem: czekać na jej wykonanie po oczekiwanej
cenie, narażając się na niekorzystne zmiany cen, lub dokonać kupna lub sprzedaży natychmiast, ponosząc wysokie koszty natychmiastowości (Amihud, Mendelson, 1986; Huberman, Stanzl, 2005). Koszt natychmiastowego wykonania transakcji pozwala aproksymować
poziom płynności akcji.
Należy jednak zaznaczyć, że poza kosztem natychmiastowego wykonania transakcji,
koszty płynności zależne są także od zmienności cen i czasu potrzebnego do wykonania
zlecenia o założonym rozmiarze (Gouriéroux i in., 1999). Koszty płynności powinny być
rosnącą funkcją rozmiaru transakcji i malejącą funkcją czasu, w którym transakcja musi
zostać zawarta (Garsztka, 2008, s. 413–414). Koszty płynności zależne są przede wszystkim
od rozmiaru transakcji i dane są wzorem (Stange, Kaserer 2009: 2):

Lt ( q ) =T ( q ) + PI t ( q ) + Dt ( q )

(1)

gdzie: q oznacza rozmiar transakcji, T – bezpośrednie koszty transakcyjne, PI – wpływ
cenowy, natomiast D to koszty opóźnienia, gdy transakcja nie może zostać wykonana natychmiastowo.
Przydatność i dopasowanie miar płynności do danego rynku kapitałowego zależna jest
od jego organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu realizacji składanych przez
inwestorów zleceń kupna i sprzedaży. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
wyróżnia się następujące fazy notowań (Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, 2016):
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faza przed otwarciem, faza otwarcia, faza notowań ciągłych, faza przed zamknięciem, faza
zamknięcia, faza dogrywki.
W każdej z faz zasady realizowania zleceń są inne, co powinno rzutować nie tylko na
poziom płynności akcji, lecz także na jego pomiar. W fazach przed otwarciem i przed zamknięciem nie są realizowane żadne zlecenia, jednak nowe zlecenia mogą być składane,
a istniejące – modyfikowane. W fazie otwarcia i w fazie zamknięcia następuje określenie
odpowiednio kursu otwarcia lub zamknięcia, a transakcje są zawierane tylko po tym kursie.
Faza notowań ciągłych cechuje się tym, że nowe zlecenia składane na giełdę realizowane są
z priorytetem ceny; transakcje zawierane są po kursie najlepszej ceny kupna lub najlepszej
ceny sprzedaży. W fazie dogrywki transakcje zawierane są po kursie ostatniej transakcji.

2. Pierwotne miary płynności akcji
Pierwszym z artykułów poświęconych pomiarowi płynności był artykuł A. Kyle’a z 1985
roku. Zakładał on, że zlecenia składane są przez graczy poinformowanych oraz niepoinformowanych (szumowych); cenę transakcji określa kreator rynku (market maker) w oparciu
o rozmiar złożonych nowych zleceń, przy czym nie wie on, które ze zleceń zostały złożone przez graczy poinformowanych, a które przez szumowych. W warunkach równowagi
zmiana ceny jest zależna od wolumenu nowych zleceń oraz współczynnika λ, który został
nazwany „odwrotnością głębokości rynku” i dana jest wzorem (Kyle, 1985):

∆pt = λ ( ∆xt + ∆ut )

(2)

gdzie x oznacza wolumen zleceń złożonych przez graczy poinformowanych, a u – wolumen
zleceń złożonych przez graczy szumowych.
Podobnie jak λ Kyle’a (1985), również spread bid-ask jest mocno związany z obecnością na rynku poinformowanych graczy. Stosowanie różnicy między najlepszą ceną kupna
a najlepszą ceną sprzedaży podawaną przez kreatora rynku jako miary płynności wynika
z faktu, że inwestor chcący dokonać natychmiastowej transakcji dokona jej z kreatorem
rynku. Zgłoszona przez market makera cena kupna zawiera w sobie premię za natychmiastowe kupno akcji, natomiast cena sprzedaży zawiera dyskonto za natychmiastową sprzedaż (Amihud, Mendelson, 1986).
Ustalając ceny kupna i sprzedaży, a więc także wartość spreadu, kreator rynku pragnie
zrekompensować ewentualne straty wynikające z dokonywania transakcji z graczem lepiej
poinformowanym. Glosten i Harris (1988) wśród komponentów spreadu wyróżnili koszty
negatywnej selekcji oraz składnik przejściowy, który z kolei jest składową kosztów utrzymywania zapasów akcji by niwelować nierównowagę zleceń (inventory costs), opłat rozliczeniowych (clearing fees) oraz zysków monopolisty (monopoly profits). Jednakże wartość
spreadu bid-ask odzwierciedla koszty transakcyjne tylko dla zleceń o małych rozmiarach.
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O ile transakcje małe wolumenowo nie wywołują zmiany ceny większej aniżeli wynika to
ze spreadu bid-ask, to transakcje o wolumenie większym niż wolumen zleceń z najlepszą
ceną już taką zmianę wywołują (Brennan, Subrahmanyam, 1996, s. 442; Gouriéroux i in.,
1999, s. 195).
Dla transakcji o dużym wolumenie, które prowadzą do większej zmiany ceny, niżby to
wynikało z najlepszych cen kupna i sprzedaży (generujących wpływ cenowy) odpowiednim miernikiem kosztów transakcyjnych jest spread efektywny (Hasbrouck, 2009). Jest on
obliczany jest jako różnica między średnią ceną, po jakiej nastąpiło wykonanie transakcji, a średnią najlepszych cen kupna i sprzedaży (midquote). Podobnie jak spread bid-ask,
spread efektywny odzwierciedla koszt, jaki musi ponieść inwestor chcący natychmiastowo
kupić lub sprzedać akcje. Posiada przy tym pożądaną dla miar płynności własność, tj. przybiera większe wartości dla transakcji o większym wolumenie oraz wykonywanych szybciej
(Huberman, Stanzl, 2005).
Do obliczenia wielkości różnicy między najlepszą ceną kupna i najlepszą ceną sprzedaży
wymagane jest posiadanie szczegółowych danych dotyczących dokonanych transakcji oraz
zleceń, przede wszystkim zleceń animatorów rynku, które napłynęły na giełdę. Wielkości
oraz limity cen zleceń kupna i sprzedaży składanych przez animatorów rynku na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie nie posiadają specjalnego oznaczenia w arkuszu
zleceń, a zlecenia przez nich składane mogą być zleceniami z wielkością ujawnianą (WUJ),
co oznacza, że tylko część zlecenia może być widoczna w arkuszu. Utrudnia to, jeżeli nie
uniemożliwia, dokonanie bezpośredniego pomiaru spreadu bid-ask oraz spreadu efektywnego na GPW w Warszawie. W takiej sytuacji teoretycznie spread bid-ask może zostać
obliczony na podstawie limitów cenowych zleceń kupna i sprzedaży, które nie mogą być
w danym momencie wykonane (Amihud, Mendelson, Lauterbach, 1997, s. 380). Jak zauważa Garsztka (2008, s. 410) spread bid-ask może w dobry sposób tłumaczyć płynność akcji
na rynkach kierowanych cenami, lecz niekoniecznie na rynkach kierowanych zleceniami.
Poza faktem, że dane potrzebne do wyznaczenia nie są ogólnodostępne, to obliczenie
wartości spreadu byłoby uciążliwe ze względu na ilość tego typu danych. Trudności w dostępie do danych potrzebnych do wyznaczenia spreadu bid-ask i spreadu efektywnego dla
długich okresów czasowych nie występują tylko na rynkach wschodzących, jakim jest między innymi warszawska GPW (Datar, Naik, Radcliffe, 1998, s. 205). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie publikuje wartości dziennego spreadu bid-ask po zakończeniu
sesji (Porcenaluk 2015: 403), jednakże jego przeciętne miesięczne wartości, wraz z wartością obrotów, udziałem w obrotach, wskaźnikiem obrotu, średnim dziennym wolumenem
oraz średnią dzienną liczbą transakcji, są podawane w wydawanym co miesiąc Biuletynie
Statystycznym GPW.
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3. Estymatory spreadu
Historycznie pierwszą pośrednią miarą pozwalającą oszacować efektywny spread jest oparta na autokowariancji zmian cen miara zaproponowana przez R. Rolla (1984). Do wyznaczenia tej miary wymagane jest założenie, że na rynek nie napłynie żadna nowa informacja
dotycząca akcji, następujące po sobie transakcje mają równe prawdopodobieństwo, że będą
inicjowane przez kupującego i sprzedającego. W takim wypadku wartość spreadu dana jest
wzorem (Roll, 1984, s. 1127–1131):
sRoll = 2 − cov ( ∆pt ; ∆pt −1 )

(3)

Kilku autorów podjęło się prób modyfikacji miernika Rolla poprzez uchylenie założenia
o równości prawdopodobieństwa, że następujące po sobie transakcje będą inicjowane przez
kupującego i sprzedającego (Choi, Salandro, Shastri, 1988; Chu, Ding, Pyun, 1996), wyeliminowanie ujemnych wartości oszacowań kowariancji (Goyenko, Holden, Trzcinka, 2009;
Olbryś 2014) czy zastosowanie podejścia numerycznego (Hasbrouck, 2004, 2009).
Niemniej ważną miarą efektywnych kosztów transakcyjnych jest miara zaproponowana
przez Lesmoda, Ogdena i Trzcinkę (1999) wykorzystująca dni o zerowych stopach zwrotu. Według założenia przyjętego przez autorów miary, do zawierania transakcji na rynku
dochodzi tylko wówczas, gdy wartość informacji posiadanej przez poinformowanych graczy przekracza wartość kosztów transakcyjnych. Zatem, im wyższy jest poziom kosztów
transakcyjnych, tym rzadziej będzie dochodziło do transakcji i więcej będzie dni sesyjnych, w których cena akcji nie ulegnie zmianie (Lesmond, Ogden, Trzcinka, 1999, s. 1115).
Do stworzenia wskazanej miary wykorzystany został model zmiennej ograniczonej przedstawiający zależności między prawdziwą (r*) a obserwowaną (r) stopą zwrotu (Lesmond
i in., 1999, s. 1121):

rjt* = β j rmt + ε jt
rjt= rjt* − α1 j

(4)

gdy rjt* < α1 j
gdy α1 j < rjt* < α 2 j

=
rjt 0
rjt= rjt* − α 2 j

gdy rjt* > α 2 j

gdzie α1j i α2j oznaczają progi dla transakcji odpowiednio przy negatywnej i pozytywnej
informacji. Spread obliczany jest jako różnica między α2j i α1j, a ich wartości szacuje się
poprzez maksymalizację logarytmu funkcji wiarygodności (Lesmond i in., 1999, s. 1122):
1
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W swoim artykule Lesmond, Ogden i Trzcinka (1999) do zerowego obszaru (U0) zaliczali dni, w których stopa zwrotu z akcji była zerowa (r t = 0), do pierwszego obszaru (U1)
należały dni z ujemną stopą zwrotu z rynku i niezerową stopą zwrotu z akcji (r t ≠ 0, r mt < 0);
ostatni obszar (U2) obejmował dni z dodatnim rynkowym zwrotem i niezerową stopą zwrotu z akcji (r t ≠ 0, r mt > 0). Goyenko, Holden i Trzcinka (2009) zaproponowali nieco odmienny podział: obszar U0 obejmuje dni, w których stopa zwrotu z akcji była zerowa (r t = 0),
obszar U1 obejmuje dni z ujemną (r t < 0), a obszar U2 – z dodatnią (r t > 0) stopą zwrotu
z akcji. Jak wynika z badań Zhao i Wanga (2015) metoda proponowana przez Lesmonda,
Ogdena i Trzcinkę generuje duże zniekształcenia, których nie eliminuje nawet zwiększenie
liczebności próby, co wskazuje na niezgodność tak określonego estymatora. Z kolei metoda
Goyenki, Holdena i Trzcinki jest bardziej efektywna i ekonometrycznie poprawna (Zhao,
Wang, 2015).
Inną istotną grupą estymatorów kosztów transakcyjnych są estymatory oparte na
dziennej rozpiętości obserwowanych cen akcji. Najbardziej znanym jest estymator Corwina i Schultza (2012), który bazuje na założeniu, że dzienna rozpiętość cen odzwierciedla
zmienną w czasie zmienność cen akcji oraz stałą w czasie wartość spreadu. Ponadto, jak
zauważają autorzy miernika, dzienne najwyższe (najniższe) ceny są prawie zawsze wynikiem transakcji inicjowanej przez kupującego (sprzedającego). Zatem wykorzystanie najwyższych i najniższych cen dziennych pozwala uwzględnić również wpływ zleceń dużych
rozmiarów na ceny. Miernik ten wyrażony jest wzorem (Corwin, Schultz, 2012):
sHL =
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gdzie pH oznacza cenę maksymalną, a pL – cenę minimalną.
Z badań Porcenaluka (2015) wynika, że estymatory kosztów transakcyjnych oparte
na kowariancji oraz na dziennej rozpiętości cen cechują się niską efektywnością w sensie
wartości błędów estymacji. W przypadku estymatora Corwina i Schultza nieefektywność
można tłumaczyć wynikami badań Abdi i Ranaldo (2016), którzy zauważyli, że estymator ten niedoszacowuje efektywnego spreadu dla akcji o niższej płynności. Miernik LOT
jest o wiele bardziej wymagający pod względem obliczeniowym niż estymatory oparte na
kowariancji i rozpiętości cen, aczkolwiek badania Lesmonda (2005) wykazały, że miara ta
dobrze aproksymuje poziom spreadu na rynkach wschodzących, w tym polskim. Badanie
obejmowało lata 1991–2000, a więc początki funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
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4. Miary aktywności transakcyjnej
Stosowanie miar aktywności transakncyjnej jako mierników poziomu płynności jest uzasadnione wynikami badań Amihuda i Mendelsona (1986). Wskazali oni, że w warunkach
równowagi akcje o niższym spreadzie cieszą się zainteresowaniem inwestorów krótkoterminowych, natomiast te o wyższych kosztach transakcyjnych zazwyczaj są dobierane do
portfela przez inwestorów długoterminowych. Zatem im niższa jest wartość spreadu, czy
ogólnie – kosztów transakcyjnych, tym częściej do chodzi do transakcji danymi papierami wartościowymi. Potwierdzają to wyniki badań, m.in. Chordia, Roll i Subrahmanyam
(2000).
Miary aktywności transakcyjnej mogą być mierzone w sposób bezwzględny lub względny, w odniesieniu do ilości wyemitowanych akcji, do wartości kapitalizacji lub w jednostce
czasu (von Wyss, 2004, s. 9). Do najważniejszych miar w tej grupie należy zaliczyć wartość
obrotu oraz wskaźnik obrotu (Datar, Naik, Radcliffe, 1998, s. 205). Chordia, Subrahmanyam i Anshuman (2001) uważają, że również zmienność aktywności inwestorów może być
miernikiem zróżnicowania okresu utrzymywania akcji w portfelu.
Mierniki aktywności transakcyjnej są najprostszymi pod względem obliczeniowym
miarami płynności. Brennan, Chordia i Subrahmanyam (1998, s. 351) uważają, że, ze
względu na dostępność i częstotliwość danych, wartość obrotu jest lepszą miarą płynności
niż spread bid-ask. Dane potrzebne do obliczenia miar aktywności transakcyjnej dla akcji
notowanych na GPW w Warszawie są łatwo dostępne. Dane dotyczące wolumenu i wartości obrotu oraz liczby transakcji dla każdej spółki, których akcje znajdują się w obrocie
giełdowym publikowane są po zakończeniu sesji giełdowej, a także są dostępne w trakcie
trwania sesji.
Miary aktywności transakcyjnej mierzone w sposób bezwzględny (np. wartość obrotu)
są silnie skorelowane z rynkową kapitalizacją spółki (Chan, Faff, 2005, s. 434), której to
wady nie posiadają miary liczone w sposób względny (m.in. wskaźnik obrotu) (Olbryś,
2013, s. 67). Oznacza to, że wartość obrotu może wskazywać na poziom płynności wyższy
niż w rzeczywistości. Istotnym ograniczeniem stosowania miar aktywności inwestorów
jako mierników poziomu płynności jest fakt, że są skorelowane z poziomem kosztów transakcyjnych tylko w sytuacji występowania równowagi na rynku. Wskaźniki aktywności
transakcyjnej wzrastają po dużym informacyjnym szoku, jednak nie wynika to ze zmian
w poziomie kosztów transakcyjnych (Watanabe, 2014, s. 3). Ponadto, ujemne skorelowanie
aktywności transakcyjnej z kosztami transakcyjnymi zanika w okresach turbulencji na rynku oraz dużych spadków cen (Lesmond, 2005).

5. Miary wpływu cenowego
Miary wpływu cenowego odzwierciedlają zmiany ceny wynikające z poziomu płynności,
tj. spowodowane napływaniem nowych zleceń i rozmiarami transakcji, a nie ogólnymi
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warunkami rynkowymi czy nadejściem nowej informacji (Sarr, Lybek, 2002, s. 8). Do najczęściej wykorzystywanych miar płynności należących do grupy miar wpływu cenowego
należą konwencjonalny miernik płynności (nazywany również miarą Amivest – por: Olbryś, 2014, s. 78) oraz miernik ograniczonej płynności Amihuda (2002). Obydwa wskaźniki
są podobne w konstrukcji, jednak pierwszy z nich może być wyznaczany tylko z wykorzystaniem danych z dni o niezerowej stopie zwrotu, podczas gdy ten drugi opiera się na danych z dni o dodatnim wolumenie obrotu. Miara Amivest dana jest wzorem (Olbryś, 2014):
Amivest =

1 D Volt
∑
D t =1 rt

(7)

natomiast miara Amihuda obliczana jest według następującej formuły (Amihud 2002):
ILLIQ =

1 D rt
∑
D t =1 Volt

(8)

gdzie D oznacza liczbę dni sesyjnych, r – stopę zwrotu, a Vol – wartość obrotu.
Miara ograniczonej płynności Amihuda (2002) zakłada stałą w czasie prędkość wykonywania transakcji, podczas gdy wartości obrotów mogą dość mocno wahać się w kolejnych dniach (Barardehi, Bernhardt, Davies, 2016). Sprawia to, że całkowicie pomija kwestie
związane z czasem dokonywania transakcji. W tradycyjnej formie, obliczana jako średnia
zmiana ceny wywołana wolumenem transakcji o wartości 1$, pomija zmiany płynności
w trakcie dnia, efekty dużych zleceń złożonych w ciągu sesji, które zdążyły zaniknąć przed
końcem sesji oraz zmiany cen wynikające z ogólnej tendencji na rynku. Oznacza to, że
miara Amihuda przypisuje zbyt małą wagę do śróddziennej zmienności płynności, co może
oznaczać, że być może jest ona zdolna do zmierzenia wpływu cenowego tylko w długim
okresie (Barardehi i in., 2016, s. 33; Tobek 2016, s. 10).
Tobek (2016) proponuje, aby w liczniku miary Amihuda stopę zwrotu zastąpić dziennym rozstępem ceny, co pozwoli lepiej uchwycić krótkoterminową presję cenową, która
zanika przed zakończeniem dnia. Inną możliwością uwzględnienia krótkoterminowej presji
cenowej w wartości miernika ograniczonej płynności jest dokonywanie pomiaru z częstotliwością większą niż dzienna, np. godzinną lub minutową. Zdaniem autora, wpływ ogólnej
tendencji rynku na wartość miary Amihuda można wyeliminować również poprzez zastąpienie stopy zwrotu z akcji różnicą między tą stopą zwrotu a stopą zwrotu z szerokiego
indeksu rynkowego, który może służyć za przybliżenie portfela rynkowego.
W celu zapewnienia poprawności pomiaru płynności akcji na GPW w Warszawie
z użyciem miernika Amihuda autor proponuje, aby w mianowniku tej miary uwzględnić
wartość transakcji zawartych tylko w fazach otwarcia, notowań ciągłych oraz zamknięcia,
z pominięciem transakcji zawartych w fazie dogrywki. Wynika to z faktu, że w fazie dogrywki przyjmowane i realizowane są tylko zlecenia z limitem ceny równym cenie ostatniej transakcji, tj. kursowi zamknięcia w systemie notowań ciągłych i ostatniemu kursowi
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jednolitemu w systemie notowań jednolitych. Zatem złożone zlecenia i zawarte transakcje
w tej fazie nie powodują zmiany ceny. Wymaga to dostępu do danych o transakcjach podawanych z częstotliwością większą niż dzienna. Nie stanowi to jednak problemu na Giełdzie
Papierów w Warszawie, gdyż dane takie są dostępne.
Inną istotną miarą płynności akcji jest γ stworzona przez Pastora i Stambaugh (2003).
Bazuje ona na założeniu, że, w przypadku braku idealnej płynności, zmiana ceny towarzysząca dużym transakcjom powinna przynajmniej częściowo odwrócić się w przyszłości.
Miernik ten szacowany jest poprzez estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów parametrów następującego modelu (Pastor, Stambaugh, 2003):
ri e, d +1,t = θit + φit ridt + γ it sign ( ridte ) Volidt + εi , d +1,t

(9)

Zastosowanie nadwyżkowej stopy zwrotu oraz jej znaku pozwala lepiej wyizolować
wpływ zmian cen związanych z wielkością transakcji (por. Kucharski, 2010b, s. 190).
Standardowo γ szacowany jest dla okresów miesięcznych dla akcji, które były notowane
przynajmniej przez 15 dni w miesiącu. Oczekuje się, że współczynnik γ będzie przybierał
wartości ujemne, aczkolwiek zdarzają się przypadki, w których γ jest dodatnia. Im większa
jest bezwzględna wartość współczynnika, tym niższy jest poziom płynności (Pastor, Stambaugh, 2003, s. 647).
Szacowanie wartości γ przy użyciu KMNK stanowi pewnego rodzaju ograniczenie przy
pomiarze płynności akcji dużej ilości spółek w długim okresie, gdyż wymaga estymacji
dużej liczby równań (Kucharski, 2010b, s. 197). Kucharski przeprowadził badania mające
na celu zbadanie stabilności oszacowania wartości współczynnika γ na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Wyniki badań wskazują, że oszacowanie to jest stabilne,
tj. niezależne od przyjętego okresu estymacji (Kucharski, 2010a, s. 467). Miernik Pastora-Stambaugh może nie być przydatny, gdyż, jak zauważają Milo i Wawruszczak (2005),
wartości obliczone dla warszawskiej GPW sugerują, że jest ona bardziej płynnym rynkiem
aniżeli NYSE.

Uwagi końcowe
Celem artykułu było przedstawienie najczęściej wykorzystywanych mierników płynności
akcji oraz dokonanie krytycznej analizy ich przydatności w badaniach na polskim rynku kapitałowym. Zaprezentowane zostały ogólne problemy pomiaru płynności oraz miary
aproksymujące poziom płynności akcji w podziale na pierwotne miary płynności, estymatory spreadu, miary aktywności transakcyjnej oraz miary wpływu cenowego. Przydatność
mierników została oceniona pod względem dopasowania do organizacji obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie, dostępności danych oraz poziomu skomplikowania
obliczeń.
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Zastosowanie spreadu bid-ask jako miernika kosztów płynności nie jest uzasadnione ze
względu na sposób organizacji handlu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
abstrahując nawet od trudności pozyskania odpowiednich danych. Z kolei różne estymatory efektywnych kosztów transakcji, wykorzystujące różne założenia co do efektywności
i struktury rynku oraz tworzone i testowane na rynkach rozwiniętych, nie są efektywne
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jedynie miernik Lesmonda, Ogdena
i Trzcinki cechował się dobrym skorelowaniem z wartościami kosztów transakcyjnych, jednakże badanie obejmowało początkowy etap działalności warszawskiej GPW.
Wykorzystanie miar aktywności transakcyjnej do pomiaru płynności akcji na GPW
w Warszawie nie niosłoby ze sobą trudności, gdyż dane potrzebne do obliczenia większości
miar tego typu jest podawanych do publicznej wiadomości, także z częstotliwością większą
niż dzienna. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że polska giełda jest rynkiem wschodzącym, o wiele bardziej zmiennym niż giełdy rozwinięte, takie jak NYSE, NYSE MKT (dawniej AMEX) czy NASDAQ. Oznacza to, że negatywne skorelowanie między poziomem
kosztów płynności a aktywnością inwestorów może nie występować na GPW w Warszawie.
Jednakże miary aktywności transakcyjnej są odpowiednie do pomiaru poziomu płynności
w fazie dogrywki.
Zdaniem autora, ze względu na harmonogram sesji giełdowych i występowanie fazy
dogrywki, podczas której transakcje dokonywane są po cenie ostatniej transakcji, do obliczania miary Amihuda należałoby wykorzystać dzienną wartość obrotów pomniejszoną
o wartość transakcji zawartych w fazie dogrywki. Ponadto, miara Amihuda nie eliminuje
wpływu rynku na zmianę ceny, więc, chcąc wyizolować wpływ wielkości transakcji na
zmianę ceny, należy zastąpić stopę zwrotu z akcji albo dziennym rozstępem ceny albo stopą
zwrotu z akcji pomniejszoną o stopę zwrotu z rynku.
Pomimo wskazanych ułomności, miernik Amihuda zdaje się być najbardziej odpowiednim miernikiem poziomu płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Odzwierciedla ona przeciętny koszt dokonania transakcji kupna lub sprzedaży
o wartości 1 złotego. Na warszawskiej GPW natychmiastowe wykonanie transakcji kupna
(sprzedaży) wymaga takiego podniesienia (obniżenia) ceny, by odpowiednia liczba przeciwnych zleceń znajdujących się w arkuszu zleceń została wykonana. Oznacza to, że czym
większa jest transakcja, tym większa powinna być zmiana ceny. Miara Amihuda jest zatem
dobrze dopasowana do warunków obrotu na GPW w Warszawie, dane potrzebne do jej obliczenia są łatwo dostępne, zaś sam proces jej szacowania nie wymaga dużej ilości obliczeń.
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USEFULNESS OF SELECTED LIQUIDITY MEASURES
ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Abstract: Purpose – The paper aims to make a critical analysis of the possibilities of using different liquidity
measures in studies on the Polish capital market.
Design/methodology/approach – There are presented the most commonly used proxies for stock liquidity
with their modifications proposed in the literature. Measures were assessed through the prism of the fitting
to the market organization, data availability and the complexity of computation.
Findings – In the author’s opinion, despite of some drawbacks and constraints, the most appropriate measure
of stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange is Amihud illiquidity ratio. There have been presented possible modifications of this measure, including those proposed in the literature and own.
Originality/value – The paper presents the possibilities and limitations of using different stock liquidity
measures on the polish stock market.
Keywords: liquidity measurement, stock liquidity, market liquidity, Amihud measure, bid-ask spread
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Value Based Management w największych spółkach
notowanych na GPW w Warszawie
Dariusz Zarzecki*
Streszczenie: Cel – Celem opracowania była ocena znajomości i skali zastosowania koncepcji zarządzania
wartością w grupie 50 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Metodologia badania – W artykule omówiono istotę zarządzania wartością firmy oraz przedstawiono zalety i wady wynikające z wdrażania systemu VBM. Następnie zaprezentowano wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych przez autora w 2013 roku dotyczących znajomości i zastosowania koncepcji zarządzania
wartością w największych polskich spółkach giełdowych. Przedstawiono również badania na temat wynagradzania zarządów w oparciu o wzrost wartości rynkowej kapitału własnego spółek i wskazano na kluczowe problemy związane z zarządzaniem opartym na wartości (VBM).
Wynik – Przeprowadzone badanie dotyczące wiedzy o koncepcji VBM, jej zastosowań w praktyce oraz planów wdrożenia wskazuje, że w grupie największych polskich spółek publicznych prowartościowy paradygmat zarządzania jest rzeczywistością. Nie jest to tylko postulat teorii wobec praktyki, aczkolwiek deklaracje
o stosowaniu koncepcji VBM wymagałyby bardziej pogłębionej weryfikacji – najlepiej w formie konkretnych studiów przypadku.
Oryginalność/wartość – Artykuł stanowi spojrzenie na temat wiedzy na temat koncepcji VBM wśród menedżerów reprezentujących największe spółki notowane na polskim rynku kapitałowym.
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, paradygmat zarządzania

1. Istota zarządzania wartością (Value Based Management – VBM)
Zarządzanie wartością jest podejściem w zarządzaniu kładącym nacisk na maksymalizację
wartości dla akcjonariuszy (Rappaport, 1999). Definicje podawane przez różnych autorów,
czy firmy doradcze są zbieżne (Cwynar, Cwynar, 2002; Marcinkowska, 2000; Jaki, 2012;
Borowiecki, 2009, s. 96–105). Pewne różnice dotyczą określenia beneficjentów procesu
maksymalizowania wartości (Jaki, 2012). Większość autorów, firm doradczych i użytkowników wskazuje na właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców) jako tych, którzy mają być
najważniejszymi beneficjentami zarządzania wartością (Young, O’Byrne, 2001). Niektórzy
uważają, że chodzi o pomnażanie wartości z punktu widzenia wszystkich interesariuszy
przedsiębiorstwa. To drugie podejście stosowane jest m.in. przez Deloitte&Touche, Coca-Colę, AT&T, Siemensa i Deutsche Bank (Wynagrodzenia menedżerów…, 2013).
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W rzeczywistości ta dwoistość podejścia jest pozorna: trudno wyobrazić sobie kreowanie wartości w spółce w długim okresie ignorując bądź zaniedbując oczekiwania innych
poza właścicielami interesariuszy. Zarząd niewykazujący troski o klientów prędzej czy
później doprowadzi do destrukcji wartości dla właścicieli, bo spadnie sprzedaż. Niewłaściwe traktowanie pracowników, brak wyznaczonych ścieżek kariery, niemotywacyjne
systemy wynagradzania, niskie płace, zła atmosfera, konflikty – to oczywiste przyczyny
zwiększonej fluktuacji zatrudnienia i negatywnej selekcji, a w konsekwencji niższej wydajności i efektywności pracy. To również doprowadzi do destrukcji wartości. Także relacje
z dostawcami muszą spełniać przyjęte standardy (solidność kupiecka, dotrzymywanie terminów, elastyczność, długoterminowa wiarygodność, etc.). W przeciwnym wypadku najlepsi (w sensie jakości dostarczanych surowców, podzespołów itd. oraz cen i innych warunków umowy) odmówią współpracy, albo postrzegając partnera jako bardziej ryzykownego,
zaproponują współpracę na gorszych warunkach. Mechanizm jest w każdym przypadku
podobny: zmniejsza się suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto dla właścicieli, czyli wartość kapitału własnego, a więc bogactwo właścicieli. Powyższe nie oznacza,
że problem optymalizacji działań nie istnieje. Odniesiemy się do tego w końcowej części
niniejszego opracowania.

2. Zalety i wady wynikające w wdrażania systemu VBM
Efektywne pomnażanie wartości przedsiębiorstwa, a tym samym skuteczna realizacja strategii kreowania wartości, wymaga kompleksowego podejścia poprzez stworzenie systemowej struktury zarządzania ukierunkowanego na pomnażanie wartości przedsiębiorstwa.
Z tego też powodu kluczowe znaczenie dla efektywnego wdrażania strategii kreowania
wartości ma system zarządzania wartością przedsiębiorstwa (system VBM). Negatywne
dla przedsiębiorstwa i jego właścicieli konsekwencje występowania problemu agencji, wynikające z oddzielenia własności od zarzadzania, sprawiają, że od systemu VBM oczekuje
się w takiej sytuacji przede wszystkim nadania procesowi zarządzania przedsiębiorstwem
cech zbliżonych do zarządzania właścicielskiego, przy którym właściciele przedsiębiorstwa za pomocą dostępnych instrumentów wywierają wpływ na jego funkcjonowanie oraz
realizację zamierzonych celów. Implementacja takiego systemu ma zatem także w swoim
założeniu za zadanie stworzenie warunków, w których menedżerowie myślą i działają, jak
właściciele (Olsen, 2002; Jaki, 2011).
Implementacja systemu VBM prowadzi w efekcie do istotnej redefinicji celów przedsiębiorstwa, przekształcenia jego struktury wewnętrznej, odnowienia procesów strategicznych i operacyjnych, a także wprowadzenia zmian w zakresie praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. W rezultacie mamy tutaj do czynienia z wszechstronną i wielokierunkową
zmianą w organizacji działalności przedsiębiorstwa (Starovic, Cooper, Davis, 2004, s. 22;
Jaki, 2011, s. 823).

Value Based Management w największych spółkach notowanych na GPW w Warszawie

221

W literaturze wskazuje się na następujące zalety związane z wdrażaniem systemu VBM
w przedsiębiorstwie (Jaki, 2011):
–– wprowadzenie jednolitego, czytelnego języka w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
–– narzędzie umożliwiające pełną porównywalność z alternatywnymi osiągnięciami,
–– przydatność w procesie alokacji zasobów: lepsze rozróżnienie pomiędzy inwestycjami
kreującymi i niekreującymi wartość,
–– pozytywne oddziaływanie na wyniki finansowe, które uzyskiwane jest poprzez
redukcję podstawy kapitałowej,
–– skuteczne narzędzie strategiczne,
–– użyteczne narzędzie orientowania zarządzania wokół nośników wartości,
–– możliwość bardziej efektywnego kreowania wartości dla akcjonariuszy przez zwiększenie odpowiedzialności poszczególnych jednostek biznesowych.
Natomiast wśród wad związanych z wdrażaniem systemu VBM w przedsiębiorstwie
szczególnie istotne są następujące:
–– komplikacje wynikające z wielości form i metod zarządzania wartością,
–– niezadowalająca użyteczność w przypadku niższych poziomów zarządzania z powodu
trudności z prognozowaniem wartości,
–– konieczność poniesienia kosztów zarządzania związanych z wdrażaniem systemu,
–– ograniczenia wynikające ze złożoności prowadzonego rachunku kreowania wartości,
–– trudności z transformacją miar finansowych na operacyjne miary klientów,
–– trudności techniczne i niejednoznaczność w pomiarze efektów, np. w odniesieniu do
szacowania kosztu kapitału, w szczególności kosztu kapitału własnego.

3. Badanie na temat zarządzania wartością w największych spółkach
notowanych na GPW
Wdrożenie zarządzania wartością, mapowania wartości i innych koncepcji tworzenia wartości niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia wagi i roli analityków ds. wyceny przedsiębiorstw i całej profesji wyceny przedsiębiorstw. Jednakże zastosowanie zarządzania
wartością w mniej rozwiniętych krajach nie jest tak rozpowszechnione, jak w Stanach Zjednoczonych. Przykładowo w Polsce jedynie niewielka liczba spółek wdrożyła taki system.
Badania ankietowe przeprowadzone wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Południowych Morawach w Czechach pokazały, że tylko siedem przedsiębiorstw stosowało systemy
wynagrodzeń oparte na wartości, z czego tylko jeden z nich opierał się na wskaźniku EVA
(Jakubcova, Fedorova, 2004, s. 22 ).
W celu rozpoznania rzeczywistej znajomości koncepcji zarządzania przez wartość
w polskich firmach, w okresie marzec–kwiecień 2013 przeprowadzono badanie ankietowe obejmujące grupę 50 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na
GPW w Warszawie. Chodzi przy tym wyłącznie o polskie spółki publiczne, a nie wszystkie
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największe spółki notowane na GPW, w tym zagraniczne (np. UniCredit, CEZ i MOL –
spółki te zostały wyłączone z badania). Respondentom (członkowie zarządu ds. finansowych lub ds. strategii/rozwoju) zadano osiem pytań, w tym cztery bezpośrednio, a cztery
pośrednio związane ze znajomością i wykorzystaniem koncepcji VBM.
Odpowiedzi na pierwsze, podstawowe pytanie dotyczące znajomości koncepcji VBM
(Czy zna Pan/Pani pojęcie zarządzania przez wartość?) udzieliło 21 spółek, tj. 42,0% z grupy pięćdziesięciu badanych podmiotów o największej wartości kapitału własnego. Siedemnastu przedstawicieli zarządów (81,0%) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, a czterech
(19,0%) negatywnej. Odsetek odpowiedzi negatywnych wydaje się być mimo wszystko wysoki. Jeżeli przyjmiemy, że szerokie upowszechnienie koncepcji VBM w skali światowej,
w tym przede wszystkim w USA i Kanadzie, można wiązać z wydanymi na początku lat
90-tych dwiema fundamentalnymi pracami autorstwa T. Copelanda, T. Kollera, J. Murrina
(1990): Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons
oraz G.B. Stewarta III (1991): The Quest for Value. A Guide for Senior Managers. Harper-Business1, to oznacza, że po upływie prawie ćwierć wieku prawie 1/5 zarządzających największymi spółkami publicznymi w Polsce nie zna wiodącej i bardzo popularnej w krajach
rozwiniętych koncepcji zarządzania. Co więcej, od połowy lat 90. XX wieku dostępne są
w Polsce prace naszych autorów (zarówno prace zwarte, jak i artykuły na temat VBM),
a w 1997 roku wydawnictwo WIG Press wydało przetłumaczoną na język polski pierwszą
z wymienionych wcześniej książek (Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm). Dwa
lata później ukazała się w Polsce praca A. Rappaporta (1999): Wartość dla akcjonariuszy.
Poradnik menedżera i inwestora. W ostatnich dwudziestu latach w programach studiów
czołowych wydziałów ekonomicznych w Polsce można znaleźć liczne odniesienia do koncepcji VBM (całe przedmioty, elementy przedmiotów, a nawet specjalności i dedykowane
zarządzaniu wartością studia podyplomowe, szkolenia i konferencje). Tak znaczny odsetek
zarządzających, którzy nie znają istoty i podstawowych założeń koncepcji VBM może więc
niepokoić. Tym bardziej, że badania dotyczyły wyłącznie największych spółek. Z dużym
prawdopodobieństwem można przyjąć, że poza grupą dużych firm, znajomość koncepcji
VBM wśród kadry zarządzającej polskich spółek jest jeszcze mniejsza, a w odniesieniu
do podmiotów nienotowanych, których jest zdecydowanie najwięcej, wiedza o VBM jest
zapewne najsłabsza.
Sama znajomość VBM nie przesądza jeszcze o zastosowaniu tej koncepcji w praktyce.
Potwierdza to rozkład odpowiedzi na drugie pytanie (Czy firma, którą Pan/Pani reprezentuje wykorzystuje Value Based Management (VBM) w zarządzaniu firmą?). Tylko dziesięciu
spośród siedemnastu zarządzających znających koncepcję VBM (58,8%) potwierdziło stosowanie VBM w zarządzanych przez siebie spółkach. Oznacza to, że 47,6% spółek, których
przedstawiciele udzielili odpowiedzi, wykorzystuje VBM w zarządzaniu firmą. Wdrożenia
1
W kolejnych latach ukazały się liczne prace innych autorów: Young, O’Byrne (2001), Ehrbar (1998), Knight
(1998).
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systemu VBM miały miejsce stosunkowo niedawno, bowiem spośród tych, którzy udzielili
odpowiedzi na to pytanie, jako rok rozpoczęcia stosowania koncepcji VBM wskazano wyłącznie lata po 2000 roku (konkretnie: 2003, 2009 i 2012). W pozostałych siedmiu przypadkach nie podano roku wdrożenia systemu VBM.
Aż 10 respondentów deklaruje wolę stosowania systemu VBM w przyszłości, co stanowi
76,9% wszystkich odpowiedzi udzielonych na to pytanie. Można to interpretować w ten
sposób, że firmy wykorzystujące VBM zamierzają robić to również w przyszłości, a poza
tym aż 5 spośród pozostałych (nie stosujących VBM) spółek planuje wdrożyć i stosować
VBM.
Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić 100% pozytywnych odpowiedzi na pytanie
dotyczące wykorzystywania w ocenie projektów inwestycyjnych w swoich firmach kryterium wartości bieżącej netto NPV lub wewnętrznej stopy zwrotu IRR. Wszyscy respondenci
potwierdzili, że zawsze wykorzystują przynajmniej jedno z tych kryteriów. W porównaniu
do wcześniejszych i szerszych pod względem zakresu i wielkości próby badań, wyniki te są
bardzo dobre. W badaniach przeprowadzonych w 1994 roku na próbie 114 podmiotów z województwa zachodniopomorskiego zaledwie 23% respondentów wskazało na NPV, a tylko
8% na IRR jako stosowane przez nich w praktyce kryteria2. Natomiast w badaniu z 2005
roku wśród 239 odpowiedzi było 39% potwierdzających wykorzystywanie NPV i odpowiednio 38% IRR (Rogowski, 2013, s. 436). Postęp jest więc wyraźny i spektakularny i nie
zmienia tego różna wielkość i struktura próby oraz nieco odmienny sposób sformułowania
pytań.
Przeprowadzone badanie dotyczące wiedzy nt. VBM, jej zastosowań w praktyce oraz
planów wdrożenia wskazuje, że w grupie największych polskich spółek publicznych prowartościowy paradygmat zarządzania jest rzeczywistością. Nie jest to tylko postulat teorii
wobec praktyki, aczkolwiek deklaracje o stosowaniu koncepcji VBM wymagałyby bardziej
pogłębionej weryfikacji – najlepiej w formie konkretnych studiów przypadku.
Zwolennicy teorii VBM zwykle nie poświęcają w ogóle lub bardzo niewiele miejsca
krytyce koncepcji zarządzania przez wartość i różnym pułapkom związanym z jej praktycznym zastosowaniem. Pojawiają się poglądy, że jest to zgrabnie opakowany w spójną
teorię i prezentujący się atrakcyjnie dla zarządzających produkt firm doradczych. Krytycznie o koncepcji VBM wypowiadali się m.in. Grinblatt, Titman, Damodaran. Bardzo ciekawy
krytyczny wywód nt. koncepcji VBM zaprezentował S. Kasiewicz (2009) w dostępnym
również na internecie artykule pt. Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu
finansowego.

2

Warto podkreślić, że były to spółki w większości małe i średnie (Zarzecki, 1997).
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4. Wynagradzanie przez wartość
Sformalizowane systemy zarządzania wartością wiążą się ściśle z systemami motywacyjnymi, które uzależniają zmienną część wynagrodzenia menedżerów od wyników,
a w szczególności od wzrostu rynkowej wartości kapitału własnego. Aż 12 z 13 respondentów, tj. 92,3%, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie, potwierdziło występowanie
motywacyjnego systemu wynagradzania członków zarządu. Dominują zdecydowanie nagrody pieniężne występujące w 11 spośród 12 największych podmiotów giełdowych, które
udzieliły odpowiedzi na to pytanie i równocześnie posiadają motywacyjny system wynagradzania. W 4 przypadkach (33,3%) stosowane są opcje na akcje. Również w 4 firmach
(33,3%) menedżerowie wynagradzani są w formie obligacji zamiennych na akcje, przy
czym w dwóch przypadkach (16,7%) stosowane są zarówno opcje na akcje, jak i obligacje
zamienne. W dwóch firmach (16,7%) menedżerowie mogą otrzymać wynagrodzenie w postaci akcji. W jednej spółce system wynagradzania daje zarządzającym możliwość wykupu
menedżerskiego spółki (Management Buy-Out).
Aż 41,7% respondentów twierdzi, że w ich firmach zmienne elementy wynagrodzenia
stanowią więcej, niż 40%. Ale w 1/3 spółek udział ten jest mniejszy, niż 20%. Średnio
zmienna część wynagrodzenia menedżerów w badanej próbie wyniosła około 35%. Identyczny udział części zmiennej wynagrodzenia uzyskano w badaniach przeprowadzonych
na polskim rynku przez PwC w 2012 (Wynagrodzenia największych…, 2013). Udział ten
(35%) jest więc nieco wyższy, niż wskazują dane dotyczące wszystkich spółek notowanych
na GPW w Warszawie (30% – średnią obniżają mniejsze spółki, w których zmienna część
wynagrodzenia jest niższa, niż w spółkach największych). Udział zmiennych składników
wynagrodzenia wynoszący średnio 30% jest na GPW zdecydowanie niższy, niż w przypadku spółek amerykańskich, gdzie udział ten w pakiecie wynagrodzeniowym menedżerów
najwyższego szczebla (członków zarządu) średnio oscyluje wokół 70% (w Wielkiej Brytanii
odsetek ten jest nieznacznie mniejszy). W Polsce aż 2/3 uposażeń kluczowych menedżerów
nie zależy więc bezpośrednio od wyników działalności, będąc stałą częścią wynagrodzenia.
Pomiędzy standardami polskimi, a anglosaskimi jest więc ogromna różnica w tym zakresie.
Z jednej strony charakterystyczne dla Polski proporcje podziału całkowitej płacy na
część stałą i zmienną mogą budzić niepokój. Stosunkowo niewielki udział ruchomej części
wynagrodzenia oznacza słabszą zależność łącznej gratyfikacji od wyników i mniejszą motywację do ich poprawiania. Jednak z drugiej strony to także mniejsza skłonność do ryzyka
– szczególnie opartego na agresywnym korzystaniu z długu.
Wspomniane badania PwC wskazują, że w latach 2011–2012 zainteresowanie długookresowymi programami motywacyjnymi (Long-Term Incentive Plan – LTIP) w największych polskich spółkach giełdowych kształtowało się na podobnym poziomie (około
40% spółek oferowało swoim top managerom takie motywatory). Mimo, że udział ten jest
znacznie wyższy, niż jeszcze kilka lat wcześniej (około 30%), to nadal odbiega od średnich
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obserwowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych, gdzie udział ten jest dużo większy
i sięga niemal 100%.
Do rewizji myślenia na temat struktury wynagradzania członków zarządu skłonił kryzys z lat 2007–2008. Uznano, że w pogoni za coraz wyższymi nagrodami i innymi korzyściami oferowanymi w ramach agresywnych pakietów wynagrodzeniowych (np. tymi,
które wynikają ze wzrostu wartości akcji zarządzanej spółki), menedżerowie zbyt często
zapominają o ryzyku i hamulcach bezpieczeństwa, decydując się na realizację projektów
obiecujących co prawda wysokie stopy zwrotu (a zatem także atrakcyjne bonusy), ale także
nieproporcjonalnie wysokie ryzyko. W rezultacie powszechne do niedawna przekonanie
o tym, że im większy udział części zmiennej w całkowitym wynagrodzeniu, tym lepiej,
w krótkim czasie ustąpiło miejsca poglądom znacznie bardziej konserwatywnym. Widać to
wyraźnie m.in. w zaleceniach licznych instytucji, w tym tych związanych z Unią Europejską. Do tej pory nikt nie pokusił się jednak o wskazanie rozsądnej struktury wynagrodzenia członków zarządów i nie zaproponował przekonującej i naukowo uzasadnionej metody
optymalizacji w tej dziedzinie.
Jak zauważa A. Cwynar (2012), „problem jest dużo bardziej złożony i bez wątpienia
wykracza poza ramy dyskusji na temat tego, jaki procent w całkowitym wynagrodzeniu powinny stanowić bodźce zależne od wyników, a jaki stała płaca. Dotyczy on między innymi
kwestii wyboru samego miernika wyników. Być może jest tak, że duży udział składnika
ruchomego nie w każdym przypadku musi prowokować menedżerów do podejmowania się
realizacji najbardziej ryzykownych projektów. Wielu wierzy, że można temu przeciwdziałać za pomocą konstrukcji właściwego miernika bądź mierników menedżerskich osiągnięć.
Tymczasem płacenie za wyniki musi brać pod uwagę to, że na menedżerskie premie mógł
zapracować wyłącznie rynek (branża, cała gospodarka albo jedno i drugie jednocześnie).
Dziś nikt nie ma też złudzeń co do tego, czy istnieje miernik, którym nie dałoby się manipulować. W związku z tym, że płacenie za wyniki oznacza konieczność posługiwania się
miernikami tych wyników, musi ono brać też pod uwagę to, że za menedżerskimi premiami
kryje się menedżerska inżynieria będąca rezultatem ich wiedzy na temat właściwości używanego do oceny ich wyników miernika”.
Badania, do których odwołuje się A. Cwynar (2012) pokazują, że większość akcjonariuszy byłaby skłonna zaakceptować jeszcze większe, niż obecnie wynagrodzenia menedżerów, ale pod warunkiem, że płacenie za wyniki nie byłoby drogą prowadzącą tylko w jedną
stronę – wyższych wynagrodzeń za lepsze rezultaty. Chodzi o bardziej symetryczny układ
co do ekspozycji na ryzyko niepomyślnego rozwoju wydarzeń (downside risk). Wiadomo,
że inwestorzy je ponoszą: mogą stracić część zainwestowanego kapitału. Strata menedżera
w takim przypadku to brak premii albo bezwartościowe opcje zakupu akcji. Dyskusja na
temat menedżerskich wynagrodzeń musi brać pod uwagę przestrzenną dychotomię w skali
świata. Stany Zjednoczone istotnie różnią się pod tym względem od pozostałych gospodarek. Różnice dotyczą przede wszystkim dwóch – tak naprawdę kluczowych – spraw: wielkości i struktury menedżerskiego wynagrodzenia. CEO amerykańskich spółek zarabiają
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przeciętnie więcej, niż prezesi spółek mających siedziby w jakimkolwiek innym kraju.
Większą, niż gdziekolwiek indziej część całkowitego wynagrodzenia stanowi też u nich
składnik ruchomy (zmienny), zależny od wyników działalności. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że zmienny komponent płacy tworzą tam przede wszystkim instrumenty
związane z kapitałem akcyjnym/akcjami zarządzanej przez menedżera spółki (equity-based compensation) – opcje zakupu akcji (stock options), akcje warunkowe (restricted stock),
prawo do udziału w zyskach kapitałowych (stock appreciation rights) i podobne.
W żadnym innym kraju wynagradzanie związane z akcjami (chodzi nie tylko o samo
wynagradzanie akcjami), jak podkreśla A. Cwynar (2012), nie stało się tak powszechne,
jak w Stanach Zjednoczonych. Z raportów płacowych takich firm, jak Towers Perrin, Mercer czy Hay Group wynika, że wartość całkowitego pakietu płacowego przeciętnego CEO
w Stanach Zjednoczonych może być nawet dwukrotnie wyższa, niż np. w Niemczech, natomiast polscy menedżerowie zarabiają nawet trzykrotnie mniej, niż niemieccy czy brytyjscy.
Wynagrodzenie zmienne CEO amerykańskiej spółki stanowi średnio ok. 60–70% całego
pakietu płacowego – tyle, ile przeciętnie stała płaca zasadnicza prezesa polskiej spółki
(top managerowie w krajach takich, jak Niemcy czy Wielka Brytania są pomiędzy tymi
dwoma skrajnymi charakterystykami; w krajach anglosaskich udział części zmiennej jest
– przeciętnie – wyższy). W okresie szczytowej popularności menedżerskich opcji zakupu akcji (2001 r.) ich udział w całkowitej wartości menedżerskiej płacy sięgnął w Stanach
Zjednoczonych prawie 55%, podczas, gdy w Europie Zachodniej było to średnio zaledwie
kilkanaście procent (w Azji i Ameryce Południowej nieco ponad 20%). Wniosek jest taki,
że Amerykanie zarabiają więcej, bo mogą – na większe, niż gdziekolwiek indziej zarobki
pozwala im relatywnie duża ruchoma część płacy. Jednocześnie dominacja Stanów Zjednoczonych w dziedzinie wysokości menedżerskich wynagrodzeń sprawia, że to właśnie tam
debata na ich temat jest najbardziej gorąca, a w rezultacie – jak wielokrotnie wcześniej – to
często stamtąd rozpoczyna się dyfuzja na cały świat nowych rozwiązań będących reakcją
na budzący kontrowersje obecny stan rzeczy w dziedzinie menedżerskich wynagrodzeń.
Konkretyzacją tych postulatów na niwie krajowej są zaproponowane przez MSP
w kwietniu 2013 roku tzw. Dobre Praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z tymi wytycznymi, którymi
będą mogły kierować się rady nadzorcze, wysokość kontraktu nie powinna odbiegać od
średnich wynagrodzeń na rynku oraz składać się z części stałej (60%) i zmiennej (40%)
(MSP chce…, 2013).
Problem rzeczywiście wydaje się być znacznie głębszy i ma prawdopodobnie charakter strukturalny. Duża ranga zmiennej części wynagrodzenia w łącznych dochodach top
menedżerów ma sens, jeśli otoczenie jest stabilne i wyniki rzeczywiście da się przypisać talentom, pracowitości i sprawności decydentów. Tymczasem współczesne otoczenie
jest globalne i bardzo turbulentne, co powoduje, że wyniki firmy są często słabo lub zupełnie niezwiązane z efektami pracy menedżerów. Paradoksalnie, może być więc tak, że
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potwierdzony cytowanymi wcześniej badaniami relatywnie niski udział zmiennej części
wynagrodzeń w największych polskich spółkach giełdowych jest raczej zaletą niż wadą3.
Przy dużej zmienności otoczenia i obiektywnych trudnościach w przypisaniu przyrostu
wartości akcji do działań menedżerów niższy udział części zmiennej jest mniej ryzykowny
dla spółki i jej akcjonariuszy. Jeśli jednak zmienna część wynagrodzenia miałaby mieć
większe znaczenie, to rekomendowanym rozwiązaniem jest wdrażanie systemów wynagradzania z premiami i nagrodami uznaniowymi, przyznawanymi przez rady nadzorcze
po kompleksowej ocenie wyników spółki, sytuacji sektora i gospodarki, zdarzeń nadzwyczajnych (np. gwałtownych zmian cen, czy kursów walut). Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, niż tworzenie regulaminów premiowania i nagradzania zawierających algorytmy,
które mogą skłaniać zarządzających do podejmowania niewłaściwych, a niekiedy wręcz
patologicznych i skrajnie ryzykownych działań i decyzji.

5. Próba podsumowania i potrzeba dalszych poszukiwań nowego
paradygmatu
W literaturze przedmiotu w licznych pracach zarządzanie wartością jest nadal przedstawiane jako wiodący nurt współczesnych nauk o zarządzaniu. Kluczowym problemem
i wadą tej koncepcji jest to, co miało być jej zaletą: oparcie systemu na wycenie rynkowej.
Zmienność rynków akcji będąca pochodną przynależnego tym rynkom wysokiego ryzyka,
tudzież spekulacyjny przepływ kapitału w skali globalnej, a nawet celowe działania na rozchwianie rynków finansowych, powodują, że wycenę rynkową trudno uznać za obiektywny
miernik wyników zarządu spółki. Stochastycznie rzecz biorąc, taki związek nie jest wcale
oczywisty, co potwierdzają m.in. wyniki badań prowadzonych przez Merrill Lynch oraz
M.A. Khana, N.H. Shaha i A. ur Rehmana (2012) (z badań Merrill Lynch przeprowadzonych już 1997 roku wynika, że ta korelacja jest ledwie śladowa. Najnowsze badania zrealizowane na pakistańskim rynku kapitałowym wykazały ujemną korelację pomiędzy EVA
a stopą zwrotu z akcji). Nie ulega wątpliwości, że w krótkich okresach czasu zmienność
cen akcji jest funkcją tak wielu czynników, że trudno tutaj o szukanie sensownych związków z efektami pracy zarządu. Jest to możliwe w średnim i długim okresie, aczkolwiek
nawet w dłuższym horyzoncie czasowym mamy obiektywne i często silnie oddziaływujące
czynniki zakłócające. Na przykład o zmianie cen akcji na przestrzeni kilku lat decydują m.in. perspektywy sektora, w którym działa spółka. Jest to w większości przypadków
czynnik niezależny od decyzji i sprawności zarządu.
Innym problemem, już na poziomie operacjonalizacji systemu zarządzania wartością,
jest jego skomplikowanie i zbiurokratyzowanie oraz mnóstwo szczegółowych kwestii metodycznych, organizacyjnych i realizacyjnych. W artykule L. Pietrewicza (2008, s. 83–88)
3
Problem braku właściwych relacji pomiędzy wynikami spółek a wynagrodzeniami czołowych menedżerów
był w polskiej literaturze obecny już od dawna (Mączyńska, Zawadzki, 1999).
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poddano ocenie praktykę zarządzania wartością (VBM). Analizowano dwa obszary potencjalnych słabości VBM: obszar wdrożeń i efekty funkcjonowania VBM w firmie. Wyniki
pokazują szereg słabości VBM. Do najważniejszych problemów w obszarze wdrażania zaliczono niemożność obiektywnego określenia najlepszej miary wartości i techniczne trudności implementacji miar (związane np. z określeniem kosztu kapitału i wysokości zaangażowanego kapitału), zwłaszcza na poziomie wydziałów. W obszarze efektów stosowania VBM
główne słabości to krótkowzroczność i orientacja na efektywność kosztem kreatywności,
prowadzące do pogorszenia efektywności w długim okresie.
I kolejna fundamentalna wada: nie znając przyszłości, z definicji nie jesteśmy w stanie
optymalizować naszych decyzji w oparciu o kryterium maksymalizacji wartości bieżącej
przepływów pieniężnych netto. Znamy jedynie oczekiwaną rentowność aktualnie rozpatrywanych projektów (które też są obarczone ryzykiem), ale nie wiemy, kiedy i jakie okazje
inwestycyjne pojawią się w przyszłości.
Kryzys globalny wywołał eksplozję dyskusji na temat dysfunkcji sektora finansowego.
Problematyka ta jest przedmiotem licznych publikacji, w których wskazuje się, że liberalizacja przepisów, finansowe innowacje, zniesienie kontroli kapitału i globalizacja systemu
finansowego sprawiają, że sektor ten rozrósł się do ogromnych, nieuzasadnionych rozmiarów. Ostrzeżenia na ten temat były formułowane także wcześniej (Mączyńska, 2011). Już
w 1936 roku John M. Keynes (2003) niemalże proroczo oceniał, że „W miarę ulepszania
organizacji rynków pojawia się istotne niebezpieczeństwo, że spekulacja weźmie górę nad
przedsiębiorczością. Spekulanci mogą być nieszkodliwi, gdy są niczym piana na spokojnych
wodach przedsiębiorczości. Ale sytuacja staje się poważna, gdy przedsiębiorczość poczyna
być pianą na wirze spekulacji”. Ten kierunek przemian sprawia, że, sługa staje się panem
(Mączyńska, 2011). Z kolei S. Kasiewicz (2009) zwraca uwagę na istotne słabości koncepcji
zarządzania wartością i wymienia trzy główne uwarunkowania, które jego zdaniem przyczyniły się do kryzysu finansowego z 2008 roku:
–– wpływ procesów postępującej globalizacji, implikujących wielokierunkowe zmiany
w zakresie funkcjonowania i rozwoju rynków oraz działających na nich podmiotów,
–– agresywność systemów motywacyjnych stanowiących kluczowy składnik systemu zarządzania wartością,
–– brak integracji pomiędzy koncepcją zarządzania wartością, a koncepcją zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Koncepcja zarządzania wartością jest stosunkowo nowa, wywarła jednak znaczący
wpływ na zmianę paradygmatu zarządzania i rozwój współczesnych przedsiębiorstw –
szczególnie dużych korporacji międzynarodowych, amerykańskich i z innych krajów rozwiniętych. Koncepcja ta ma również swoje wady, ograniczenia i pułapki. Teza, że niewłaściwe zastosowanie VBM było jedną z przyczyn problemów finansowych, które dotknęły
liczne firmy zachodnie (np. Enron, Worldcom, Parmalat) wydaje się być prawdziwa. Menedżerowie podejmowali ogromne ryzyko kosztem właścicieli (hazard moralny), a wobec
przytłaczających ich spółki problemów uciekali się często do manipulacji księgowych.
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Nie ulega wątpliwości, że dyskusja na temat możliwości zastosowania i przydatności
zarządzania wartością i różnych mierników związanych z tworzeniem wartości, będzie
kontynuowana w świetle nadal obowiązującego prowartościowego paradygmatu nauk o zarządzaniu i równocześnie nasilającej się krytyki i kontestowania jego podstawowych elementów (Jaki, 2012).
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VALUE BASED MANAGEMENT IN THE LARGEST COMPANIES
LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Abstract: Purpose – The aim of this paper to determine how familiar Polish companies are with the Value
Based Management (VBM) concept.
Design/methodology/approach – The paper presents an essence of the Value Base Management concept and
discusses the key advantages and drawbacks of implementing the VBM system. Next, the key findings of
a questionnaire review carried out in 2013 among the group of the biggest public companies in Poland have
been presented. Linkage between value creation and remuneration of top managers has been examined. Finally, the major challenges facing implementation and application of the Value Based Management concept
have been deliberated.
Findings – This research into how familiar managers are with the VBM concept and whether they apply
it in practice and/or intend to introduce it, reveals that – among the largest Polish listed companies – the
value-based paradigm of management is a reality. It is more than a mere suggestion made by the theory and
expected to be put to practice; still, declarations of using the VBM concept would require further in-depth
verification – preferably as individual case studies.
Originality/value – This paper takes a new look at knowledge about VBM concept among top managers
representing the biggest Polish public companies.
Keywords: business valuation; Value Based Management; management paradigm
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Business Valuation
– Practice of domestic WSE members in 2016
Piotr Adamczyk, Agnieszka Zbroszczyk*
Abstract: Goal – The aim of this paper is to check the popularity of various valuation methods in practice,
as well as to present the statistics of parameters used in valuation processes and recommendations issued by
domestic Warsaw Stock Exchange (WSE) members in the year 2016.
Methodology – The study was prepared basing on 514 valuations of 118 companies gathered from 263 recommendations issued by 8 domestic WSE members. These input data were processed using statistical tools. Finally, they were aggregated and compared with textbooks and previous studies to present final conclusions.
Results – Basing on the conducted analysis, the authors stated that broadly spread opinion about high popularity of DCF and relative model in business valuation is confirmed. More interestingly, it seems that practitioners often made valuations basing on the same or very similar assumptions, which is the most visible in
the adopted period of detailed analysis. It should be noted that findings are based on historical data, which do
not refer to the future and apply only to companies which are listed on the stock market.
Originality – Authors’ analysis provides knowledge on how domestic WSE members apply the theory of
business valuation in practice, which approaches are the most commonly used, and aims at explaining to answer why it is so. This knowledge can constitute a basis for reviewing and improving valuation tools used in
stock recommendations. The authors encourage to conduct further discussion regarding the practice-theory
gaps, and provide data to it.
Keywords: business valuations, business valuation practice, WSE

Introduction
Contemporary Polish stock market in the form of Warsaw Stock Exchange (WSE) has been
existing since the year 1991 (https://www.gpw.pl/important_dates). Currently it consists
of more than 480 listed companies (https://www.gpw.pl/lista_spolek_en) and 26 domestic
WSE members (https://www.gpw.pl/lista_czlonkow_gieldy_en); 96 % of them are brokerage houses or banks conducting brokerage activities which, among other privileges, can
issue recommendations. These analyzes are in the form of detailed reports, which include
forecasts and valuations, regarding listed companies. Their goal is to support an investor
with her/his investment decisions. The final element of the recommendation is the target
price of a valued company. It has the strongest influence on a reader, which is why it should
be calculated with the highest attention and professionalism.
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Financial industry evaluates stock brokers on a daily basis. From general point of view,
analysts’ skills are evaluated basing on their efficiency. Investors are interested in how
much they could earn if they invested in accordance with recommendations issued (http://
www.parkiet.com/artykul/1457196.html). Less popular, but no less significant are research
concerning quality of the analysis and recommendations issued (http://www.bankier.pl/
wiadomosc/Ranking-domow-maklerskich-2016-DM-PKO-BP-DM-BOS-i-CDM-Pekaona-podium-7484263.html).
The concepts of value and valuation occupy a special place in the theory and practice of
hundreds of thousands financial analysts. This is because they provide a way to answer the
question how many units of the currency, in theory, an audited company is worth (Adamczyk, Zbroszczyk, 2017). Business valuation, in terms of brokerage houses practice, fulfills
one of the basic valuation functions, which is advising in the investment process.
Analysts’ results are based on their experience and knowledge. However, financial literature provides frames on which their models and valuation processes are based. The most
difficult challenge is to transfer achievements of theorists to the real world and face them
with the practical problems. Analysts concern which approach is the most appropriate, and
how particular valuation parameters should be estimated. Theorists often have opposing
opinions about many financial nuances and may run atilt for years. In such changing and
developing environment practitioners have to prepare their own frameworks and processes. Many of them use the same tools differently and justify them in various ways. This is
why the authors of the paper decided to prepare the study. It is crucial to know the direction
in which business valuation practice is heading. The authors’ aim is to find gaps between
the theory and practice, and discuss the factors that cause them, as well as compare them
with the previous research (Głębocki et al., 2011) in order to present how business valuation
practice has changed over six years of Warsaw Stock Exchange existence.
The article consists of three main parts. The first one is a literature and practice review,
which presents theorists approaches to business valuations with justification of their models and assumptions. Moreover, it regards contemporary research in stock recommendations. The second part contains research methodology, which describes statistic approaches
used in the study. The third part presents research findings, which describe differences between theory and observed practice. The authors discuss those gaps and try to explain them.

1. Literature and practice review
Textbooks provide a whole range of possibilities to value a business. In particular, they distinguish the absolute and relative valuation approaches (Pinto et al., 2010).The first category
specifies an asset’s intrinsic value. It enumerates income, asset, and option-based valuation.
The second category estimates an asset’s value relative to another (the most similar) asset.
Other approach towards company valuation is to estimate each of its divisions or business
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units as if they were independent, and sum them up. This method is called the sum-of-theparts valuation.1 Table 1 provides a brief comparison of these approaches.
Table 1
Comparison of business valuations approaches
Approach

Comment

Single valuation

Absolute

Asset-based

Income-based*

Sum-of-the-parts
valuation

Multiple valuation

Relative

Option-based**

*
**

Market-based

A mixture of
the single valuation methods

–– oriented on a company’s historical data,
–– used to value falling companies, and natural resource companies
–– oriented on a company’s future potential (FCFE, FCFF, FCFC, EVA, DDM,
APV),
–– requires to predict company’s incomes and cost of equity/capital,
–– is complex,
–– requires sensitivity analysis,
–– used to value mature going concern companies, and startups
–– is the most complex (real option pricing model),
–– for it income-based method is a starting point,
–– used to value natural resource companies
–– requires to find peer companies,
–– requires to know last transaction prices of peer companies or their fundamentals,
–– sensitive to different accounting systems and rules,
–– can overvaluate during bull market and udervaluate during bear market,
–– used to value companies from finance industry
–– requires to separate data for every business part which is going to be valuated,
–– can skip the synergy effect,
–– a special case of the sum-of-the-parts valuation is a relative valuation, which
peer group is divided in view of company’s sectors, valued as separate elements, and then summed up,
–– used to value complex corporations operating at the same time in many
different industries

It is often limited only to “Discounted Cash Flow Model”.
It is also called “Contingent Claim Model”.

Source: the authors’ own proposition of division, based on Pinto et al. (2010), Damodaran (2012).

Among all valuation methods literature pay homage to the Discounted Cash Flow (DCF)
model. Copeland, Koller and Murrin (1990) state that “Cash is the king”, whereas Fernandez
(2015b) says “Cash flow is a fact. Net income is just an opinion”. With these maxims they
highlight the significance of that model. However, in practice, market does not react differently depending on the valuation method used by an analyst or whether they used just one
or few of them (Asquith, Mikhail, Au, 2005). According to WSE, it seems that a pure fact
of issuing a recommendation is more important. Mielcarz (2015, 2016) proved that the share
prices of companies listed on WSE tend to react strongly and as expected to both issuing

1
The value obtained by using the sum-of-the-parts process is also called breakup value or private market value
Pinto et al. (2010).
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of a recommendation, and the extent of deviation between the recommended prices from
market prices.
It is sure that a model chosen to valuate a company exerts a tremendous influence on the
obtained results. Relating to the income-based method the literature does not specify which
one is the best to value a company. In addition, it states that all these methods give exactly
the same result (Fernandez, 2015c; Adamczyk, Zbroszczyk, 2017), so the only difference is
the aspect taken into consideration while conducting an analysis. Despite the fact that the
income-based method is the one preferably given in textbooks, it should not be treated as
a remedy for every financial research. Each method has its own advantages and disadvantages. However, it should be noted that the literature does not provide a simple distinction
indicating which one should be used in a particular situation. In return, it gives hints to suggested models’ applications. It claims that the approach to value a company depends on how
marketable its assets are, whether it generates cash flows, and how unique it is in terms of its
operations (Damodaran, 2012). Textbooks also state that using more than one approach can
yield incremental insights (Pinto et al., 2010). Analysts try to implement this postulate by
presenting their final valuation results as a range or mean. These approaches are presented
and briefly compared in Table 2.
Table 2
Ways of presenting valuation results

Average
valuation

Range
valuation

Approach

Comment
–– requires to use at least two single or/and sum-of-the-parts valuation methods,
–– requires to find minimum and maximum valuation,
–– presents a whole range covered by carried out valuations,
A mixture of the
–– used in fairness opinion analysis
single valuation
methods and sum-of- –– requires to use at least two single or/and sum-of-the-parts valuation methods,
-the-parts valuation
–– requires to select and use weights of weighted mean,
–– penultimate step is to indicate a whole range covered by carried out valuations,
–– used in stock recommendations

Source: The authors’ own proposition of division, based on Pinto et al. (2010), Damodaran (2012).

2. Research methodoloy
There are many studies regarding the practice of business valuation, in which the answers
from conducted surveys are the source of data (Bancel, Mittoo, 2014; Aguirreamalloa, Avendaño, Fernandez, 2015; Pinto et al., 2015; Fernandez, 2015a). Among many unquestionable
advantages, this kind of research has one main disadvantage, which is the reliability of gathered answers. There is no chance to separate them from respondents’ suppositions. Wishful
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thinking can lead an analyst to answer in a different way than he would act in reality. This
is why this paper’s authors decided to base their research on the recommendations issued.
They include documents in which decisions regarding an analysis were made, and bring
effects on investors. In reference to the Polish stock market this approach was used by
Głębocki et al. (2011). They examined 224 recommendations issued between January 1 and
September 30, 2010. After 6 years of valuations made by the members of the Polish stock
market for the purposes of this article, their study is treated as a point of reference and data
source to compare the research results.
Since December 31, 2016, 26 domestic WSE members have operated on the Warsaw
Stock Exchange. 25 (96%) of them had a permission to issue recommendations. Some of
them issued their analysis only to corporate clients or for internal use, giving into the public
only the estimated target price with short comment. Taking into account the aspects discussed above, the authors chose the following conditions to select the research sample:
1. Recommendations were issued by the Warsaw Stock Exchange (WSE) members,
which:
–– are domestic brokerage houses or banks conducting brokerage activities licensed by
the Polish Financial Supervision Authority (KNF), and,
–– have a permission to issue recommendations.2
2. Recommendations were prepared in 2016.3
3. The companies valued were not banks.4
4. Reports include full information about valuation method/s.5
Tables 3 and 4 present the distribution of chosen research sample.
The final size of the research sample, which meets the accepted requirements, consist of
514 valuations of 118 companies, which come from 263 recommendations issued by 8 domestic WSE members (32% of all domestic WSE members permitted to issue recommendations).

2
To issue a recommendation a brokerage house or bank conducting brokerage activities must have permission granted by the Polish Financial Supervision Authority, as results from the Trading in Financial Instruments
Act. (https://www.knf.gov.pl/en/about_the_market/Capital_market/entities/entities.html, http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20051831538).
3
Date of issuance can be different.
4
Because of banks special character, the authors decided that they should be an object of individual research,
and did not include them in this study.
5
Due to the lack of necessary information about valuation methods, “one-page recommendations” (which are
often updates) were not included in the performed study. The authors took into consideration only detailed reports
which include valuations findings, and at least made assumptions.
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Table 3
Number of recommendations issued by 8 domestic WSE members
No.

WSE member name

Recommendations

Weight (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DOM MAKLERSKI BDM SA
DOM MAKLERSKI MBANKU SA
PKO BANK POLSKI SA
BANK ZACHODNI WBK SA
VESTOR DOM MAKLERSKI SA
DOM MAKLERSKI BANKU BPS SA
BANK BGŻ BNP PARIBAS SA
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI SA
Σ

68
56
52
51
17
9
5
5
263

25.9
21.3
19.8
19.4
6.5
3.4
1.9
1.9
100.0

Source: the authors’ own derivation.

Table 4
Amount of issued recommendations per sector
No.

Sector

Frequency (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Construction
Clothes & cosmetics
Real estate
Oil & gas
Chemicals
IT
Metallurgy
Telecom
Mining
Leisure Facilities
Media
Others (each < 3.0%)
Σ

27
25
22
20
18
17
13
13
11
9
8
80
263

10.3
9.5
8.4
7.6
6.8
6.5
4.9
4.9
4.2
3.4
3.0
30.4
100.0

Source: the authors’ own derivation.

Figure 1 presents the multiplicity of recommendations because some companies were
recommended more often, and some less frequently. For instance, during 2016, 58 companies were recommended once and it was the most common case (49.2%). The second highest
rate was 19.5%, where each of 23 companies were recommended twice.
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Figure 1. Multiplicity of prepared recommendations
Source: the authors’ own derivation.

In order to make inferences, the authors processed the data gathered using basic statistics, as range, arithmetic mean, median, and standard deviation. Research results were
compared with the literature released until 2015, so that the WSE members had the chance
to take advantage of its achievements in the year 2016. Moreover, the authors compare6 their
findings with the results obtained by Głębocki et al. (2011) to identify changes in practice of
the WSE participants in terms of business valuations.

3. Research findings and discussion
263 recommendations contain 514 valuations. Tables 5 and 6 present the amount and types
of valuation methods applied in recommendations. Two valuation methods were applied
most frequently (93.2%), and the most popular among them was a combination of the market-based and income-based approach (86.7%). In 2010, 98.7% recommendations were made
using two methods, and in 97.8% cases the same methods as in 2016 were applied. It is in
compliance with textbooks which encourage to use more than only one method. If they
are considered separately, the most popular was the market-based and the income-based
approach, they were used in 248 (48.2%) and 242 (47.1%) recommendations, respectively.
The STOP7 approach was used in 21 (4.1%) recommendations, while the asset-based approach was used only in 3 (1.1%) recommendations. The SOTP valuation consist of the
income-based, market-based, and asset-based approaches mixture, which is presented in
Table 7 and 8. The option-based method was not put into practice in the examined period.

6
7

Where it was possible.
SOTP method was most popularly (33.3%) used to value companies from real estate sector.
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Table 5
The frequency of valuation approach sets used in recommendations
Recommenda- Valuations
Valuations per
tions frequency frequency
recommendation
level I
level I

1

15

2

245

93.2% 490

3
Σ

3
263

1.1%
9
100.0% 514

*

5.7%

15

RecommendaMB SOTP tions frequenAB IB OB
cy level II
x
0
0.0%
x
11
4.2%
2.9%
x
0
0.0%
x
0
0.0%
x
4
1.5%
x
x
228
86.7%
95.3%
x
x
14
5.3%
x
x
3
1.1%
1.8%
x
x
x
3
1.1%
100.0%
Σ
263 100.0%
Absolute*

Valuations
frequency
level II
0
0.0%
11
2.1%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.8%
456 88.7%
28
5.5%
6
1.2%
9
1.8%
514 100.0%

Abbreviations from Table 7.

Source: the authors’ own derivation.

Table 6
The frequency of valuation approaches used in recommendations
Level I

Level II

Level III

Absolute

245

47.7%

Relative
Multiple
21
4.1% SOTP
Σ
514
100.0% Σ
Source: the authors’ own derivation.

248
21
514

48.2%
4.1%
100.0%

Single

493

95.9%

Income-based
Asset-based
Option-based
Market-based
SOTP
Σ

242
3
0
248
21
514

47.1%
0.6%
0.0%
48.2%
4.1%
100.0%

Table 7
The frequency of valuation approaches used in SOTP valuation8
Approach

Frequency

Income-based (IB)
Market-based (MB)
Asset-based (AB)
Exit Yield (EY)
Option-based (OB)
Source: the authors’ own derivation.

13
12
11
3
0

61.9%
57.1%
52.4%
14.3%
0.0%

8
Analysts also used a method which they called the “Exit Yield”. It is used in the income-based valuation, and
represents the value of the investment property at the end of the analysis period (exit value), expressed as percentages. The exit value is the net amount which an entity expects to obtain for an asset at the end of the analysis period,
after the deduction of expected disposal costs (in this sense, exit value is similar to residual value).
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Table 8
The frequency of valuation approach sets used in SOTP valuation
Approach set*

Frequency

IB
IB + MB
AB + MB + IB
AB
AB +EY +MB
MB
AB + EY
AB + MB
Σ

5
4
4
3
2
1
1
1
21

*

23.8%
19.0%
19.0%
14.3%
9.5%
4.8%
4.8%
4.8%
100.0%

Abbreviations from Table 7.

Source: the authors’ own derivation.

Because of a special character of stock recommendations, which are supposed to determine a target price, range type of valuation was not used at all. Instead, average type of
valuation was used in each of them, sometimes (36.9%) even with 0% weight of one of the
applied methods.9
3.1. Absolute valuation
Tables 9 and 10 show that relating to the income-based valuation in the tested sample a method based on Discounted Cash Flow with Free Cash Flow to Firm occurred most frequently
(98.8%). It is similar to the results obtained in 2010, when this method was used very often
as well (84.0%). The literature tries not to exalt this method among other types of cash flows
or even incomes. However, when textbooks describe the income-based valuation model they
often present it as the main method.
Table 9
The frequency of income types used in income-based valuations
Income type

Frequency

FCFF
DIV
RI
FCFE
FCFC
EVA
TS
Source: the authors’ own derivation.

239
10
4
0
0
0
0

98.8%
4.1%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

9
Justification of it is usually only a statement that the chosen method remains an analyst’s primary valuation
tool, this is why it amounts to 100% in determining the target price.

242

Piotr Adamczyk, Agnieszka Zbroszczyk

Table 10
The frequency of income type sets used in income-based valuations
Income set

Frequency

FCFF
FCFF + DIV
RI
FCFF + DIV + RI
RI + DIV
FCFF + RI
DIV
Σ

230
8
2
1
1
0
0
242

95.0%
3.3%
0.8%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
100.0%

Source: the authors’ own derivation.

Income should be discounted by an appropriate discount rate. Each recommendation
studied declared that it used the right one. Doubts arouse when it comes to a company’s
future capital structure. Table 11 presents approaches to WACC weights used by each of the
examined recommendations issued by chosen WSE participants’, whereas Table 12 shows
how many WACC were constant or variable. In 2010, 68.0% of them were variable, and
85.6% did not contain any justification of the accepted discount rates. In 2016, 68.0% of
them were variable. Analysts again did not clearly state how they estimated discount rates,
but basing on tables included in reports the authors noticed that in order to estimate cost
of equity CAPM was used most frequently, whereas in order to estimate company’s future capital structure which is used in WACC each WSE member had their own guideline.
Unfortunately, they were indicated without any explanation. This is why their approaches
cannot be directly compared with the contemporary literature and previous research. There
were 3 recommendations, in which only direct method was used (two with RI and one with
RI + DIV), and WACC weights were not presented.
Table 11
Approaches to estimation of WACC weights
Approach

WSE members

Debt / (Debt + Equity)
Net debt / (Net debt + Market Capitalization)
Debt / Capital

6
1
1

Source: the authors’ own derivation.
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Table 12
WACC weights
Valuation process

Frequency

At least sequential

239

98.8%

Only direct
Σ

3
242

1.2%
100.0%

WACC weights

Frequency

Variable
Fixed
No info.
No info.
Σ

164
50
25
3
242

67.8%
20.7%
10.3%
1.2%
100.0%

Source: the authors’ own derivation.

Each income-based valuation consisted of a two-stage model. In few WSE members
standardization of detailed analysis period was very visible, as presented by Figure 2. It usually contains of 10 periods, and it was the same as in 2010, when a ten-year period was
also the most popular one (68.2%). That kind of unification is not in compliance with the
literature, which states that each time a detailed analysis period should be designated individually.

Figure 2. Detailed analysis period length
Source: the authors’ own derivation.

In almost every examined recommendation (97.3%, 256 reports) analysts presented a historical and estimated financial statement, and compared them using a ratio analysis. There
were noted not very high rate of sensitivity analysis occurrence (79.8%), which is thoroughly
presented in Table 13. The literature encourages to prepare and present a sensitivity analysis, and treats it as the best market practice.
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Table 13
The frequency of sensitivity analysis sets used in income-based valuations
Frequency level I

Occurs

193

Does not
49
occur
Σ
242

Frequency level II

Frequency level III
g/Discount rate
g/Risk-free rate
Copper price/Currency exchange
rate
g/EBIT margin
MRP/g
g/Coal price
BETA/g
MRP/BETA
BETA/g + g/Discount rate
MRP/BETA + g/Risk-free rate
g/Discount rate + g/Risk-free rate

105
13

43.4%
5.4%

3

1.2%

2
1
1
1
0
5
4
2

0.8%
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
2.1%
1.7%
0.8%

1 sensitivity
analys

126

52.1%

2 sensitivity
analysis

11

4.6%

3 sensitivity
analysis

56

23.1%

BETA/g + MRP/g + MRP/BETA

56

23.1%

20.2%

–

49

20.2%

–

49

20.3%

100.0%

Σ

242

100.0%

Σ

242

100.0%

79.8%

Source: the authors’ own derivation.

3.2. Relative valuation
The examined market-based valuations usually (69.8%) used two multipliers (Table 19),
which were P/E (90.7%) and EV/EBITDA (90.2%). It is in compliance with the literature,
which encourages to value a company basing on more than one multiplier, and more than
one type of multipliers. Statistics are almost the same as they were in 2010, when P/E was
used in 93%, and EV/EBITDA in 95% of relative valuations. A detailed distribution of the
applied multipliers is presented in Table 14 and Table 15.
Analysts used estimated multipliers (90.7%) most frequently, which were based on market and book values. However, a research sample also consists of multipliers based on income
valuation, especially in case of the P/BV multiplier10. High rate of estimated multipliers used
in valuation is in compliance with the literature, which states that the valuation should be
a forward looking process. In 2010, 76% of valuations used estimated multipliers. Table 16
presents details regarding a type of multiplier used, and its frequency of application.

10
This method is called there the “The warranted equity method” (WEV) and is based on the P/BV formula =
(forward ROE less sustainable growth rate)/(Cost of equity less sustainable growth rate).
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Table 14
The frequency of multipliers sets used in market-based valuations
Multipliers
per valuation

Frequency
level I

Multipliers set

1

20

8.1%

2

173

69.7%

3

54

21.8%

4
Σ

1
248

0.4%
100.0%

EV/EBITDA
P/BV
P/E + EV/EBITDA
P/E + P/BV
P/E + ROE-P/BV
EV/EBITDA + DY
EV/EBITDA + EV/FCF
P/E + EV/EBITDA + EV/EBIT
P/E + EV/EBITDA + DY
P/E + EV/EBITDA + P/CE
P/E + EV/EBITDA + PEG
P/E + P/BV + ROE-P/BV
P/BV + ND/E + PEG
P/E + EV/EBITDA + ND/E + DY
Σ

Source: the authors’ own derivation.

Table 15
The frequency of multipliers used in market-based valuations
Multiplier

Frequency

P/E
EV/EBITDA
EV/EBIT
P/BV
DY
PEG
ROE-P/BV
P/CE
ND/E
EV/FCF

223
222
30
24
16
5
4
4
3
1

Source: the authors’ own derivation.

90.7%
90.2%
12.2%
9.8%
6.5%
2.0%
1.6%
1.6%
1.2%
0.4%

Frequency
level II
13
7
155
13
2
2
1
30
13
4
3
2
2
1
248

5.2%
2.8%
62.5%
5.2%
0.8%
0.8%
0.4%
12.1%
5.2%
1.6%
1.2%
0.8%
0.8%
0.4%
100.0%
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Table 16
Multipliers in the context of their time perspective
Multipliers

Estimated (E)
Historical +
Estimated
Historical (H)
Σ

Frequency level I

225

90.7%

18

7.3%

5

2.0%

248

100.0%

Periods

Frequency level II

1
2
3
4
1H + 1E
1H + 2E
1
2
3
Σ

0
24
200
1
1
17
4
0
1
248

0.0%
9.7%
80.6%
0.4%
0.4%
6.9%
1.6%
0.0%
0.4%
100.0%

Source: the authors’ own derivation.

Relative valuations used a wide range of comparatives, not only in terms of their number but also a form of their division. The authors noticed two types of peers’ division:11
per peers’ localizations (19.0%), and per sectors (14.1%). In the case when peers were not
divided, they referred to the whole company, and it was the most popular case (64.1%). Detailed data are presented in Table 17 and Table 18.In this field, the research from 2010 was
incomplete.
Table 17
Distribution of peers used in relative valuations
Point of reference
Based on comparables

Whole company
Localization
Sector
No info.

Based on fundamentals*
Σ
*

Frequency
159
47
35
5
2
248

64.1%
19.0%
14.1%
2.0%
0.8%
100.0%

Two valuations were made using the “Warranted equity method”.

Source: the authors’ own derivation.

11
It is worth to note that peers divided per localization or not divided at all are processed as standard market-based valuation, whereas in the case when peers were divided per valued company’s sectors, the analysis is processed
as the SOTP valuation, when in each case relative valuation was used.
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Table 18
Distribution of peers used in relative valuations
Recommendations frequency
Company 159

64.6%

Localization

47

19.1%

Sector

35

14.2%

5
246*

2.0%
100.0%

No info.
Σ

LocaliRecommendations
zation or
frequency
sectors
–
2
3
5
7
2
3
4
–

159
38
6
2
1
29
4
2
5
246*

64.6%
15.5%
2.4%
0.8%
0.4%
11.8%
1.6%
0.8%
2.0%
100.0%

Peers
Min.

Max.

2.0
8.0
17.0
16.0
18.0
6.0
19.0
14.0
–

29.0
28.0
26.0
16.0
18.0
24.0
36.0
36.0
–

Arithmetic
mean
10.7
16.7
22.2
16.0
18.0
15.3
27.0
25.0
–

Median

Standard
deviation

10.0
16.0
23.5
16.0
18.0
16.0
26.5
25.0
–

5.5
4.5
3.9
0.0
0.0
5.6
7.6
11.0
–

* In this table valuations based on fundamentals were excluded. Compare with Table 17.

Source: the authors’ own derivation.

The most popular averaging statistic was a median, which was used in 93.5% of cases,
an arithmetic mean was used in 3.3% of cases, whereas in the remaining 3.3% of cases there
was a lack of information about the applied statistic. In the process of the market-based valuation equity value can be calculated even per each peer, but most often it is a result of averaging. Due to insufficient data regarding detailed inference the authors could only enumerate elements which took part in the averaging process. They were multipliers types, forecast
periods, and localizations. In addition, analysts were averaging on many different levels.

Conclusions
Domestic WSE members issue recommendations to fulfill advisory function. They generally use two valuation approaches, and average them. These approaches usually include the
income-based and market-based single valuation. Analysts most frequently use an arithmetic mean, but there are also situations when weighted mean is used, even with 0% weight
of some valuation. Unfortunately, the assumed weights are usually just statements without
any justification.
Because of the advisory function, reports made by domestic WSE members should be
understandable for an investor. This is why the highest popularity of relative valuation is not
a surprise. This approach is broadly considered as simple to carry and easy to understand.
The income-based DCF model may seem to be more difficult to understand. Despite that,
recommendations do not always include detailed justifications of its assumptions. One-page
recommendations with only brief reference to models used in valuation constitute the most
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extreme cases. Following this reasoning process, it is no surprise that the option-based approach was not used at all. However, intelligibility of recommendations cannot be the reason
of limiting investment tools or limiting presented data.
In terms of income-based valuation, Free Cash Flows to Firm are used most frequently,
and they are always discounted by a proper discount rate – WACC. As regards to cost of equity, analysts usually use the CAPM to estimate it. Relating to the market-based valuation, it
was proved that since the publication of “Security analysis” by Dodd & Graham (1934) P/E
is still the most popular multiplier. Moreover, analysts use EV/EBITDA multiplier almost
equally often. Because of considering valuation process from forward looking perspective,
they used estimated multipliers most often for three consecutive years. All of the findings
mentioned before are in compliance with the theory included in textbooks, but the authors
noticed also some incompatibilities.
After studying 263 recommendations, the authors realized that many valuations parameters look similar. This issue is strongly visible in the period of a detailed analysis of
issued recommendations. Most of them were prepared with a ten-year period of detailed
analysis. In addition, analysts calculate company’s future capital structure, which is used
in WACC, in a completely different ways. These approaches depend on the corporation on
behalf which the analysis was conducted.
The final conclusion is the same as in the research made by Głębocki et al. (2011).
The general problem of valuations prepared in 2016 by domestic members of WSE is that
they do not always present all relevant information, especially in the field of the valuation
process. Parameters used in examined valuations, not always, but often do not have any
justification. It is not uncommon to see a growth rate or a beta parameter without any comment on how it was estimated. Even the lack of information on few parameters is a huge
drawback, which does not allow an investor to entirely follow and verify independently the
analysis conducted. They allow to observe the results but not the whole way of thinking.
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WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW – PRAKTYKA CZŁONKÓW GPW W 2016 ROKU
Streszczenie: Cel – Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja popularności różnych metod wyceny przedsiębiorstw w praktyce domów maklerskich, jak również przedstawienie oraz omówienie statystyk parametrów użytych w procesie sporządzania wycen i rekomendacji wydawanych przez wybranych krajowych
członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w roku 2016.
Metodologia badania – Badania bazują na 514 wycenach 118 przedsiębiorstw. Wyceny zostały pozyskane
z 263 rekomendacji wydanych przez 8 krajowych członków GPW. Tak zebrane dane wejściowe zostały przetworzone przy użyciu metod statystycznych. Ich zagregowanie oraz porównane z literaturą przedmiotu oraz
wcześniejszymi badaniami pozwoliło na sformułowanie finalnych wniosków.
Wynik – Na podstawie przeprowadzonej analizy autorzy ustalili, że szeroko rozpowszechniona opinia o wysokiej popularności metody DCF oraz metody porównawczej jest prawdziwa dla przebadanej zbiorowości.
Co interesujące, wyniki agregacji wskazują, że praktycy często sporządzali wyceny przedsiębiorstw bazując
na takich samych lub bardzo podobnych założeniach, co jest szczególnie widoczne w przyjmowanej długości okresu szczegółowej prognozy. Należy zauważyć, iż wyniki badań oparte są na danych historycznych,
które nie odnoszą się do przyszłości oraz to, że dotyczą one jedynie wycen spółek notowanych na giełdzie
papierów wartościowych.
Oryginalność/wartość – Autorzy dostarczają wiedzę na temat tego jak praktycy przekładają teorię wyceny
przedsiębiorstw na praktykę, które metody używane są najczęściej oraz podejmują próbę objaśnienia tych
zjawisk. Wiedza ta może stanowić podstawę do rewizji oraz ulepszenia narzędzi wyceny stosowanych w rekomendacjach giełdowych. Autorzy tym samym zachęcają do przeprowadzania dalszych dyskusji i badań
w obszarze różnic pomiędzy praktyką a teorią wyceny przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, praktyka wyceny przedsiębiorstw, GPW
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Kapitał intelektualny a zarządzanie
przedsiębiorstwem
Karolina Beyer*
Streszczenie: Cel – Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie istoty kapitału intelektualnego w zakresie zarządzania jego poszczególnymi elementami, tj. kapitałem ludzkim, kapitałem organizacyjnym i kapitałem rynkowym.
Metoda badania – Artykuł ma charakter teoretyczny i prezentuje przegląd literatury oraz rozważania Autorki w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym i jego elementami składowymi.
Wynik – W artykule przedstawiono istotę kapitału intelektualnego i jego elementy składowe tj. kapitał ludzki, kapitał organizacyjny i kapitał rynkowy, wskazując również działania związane z zarządzaniem tą kategorią.
Oryginalność/wartość – Sukces współczesnych przedsiębiorstw uzależniony jest od właściwego i efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, dlatego niezbędne jest zrozumienie istoty poszczególnych jego
komponentów i opracowanie odpowiednich sposobów zarządzania kapitałem intelektualnym jako całością
i jego elementami składowymi.
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie kapitałem organizacyjnym, zarządzanie kapitałem rynkowym

Wprowadzenie
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w obliczu wyzwań płynących ze strony
uwarunkowań nowej gospodarki opartej na wiedzy wymaga podjęcia nowych sposobów
zarządzania. W celu osiągnięcia sukcesów rynkowych przedsiębiorstwa z tradycyjnych organizacji powinny przekształcać się w organizacje bazujące na wiedzy, umiejętnościach
i kompetencjach. Powyższe wymusza stosowanie nowych sposobów zarządzania, które pozwolą przedsiębiorstwom wykorzystywać wiedzę, wzmacniać kluczowe kompetencje, rozwijać umiejętności pracowników, jak również wspomagać organizacyjne uczenie się i budować wizerunek zewnętrzny. Dlatego, by przedsiębiorstwa mogły zapewnić sobie przewagę
konkurencyjną, muszą podjąć działania zmierzające ku efektywnemu zarządzaniu kapitałem intelektualnym.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty kapitału intelektualnego i jego
elementów składowych i ich roli w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Umiejętne zarządzanie w tym zakresie jest współcześnie wyzwaniem dla przedsiębiorstw, gdyż dotyczy
dr Karolina Beyer, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, karolina.beyer@usz.
edu.pl.
*
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niematerialnych, często trudnych do uchwycenia elementów przedsiębiorstwa. Ponadto,
sprawne zarządzanie kapitałem intelektualnym jest istotne ze względu na korzyści, jakie
przynosi przedsiębiorstwu m.in. w zakresie wzrostu jego wartości rynkowej, wzrostu wydajności i jakości pracy zatrudnionych, czy poprawy wizerunku rynkowego.

1. Istota kapitału intelektualnego
Pojęcie kapitału intelektualnego, choć coraz bardziej popularne, jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Fakt ten przede wszystkim wynika z jego niematerialnego charakteru.
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że kapitał intelektualny całościowo obejmuje aktywa niematerialne, wskazuje sposoby zarządzania nimi oraz pomaga rozwiązać problem
związany z brakiem informacji na temat aktywów niematerialnych. Ponadto pojęcie kapitału intelektualnego wykracza nieco poza pojęcie zasobu w tradycyjnym znaczeniu i traktowane jest jako forma tworzenia wartości (Towarnicka, 2000; Janasz, 2010). W związku
z powyższym kapitał intelektualny obejmuje zarówno zasoby niematerialne, jak i zdolności rozwijania i koordynowania zasobów (materialnych i niematerialnych) (Głuszek, 2001;
Beyer, 2009).
Na potrzeby dalszych rozważań prowadzonych w niniejszym artykule przyjęto model
kapitału intelektualnego składający się z takich komponentów, jak: kapitał ludzki, kapitał
organizacyjny, kapitał rynkowy.
Na rysunku 1 zostały zaprezentowane poszczególne komponenty kapitału intelektualnego.
Kapitał
intelektualny

Kapitał
ludzki

Kapitał
organizacyjny

Kapitał
rynkowy

Rysunek 1. Elementy kapitału intelektualnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy literatury przedmiotu.

Należy podkreślić, iż kapitał intelektualny to nie tylko zasoby w omawianych trzech
kategoriach, lecz przede wszystkim wartość tworzona dzięki wzajemnemu oddziaływaniu
wszystkich jego elementów. Kapitał organizacyjny poprzez sieci komputerowe, systemy informatyczne, bazy danych, patenty i inne wspomaga rozwój umiejętności i wiedzy kapitału
ludzkiego. Z innej strony dobre relacje z otoczeniem mogą być odzwierciedleniem tego, co
dzieje się w przedsiębiorstwie.
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Sposób zarządzania kapitałem intelektualnym uzależniony jest od specyfiki przedsiębiorstwa, jak i od jego misji, strategii i możliwości finansowych oraz musi być dostosowany
do konkretnych potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa (Mikuła i in., 2007).
Dokonując analizy literatury przedmiotu można przyjąć stwierdzenie, iż zarządzanie
kapitałem intelektualnym to realizacja podstawowych funkcji zarządzania. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym w zasadzie skupia się na identyfikowaniu kapitału intelektualnego, koncentrowaniu się na jego generowaniu oraz stwarzaniu warunków dla jego
wykorzystania i pomnażania. Sekwencje procesu zarządzania kapitałem intelektualnym
przedstawia rysunek 2.
Sformułowanie strategii rynkowej przedsiębiorstwa

Identyfikacja i pomiar kapitału
intelektualnego organizacji

Wartościowanie elementów składowych
kapitału intelektualnego z punktu widzenia
realizacji ogólnej strategii przedsiębiorstwa

Opracowanie metod kreowania,
pozyskiwania, transferu, gromadzenia, a także
pełnego wykorzystania posiadanych i/lub
pożądanych zasobów kapitału intelektualnego
(kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego,
kapitału rynkowego)
Stworzenie warunków dla wdrożenia
przyjętych metod użytkowania kapitału
intelektualnego

Wdrożenie właściwych metod wykorzystania
kapitału intelektualnego

modele diagnozy
kapitału intelektualnego
organizacji
identyfikacja elementów
kapitału intelektualnego
pomiar
narzędzia zarządzania:
 wiedzą
 kapitałem ludzkim
 kapitałem
organizacyjnym
 kapitałem rynkowym
 inwestycje w technologię informatyczną
 inwestycje w rozwój
pracowników
 inwestycje w badania
i rozwój
 efektywne zarządzanie
informacją i komunikacją
 wzrost innowacyjności

Ocena kapitału intelektualnego firmy
w aspekcie wypełniania celów strategicznych
przedsiębiorstwa

Rysunek 2. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym
Źródło: opracowanie własne na podstawie Podstawy zarządzania (2007), s. 108.
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Umiejętne zarządzanie kapitałem intelektualnym i jego składowymi prowadzi do wzrostu innowacyjności i kreatywności, poprawy relacji z klientami i dostawcami, poprawy
wizerunku firmy oraz do zmiany postaw pracowników, co w konsekwencji przyczyni się
do wzrostu efektywności organizacji i jej rozwoju (Otawa, 2011).
Konkludując należy podkreślić, iż proces zarządzania kapitałem intelektualnym łączy
się bezpośrednio z zarządzaniem jego elementami składowymi, tj. kapitałem ludzkim, organizacyjnym i rynkowym W dalszej części niniejszego artykułu przedstawione zostaną
działania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, organizacyjnym oraz rynkowym
w kontekście zarządzania kapitałem intelektualnym.

2. Kapitał ludzki w zarządzaniu kapitałem intelektualnym
Można przyjąć, iż dogmatem zarządzania współczesnymi organizacjami jest przekonanie,
że kapitał ludzki stanowi najcenniejsze zasoby przedsiębiorstwa oraz kreuje wartość firmy
zastępując w tym miejscu często kapitał finansowy i rzeczowy (Juchnowicz, 2014). Termin
„kapitał ludzki” zazwyczaj odnosi się do zatrudnionych pracowników. Jednakże większość
pracowników nie stanowi prawdziwego kapitału ludzkiego. Jedynie pewna część zatrudnionych potrafi kreować innowacje, które mogą generować wartość dla przedsiębiorstwa.
To właśnie pomysły i kreatywność pewnej grupy pracowników stanowią podstawę wyróżnienia się przedsiębiorstwa na tle konkurencji. To właśnie ci zatrudnieni budują przyszłość
organizacji i stanowią jej kapitał ludzki, a w konsekwencji kapitał intelektualny (Sullivan,
2000). Kapitał ludzki jest generatorem i nośnikiem kapitału intelektualnego. To w umysłach
pracowników tworzone są nowe pomysły, idee, innowacje, itp. Nawet najbardziej zaawansowane technologicznie maszyny, aby mogły być użyteczne wymagają chociażby iskry
wytworzonej przez ludzki umysł. Maszyny i komputery powielają swoją pracę, i realizują
ją w sposób o wiele doskonalszy od ludzi, to jednak nie posiadają umiejętności umożliwiających kreację i samodoskonalenie wiedzy (Żemigała, 2008).
Zarządzanie kapitałem ludzkim w obliczu nowego typu pracownika – pracownika wiedzy – wymaga zastosowania metod, które będą sprzyjały większemu emocjonalnemu i intelektualnemu zaangażowaniu zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Zarządzanie to powinno
również skłaniać pracowników do nieustannego poszerzania wiedzy, poszerzania kwalifikacji i kompetencji. Niezbędnym będzie również wdrażanie działań pozwalających zapewnić poczucie podmiotowości i znaczącej roli odgrywanej dla organizacji. Ponadto, kapitał
ludzki powinien stać się priorytetowym celem inwestycji w przedsiębiorstwie (Szczygielska, 2009).
Biorąc powyższe pod uwagę, konieczne staje się wypracowanie nowych, bardziej efektywnych sposobów zarządzania kapitałem ludzkim, w taki sposób, aby wzrastała jego
wartość oraz wartość kapitału intelektualnego. Współczesny proces zarządzania kapitałem
ludzkim można sprowadzić do następujących etapów (Beyer, 2016):
–– Zidentyfikowanie kluczowych pracowników,
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–– Budowanie kultury dzielenia się wiedzą,
–– Rozwój kompetencji,
–– Ocena postępów,
–– Wykorzystywanie partycypacyjnego stylu kierowania,
–– Motywowanie, pobudzanie lojalności i satysfakcji z pracy.
Zarządzając kapitałem ludzkim należy wskazać bariery i ograniczenia, które w trakcie
realizowania tego procesu mogą się pojawić. Podstawową barierą jest fakt, że kapitał ludzki
nie stanowi własności przedsiębiorstwa, a związku z tym jest trudny do kształtowania.
Inną barierą może być brak relacji między pracownikami, co wiąże się z brakiem przepływu wiedzy i informacji między nimi, a w konsekwencji nie prowadzi do rozwoju kapitału
ludzkiego i intelektualnego. Barierą może być również brak odpowiedniej infrastruktury
zachęcającej do dzielenia się wiedzą, a także, w organizacji mogą znajdować się oponenci
zmian, blokujący rozwój przedsiębiorstwa. I wreszcie barierą dla skutecznego zarządzania
kapitałem ludzkim może być brak motywacji pracowników oraz odpowiednich systemów
motywacyjnych, jak również brak pewności stałego zatrudnienia.
Współczesne przedsiębiorstwa powinny być świadome, jak bardzo ważne jest posiadanie wartościowego kapitału ludzkiego sprzyjającego efektywnemu realizowaniu strategii,
wykorzystującego szanse płynące z otoczenia. Kapitał ludzki stanowi kluczowy czynnik
sukcesu dla przedsiębiorstwa, a tym samym przyczynia się do osiągania przewagi konkurencyjnej.

3. Kapitał organizacyjny w zarządzaniu kapitałem intelektualnym
Kapitał organizacyjny stanowi przede wszystkim zbiór elementów wspomagających pracę
pracowników, m.in.: struktura organizacyjna, infrastruktura, która ma na celu wzmacniać
efektywność pracy, a także odnosi się on do umiejętności odnowy przedsiębiorstwa poprzez
innowacje w formie chronionych praw handlowych, własności intelektualnej.
W literaturze przedmiotu kapitał organizacyjny często utożsamiany jest z „intelektem
organizacji” (Swart, 2006). W skład kapitału organizacyjnego wchodzą m.in. strategie organizacji, wewnętrzna struktura, kultura organizacyjna, styl kierowania, wewnętrzne sieci
(ułatwiające przepływ informacji), systemy, bazy danych, historia przedsiębiorstwa, jak
również prawa autorskie, patenty, technologie, znak handlowy, licencje, tajemnice handlowe, marka. Wzrost kapitału organizacyjnego następuje, gdy przedsiębiorstwo inwestuje
w technologie, rozwija procesy czy podejmuje wewnętrzne inicjatywy rozwojowe.
Elementy kapitału organizacyjnego często są wynikiem pracy kapitału ludzkiego i charakteryzuje je to, że w pełni należą do przedsiębiorstwa. Kapitał organizacyjny obrazuje
możliwości organizacyjne firmy do zaspokojenia i spełnienia wymogów rynkowych (Akpinar, 2012). Elementy kapitału organizacyjnego wspierają w osiąganiu optymalnego wykorzystania możliwości intelektualnych, a w konsekwencji do zwiększania wyników przedsiębiorstwa. Pracownik o wysokim poziomie intelektualnym, ale nie mający wsparcia ze
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strony procedur i systemów w organizacji, nie przyczyni się do wzrostu potencjału kapitału
intelektualnego organizacji.
N. Bontis (1998) definiuje kapitał organizacyjny jako mechanizmy i struktury w organizacji, które wspierają pracowników w optymalnym wykonywaniu swoich obowiązków,
a tym samym wpływają na wydajność całego przedsiębiorstwa. Tłumaczy, że pracownik
wyposażony w wysoki poziom umiejętności, wiedzy, kompetencji oraz motywację do oferowania produktów/usług o wyróżniającej jakości, ale napotykający na słabe systemy i procedury organizacyjne nie osiągnie swojego pełnego potencjału.
Zarządzanie kapitałem organizacyjnym sprowadza się przede wszystkim do kształtowania struktury organizacyjnej. Struktura organizacyjna powinna być elastyczna, pozwalająca na szybkie reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia (Urbanowska-Sojkin,
2008). Prosta struktura organizacyjna ułatwia również nawiązywanie kontaktów biznesowych, a także usprawnia relacje z partnerami przedsiębiorstwa, ułatwia pozyskiwanie
klientów i tworzenie pożądanego wizerunku przedsiębiorstwa (Sokołowska, 2005).
Kolejnym działaniem w zakresie zarządzania kapitałem organizacyjnym jest budowanie
odpowiedniej kultury organizacyjnej. Działania mające na celu zarządzanie kulturą organizacyjną związane są z wpływaniem na obraz i formę kultury organizacyjnej w celu dostosowania jej do zamierzonych celów przedsiębiorstwa. Kształtowanie kultury w przedsiębiorstwie wiąże się zazwyczaj z implementacją pewnych zmian w postawach, wartościach,
zachowaniach pracowników (Szczygielska, 2009). Ponadto, kultura powinna być spójna
z celami przedsiębiorstwa i realizowanymi strategiami (Urbanowska-Sojkin, 1999). Tworzenie kultury organizacyjnej i jej przyswajanie do świadomości przez pracowników jest
zagadnieniem trudnym i długoterminowym. Dlatego jakiekolwiek wprowadzanie zmian
w zakorzenionej wśród pracowników kulturze jest bardzo skomplikowane, złożone i wymaga od menedżerów niezwykłych umiejętności zarządczych.
We współczesnych przedsiębiorstwach powinno się dążyć do tworzenia tzw. kultur pozytywnych, charakteryzujących się innowacyjnością, ekstrawertyzmem i pragmatyzmem
(Sopińska, Wachowiak, 2005). Dla porównania kultura negatywna charakteryzuje się negatywnym stosunkiem do zmian, introwertyzmem i biurokracją wewnętrzną. Kultura organizacyjna powinna sprzyjać rozwojowi kapitału intelektualnego. Przekształcenie kultury
w tym kierunku wiąże się często przejściem z kultury biurokratycznej w kulturę opartą na
wiedzy, w ramach której usprawnia się przyswajanie i rozwijanie wiedzy.
Należy jednak podkreślić, że kultura sama w sobie nie stanowi cennego zasobu dla
przedsiębiorstwa. Wartościowa kultura organizacyjna musi być unikatowa, efektywna i stanowić niepowtarzalną osobowość przedsiębiorstwa. Ponadto, powinna sprzyjać budowaniu
kapitału intelektualnego oraz być motorem do osiągania przewagi konkurencyjnej. Kulturę
spełniającą powyższe cechy nazywa się kulturą kapitału intelektualnego. Ponadto, należy
podkreślić, że kultura sprzyjająca rozwojowi kapitału intelektualnego powinna cechować
się skłonnością członków organizacji do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
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Ze strukturą organizacyjną oraz kulturą przedsiębiorstwa powiązane są działania związane z przyjętym stylem kierowania. A. Brooking (2010) definiuje filozofię kierowania jako
sposób, w jaki liderzy przedsiębiorstwa myślą o swojej organizacji i jej pracownikach, co
w konsekwencji ma istotny wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej.
Istotnym elementem kapitału organizacyjnego, a tym samym kapitału intelektualnego,
są elementy, które mogą podlegać ochronie prawnej. Własność intelektualną można zdefiniować jako wszelkiego rodzaju prawa odnoszące się do różnych wytworów ludzkiego
umysłu, czyli działalności intelektualnej w dziedzinie naukowej, przemysłowej, literackiej,
artystycznej, a w szczególności prawa do (Szczygielska, 2009): wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych, znaków handlowych, odkryć naukowych, utworów artystycznych, literackich, naukowych, programów komputerowych, interpretacji i wykonań artystów, wideogramów i fonogramów, ochrony przed nieuczciwą konkurencją, technologii,
tajemnic handlowych i przemysłowych, itp. Własność intelektualna powinna być traktowana w przedsiębiorstwie nie tylko jako narzędzie prawne, lecz również jako bardzo istotny
zasób strategiczny posiadający wartość finansową i konkurencyjną (Głuszek, 2004).
Ochrona w kontekście zasobów o charakterze niematerialnym jest niezwykle trudna.
Własność intelektualna jest chroniona przez wiele przepisów prawnych, w Polsce regulowana jest przez prawo międzynarodowe, unijne i prawo krajowe. Do krajowych aktów prawnych zaliczyć można Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1994), Ustawę prawo własności przemysłowej (2001), Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (1993).
W związku z tym, że zarządzanie własnością intelektualną jest zadaniem trudnym, do
ułatwienia zostały stworzone przez wyspecjalizowane podmioty systemy i programy komputerowe. Do najbardziej znanych zaliczyć można niemiecki system SAP.
Na zasoby własności intelektualnej można spojrzeć również z innej strony, jak na dobra,
które można nabyć, zbyć, wydzierżawić itp. W tym miejscu można wymienić np.: patenty,
licencje, franchising, a także fuzje i przejęcia, które pozwalają wraz z przejmowanym podmiotem nabyć pożądane własności intelektualne.
Podsumowując, kapitał organizacyjny składa się z wielu elementów, które są ściśle ze
sobą powiązane, a relacje występujące między nimi wpływają na jakość i wartość kapitału
intelektualnego organizacji. Znajomość posiadanych elementów kapitału organizacyjnego
jest wstępem do podjęcia działań związanych z jego kształtowaniem. Podstawowym zadaniem związanym z zarządzaniem kapitałem organizacyjnym jest zatrzymywanie wiedzy,
by mogła stać się własnością przedsiębiorstwa.

4. Kapitał rynkowy w zarządzaniu kapitałem intelektualnym
Kapitał rynkowy przede wszystkim odnosi się do relacji organizacji z różnymi podmiotami
będącymi w otoczeniu. Kapitał rynkowy to również wiedza rynkowa będąca wynikiem relacji z klientami i dostawcami. Wielu menedżerów nie rozumie, jak wiele może uzyskać od
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swoich klientów i partnerów biznesowych (Akpinar, 2012). Zrozumienie tego, czego klient
oczekuje, jest pierwszym krokiem do sukcesu.
Kapitał rynkowy można podzielić na dwie kategorie: kapitał relacyjny określany jako
relacje z klientami, dostawcami, partnerami, konkurentami, oraz innymi interesariuszami
oraz kapitał wyróżnienia związany m.in. z renomą marki, reputacją, wizerunkiem przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem rynkowym w głównej mierze będzie skupiało się na rozwijaniu pozytywnych relacji i zaufania z podmiotami wchodzącymi w interakcje z przedsiębiorstwem.
Kapitał relacyjny jest pojęciem ściśle związanym z siecią relatywnych kontaktów przedsiębiorstwa z jego otoczeniem, tj. ze współpracującymi z nim innymi podmiotami. Relacje
te są często bardzo złożone i trudne do opisania, natomiast stanowią unikalny atrybut danego przedsiębiorstwa. Kształtując kapitał relacyjny zarówno z klientami, jak i dostawcami i innymi interesariuszami, wszelkie działania opierają się na wzajemnym zaufaniu,
szacunku oraz często przyjaźni pomiędzy indywidualnymi osobami z powiązanych podmiotów. W związku z faktem, iż kapitał relacyjny opiera się zazwyczaj na osobistych kontaktach pracowników, należy starannie dobierać kadrę, która powinna charakteryzować
się m.in. odpowiedzialnością, uczciwością, łatwością w nawiązywaniu kontaktów oraz powinna przestrzegać obowiązujących w przedsiębiorstwie wartości (Kale, Singh, Perlmutter,
2000).
Wyzwaniem dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości jest prawdziwe poznanie
swoich klientów, oraz przeprowadzenie oceny, jaki wkład relacja z klientami przyniesie
w osiąganiu celów korporacyjnych. Ponadto, klienci generują najbardziej oczywistą i wymierną wartość w postaci środków pieniężnych płaconych za zakupione dobro, czy usługę.
Relacje z klientami obejmują między innymi zarządzanie marką, obsługę klienta, jak również wiele innych ściśle powiązanych ze sobą aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa
(Low, Kalafut, 2006).
Kształtując kapitał kliencki, pierwszą stroną relacji z klientami jest zaspokajanie ich
potrzeb w zakresie oferowanych im produktów i usług wykorzystując jakość, użyteczność,
funkcje i możliwości, czy też cenę. Lojalność klientów stanowi ważny kapitał, dzięki któremu przedsiębiorstwo może osiągać korzyści. Do utrzymywania kontaktów z klientami na
najwyższym poziomie niezbędne jest korzystanie z wyspecjalizowanych systemów. Jednym z nim jest koncepcja CRM (Customer Relationship Management). Koncepcja CRM ma
dwa podstawowe założenia (Szczygielska, 2009):
–– pozyskanie nowego klienta jest o wiele droższe niż utrzymanie dotychczasowego
(koszty mogą być nawet trzydziestokrotnie wyższe),
–– jedynie niektórzy klienci generują konkretne zyski, pozostała część klientów jest niedochodowa lub nawet może generować straty.
Kolejnym bardzo istotnym działaniem w zakresie zarządzania kapitałem relacyjnym, a tym samym kapitałem rynkowym przedsiębiorstwa jest kształtowanie kapitału
partnerskiego. Kapitał partnerski polega na tworzeniu korzystnych stosunków pomiędzy
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przedsiębiorstwem, a innymi zainteresowanymi podmiotami (dostawcy, partnerzy, kooperanci, inwestorzy i inni). Wśród związków z innymi przedsiębiorstwami można wyróżnić
relacje o charakterze kooperacyjnym i koncentracyjnym. Zarówno pierwsze, jak i drugie
zawierane są, by zwiększyć potencjał i konkurencyjność każdej ze stron. Związki kooperacyjne to współpraca podmiotów w ramach łączących je umów, porozumień czy kontraktów.
Współpraca ta może mieć charakter krótkoterminowy lub stanowić kooperację długoterminową, strategiczną. Najczęściej spotykaną formą kooperacji jest współpraca w ramach
aliansów strategicznych, które umożliwiają podmiotom dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, technologią, kanałami dystrybucji itp. (Gierszewska, Olszewska, Skonieczny, 2013).
Kształtowanie kapitału partnerskiego może również być realizowane poprzez działania
związane z licencjonowaniem i franchisingiem.
Oprócz wspomnianych powyżej sposobów kooperacji, wartościowe dla przedsiębiorstwa są również inne umowy i kontrakty o charakterze wyróżniającym. Takie, które zagwarantują przedsiębiorstwu uzyskanie unikatowej pozycji, jaką dzięki temu mogą osiągnąć.
Natomiast, związki o charakterze koncentracyjnym są bardzo ścisłe, w ramach których
dochodzi albo do utraty odrębności ekonomicznej i prawnej podmiotu, albo następuje podległość pod jednolite kierownictwo. Koncentracja przedsiębiorstw realizowana jest poprzez
fuzje i przejęcia. Połączenie bądź przejęcie innego podmiotu powoduje, że organizacja staje
się właścicielem unikatowych zasobów kapitału intelektualnego takiego przedsiębiorstwa.
Dokonując fuzji lub przejęcia pozyskuje się nie tylko majątek fizyczny i finansowy pozwalające zwiększyć potencjał gospodarowania, ale zwłaszcza zasoby niematerialne, jak
na przykład pracowników i ich wiedzę, systemy i infrastrukturę organizacyjną, wiedzę
organizacji, unikatowe know-how, lojalnych klientów, sieci dystrybucji itp.
Poza kształtowaniem relacji z otoczeniem, wpływ na kapitał rynkowy mają elementy
wyróżnienia, takie, jak image, reputacja, marka, wizerunek, itp. Współczesne przedsiębiorstwo chcące odnieść sukces rynkowy musi dbać o wizerunek, reputację swojej marki i całego przedsiębiorstwa. Za dbanie o wizerunek odpowiadają wszyscy pracownicy, natomiast
niezbędne są również działania ze strony wyspecjalizowanych jednostek odpowiedzialnych
za Public Relations (PR), które odpowiedzialne są za kreowanie obrazu przedsiębiorstwa
zarówno dla klientów wewnętrznych, jaki i zewnętrznych oraz innych podmiotów zainteresowanych (Perechuda, 2005).
Proces zarządzania poszczególnymi komponentami kapitału rynkowego ma na celu zapoznanie otoczenia z organizacją i odwrotnie. W związku z powyższym organizacja musi
podejmować wiele działań, by kształtować relacje z klientami i dostawcami, a poprzez te
i inne działania dbać o wizerunek, reputację marki i całego przedsiębiorstwa. Podejmowane
działania w tym zakresie powinny być skoncentrowane na pozyskiwaniu jak największej
ilości wiedzy z otoczenia.
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Uwagi końcowe
Zarządzanie kapitałem intelektualnym to nowe wyzwanie dla zarządzających przedsiębiorstwami, będące odpowiedzią na pojawiające się głębokie zmiany w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Za podstawowe działania w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym uznaje się identyfikację, pomiar, wykorzystanie i rozwój niematerialnego potencjału
przedsiębiorstwa. Zarządzając kapitałem intelektualnym należy podjąć działania w zakresie zarządzania jego elementami składowymi tj. kapitałem ludzkim, organizacyjnym i rynkowym.
Zarządzanie kapitałem ludzkim sprowadza się przede wszystkim do identyfikowania
kluczowych pracowników, budowania kultury dzielenia się wiedzą, podjęcia działań w zakresie rozwoju kompetencji, a także wykorzystywania partycypacyjnego stylu kierowania,
czy motywowania, pobudzania lojalności i satysfakcji z pracy.
W obszarze zarządzania kapitałem organizacyjnym do podstawowych działań zaliczyć
należy tworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych i kultury organizacyjnej wspomagających komunikację i kreatywność oraz zarządzanie wiedzą chronioną (patentami
i licencjami). Natomiast obszar zarządzania kapitałem rynkowym, to przede wszystkim
zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami, partnerami, konkurentami, oraz budowanie
pozytywnego wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa oraz siły jego marek.
Efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym nie jest więc zadaniem łatwym. Wymaga ono dualnego podejścia, z jednej strony polega na identyfikacji i zarządzaniu poszczególnymi elementami składowymi kapitału intelektualnego, z drugiej koncentruje się
na wzajemnych relacjach występujących pomiędzy nimi.
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INTELLECTUAL CAPITAL AND ENTERPRISE MANAGEMENT
Abstract: Purpose – The main purpose of the article is to present the essence of intellectual capital in the
field of management of its individual elements, i.e. human capital, organizational capital and market capital.
Methodology – The article is theoretical in nature and presents a review of the literature and the author’s
consideration of intellectual capital management.
Findings – The essence of intellectual capital and its elements, i.e. human capital, organizational capital and
market capital, are also presented in this paper, also indicating the activities related to the management of
these elements.
Originality/value – The success of modern businesses depends on a proper and effective management of
intellectual capital, so it is essential to understand the essence of its individual components and to develop
appropriate ways to manage intellectual capital as a whole and its constituents.
Keywords: intellectual capital, intellectual capital management, human capital management, organizational
capital management, market capital management
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Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena
przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych
Mateusz Czerwiński, Maciej Seremak, Przemysław Wardyn*
Streszczenie: Cel – Artykuł jest prezentacją opinii autorów w kwestii nowego spojrzenia na proces wyceny
przedsiębiorstw.
Metodologia badania – Na potrzeby opracowania przeprowadzono studium literaturowe oraz analizę aktów
prawnych.
Wynik – Biorąc pod uwagę główne postulaty przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii ustalono, że istnieje uzasadniona możliwość zastosowania w praktyce wyceny subiektywistycznej kategorii wartości. Przykładem może być wycena na potrzeby postępowania przygotowawczego upadłości likwidacyjnej określonej
w art. 56 ustawy prawo upadłościowe.
Oryginalność/wartość – Opracowanie jest pierwszą znaną autorom próbą połączenia subiektywistycznego
ujęcia wartości i powszechnie przyjętej w Polsce praktyki wyceny przedsiębiorstw według szkoły anglosaskiej.
Słowa kluczowe: austriacka szkoła ekonomii, wycena przedsiębiorstw, standardy wartości

Wprowadzenie
Austriacka szkoła ekonomii, jak dotychczas, doświadczyła dwóch okresów naukowego odrodzenia. Z pierwszym mieliśmy do czynienia w połowie lat 70.1 XX wieku, a z drugim na
początku lat 90., kiedy to doszło do upadku komunizmu w Europie (Evans, Tarko, 2014).
Kolejnym wydarzeniami, które przypomniały o ekonomii austriackiej był światowy kryzys
finansowy z 2008 roku oraz ultrałagodna polityka monetarna realizowana w ostatnich latach przez część banków centralnych. Okoliczności te, z racji silnego wpływu na rynki kapitałowe, stały się okazją do krytyki neoklasycznej teorii wyceny przedsiębiorstwa szkoły
anglosaskiej, która dominuje również w Polsce.
Podejście to postrzegane jest jako zorientowane ponadindywidualnie, a ściślej na zorganizowany w formie giełdy doskonały i zupełny rynek kapitałowy oraz na działających
mgr Mateusz Czerwiński, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, 71-307 Szczecin, ul. Mickiewicza 69, p. 15, e-mail: mateusz.czerwinski@usz.
edu.pl; Maciej Seremak student 3 roku kierunku ekonomiczno-prawnego na Uniwersytecie Szczecińskim, e-mail:
maciek.durianek@gmail.com; mgr Przemysław Wardyn, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie,
e-mail: przemyslawwardyn@gmail.com.
*
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W 1974 r. Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii „za pionierską pracę w dziedzinie teorii pieniądza i wahań gospodarczych oraz za pogłębioną analizę współzależności zjawisk ekonomicznych,
społecznych i instytucjonalnych” otrzymali Friedrich August von Hayek oraz Gunnar Myrdal.
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na tym rynku dostarczycieli kapitału własnego i obcego (Matschke, Brösel, 2011, s. 17).
Wycena przedsiębiorstw oparta na takich fundamentach nie przystoi do obecnych czasów.
Ujemne stopy procentowe, interwencyjny skup aktywów finansowych (Rapp, 2014), Brexit,
kryzysy polityczne w krajach Ameryki Południowej i wojenne na bliskim wschodzie, a także ogólnoświatowy terroryzm, to uwarunkowania, które naprzemiennie powodują duże
i niespodziewane zmiany cen akcji, obligacji, walut i instrumentów pochodnych. W ocenie
przedstawicieli szkoły austriackiej zasadnym jest przywrócenie wycenie przedsiębiorstw
większego subiektywizmu jednostki, a więc zorientowanie jej na strony (podmiot), a nie
przedmiot wyceny.

1. Subiektywizm wartości
Prace takich twórców, jak Smith, Say czy Cantillon dały podwaliny dzisiejszej ekonomii,
a wraz z upływem czasu zaczęły kształtować różne nurty intelektualne wewnątrz tej nauki.
Rozbieżności wynikały zarówno z metodyki badania zjawisk rynkowych, jak i podejścia
do samego rynku. W jeden z nurtów wpisuje się austriacka szkoła ekonomii, prezentująca
jej najbardziej wolnorynkowe nastawienie (Czym jest Ekonomia…, 2003). Jednym z dokonań ekonomistów austriackich było ustanowienie prawa malejącej użyteczności krańcowej.
Owo twierdzenie mówi, że każde kolejne, takie samo dobro, będzie dla nas mniej warte, niż
pierwsze (De Soto, 2010, s. 66–69).
Od wieków ludzie zastanawiali się, dlaczego pewne dobra są warte więcej od innych.
Na przełomie XVIII i XIX wieku Adam Smith wraz z innymi ekonomistami tamtych czasów przychylali się do poglądu, według którego to koszty determinują wartość dóbr. Murphy tłumaczy to twierdzenie na przykładzie samochodu, którego wartość jest konsekwencją
cen wszystkich elementów składających się na produkcję dobra finalnego. Wynika z tego,
że aby obliczyć wartość samochodu należy zsumować nakłady na produkcję poszczególnych jego części takich jak: silnik, karoseria, opony itp. Gdy przykładowo koszty produkcji wyniosą 9400 USD, a cena dobra finalnego wynosi 10 000 USD oznacza to, że przy
ewentualnej sprzedaży wystąpi zysk w wysokości 600 USD. W przypadku niższej stopy
zwrotu część przedsiębiorców zaprzestałaby produkcji danego dobra, przekazując kapitał
na inne cele. W następstwie powyższego, przy zmniejszonej podaży, cena samochodów
znów wzrośnie przyciągając nowych inwestorów. Na pierwszy rzut oka teoria ta wydaje się
spójna i wyczerpująca zagadnienie, lecz w rzeczywistości nie odpowiada na pytanie związane z pochodzeniem wartości dóbr.
Menger, niezależnie i w podobnym okresie jak Walras i Jevons, odkrył subiektywizm
cenowy. Ekonomiści austriaccy twierdzą, że wszystkie rzeczy są według jednostki układane w swego rodzaju ranking użyteczności dóbr, od najmniej do najbardziej pożądanych.
Wynika z tego, że ceny dóbr nie są czymś danym odgórnie i nie są obiektywnie takie same
dla wszystkich. Pewne osoby mogą wyceniać te same przedmioty w zupełnie inny sposób
(Menger, 2013, s. 112–114). Dla zawodowego fotografa, wysokiej klasy aparat fotograficzny
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będzie wart znacznie więcej, niż dla niewidomego emeryta, któremu takie urządzenie do
niczego nie jest potrzebne. Rothbard, aby lepiej zobrazować to zjawisko przedstawia czytelnikowi dwie osoby: „Smitha” i „Johnsona”. Pierwszy jest posiadaczem beczek z rybami, natomiast drugi posiada konia. Zarówno jeden, jak i drugi chciałby wymienić swe zasoby na
zasoby drugiego. Jako, że każdy z nich wycenia produkty swoje i kontrahenta inaczej, może
dojść do wymiany. W sytuacji, której obaj panowie ceniliby jednakowo taką samą liczbę
beczek z rybami, jak i konia, do wymiany nigdy by nie doszło (Rothbard, 2007, s. 233).
Dzięki subiektywistycznej teorii wartości można również zrozumieć zagadnienie
kształtowania się cen w gospodarce. W przykładzie przedstawionym przez Rothbarda tylko
z dwoma osobami chcącymi dokonać wymiany, nie można tak naprawdę wycenić dokładnie
żadnego z proponowanych produktów. Otrzymanie dokładnej ceny wymaga, aby pojawiła
się większa liczba kupujących i sprzedających. Taka okoliczność sprawi, że cenę produktów
będą dyktowały podmioty, którym na danym produkcie bądź usłudze będzie najbardziej
zależało. Jest to możliwe poprzez stopniowe zawężanie spektrum cenowego, wraz z napływem nowych, chcących dokonać wymiany ludzi. Wracając do przykładu „Smitha z Johnsonem”, gdy pierwszy wycenia konia drugiego na kwotę do 90 beczek ryb, natomiast Johnson
swego konia wycenia na kwotę powyżej 80 beczek, bez udziału osób trzecich do wymiany
by bezproblemowo doszło, a cena oscylowała by w granicach 80 do 90 beczek za konia.
Jednak w przypadku wkroczenia na rynek „Browna” wyceniającego konia na 93 beczki, do
pierwszej transakcji nie dojdzie, a spektrum cen wyniesie 90 do 93 beczek za konia. Widać
więc, że im więcej jest podmiotów wchodzących na rynek, tym szybciej ustali się cena równowagi na to dobro (Rothbard, 2007, s. 234–236).
Austriacka teoria wartości pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną zależność – podczas
każdej dobrowolnej wymiany obie strony zyskują. Wartość jest czymś absolutnie względnym i aby doszło do wymiany, każda ze stron musi wyrazić chęć na wymianę przedmiotu,
którego pragnie, na rzecz tego o mniejszym dla niej znaczeniu (Murphy, 2011). Ciekawe jest
również austriackie podejście do zagadnienia subiektywnych kosztów alternatywy autorstwa Wiesera. Stwierdził on, że prawdziwym kosztem działań jest to, z czego trzeba zrezygnować, aby osiągnąć dany rezultat. Przykładowo kosztem zasiania przez rolnika pszenicy
jest nie posadzenie na tym samym polu buraków. Według tej koncepcji, właściwymi kosztami są najwartościowsze utracone możliwości produkcyjne. Wynika z tego, że na przykład
dla pracownika takim kosztem utraconym może być wypoczynek, czy spędzenie czasu
w inny sposób, natomiast dla pracodawcy będą inwestycje w alternatywną działalność.
Podsumowując, najważniejszą konsekwencją tej teorii jest wniosek, że jeżeli jakaś
rzecz, jakieś dobro posiada tylko jedno zastosowanie, to wówczas nie stanowi ono kosztu
alternatywnego. Natomiast, gdy jakiś przedmiot ma kilka zastosowań, wtedy najmniej wartościowe zastosowanie może być kosztem przy wykorzystaniu tego dobra w inny sposób
(De Soto, 2010, s. 91).
Ekonomiści austriaccy swe badania rynku opierają zawsze na jednostce i jej subiektywnych decyzjach. Z tego powodu jest im bardzo bliskie zagadnienie preferencji czasowej.
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Ekonomiści zauważyli, że każda jednostka dąży do tego, aby mniej zadowalający stan zastąpić lepszym, zawsze bardziej pożąda większej, niż mniejszej liczby dóbr. Dodatkowo
rozmyśla, kiedy dane cele zostaną zrealizowane. Wynika z tego, iż ludzie przedkładają
sobie dobra wcześniejsze nad późniejszymi. Jest to spowodowane tym, że czas, jak każde
inne dobro, jest w niedostatku. Gdyby człowiek nie był ograniczony przez to rzadkie dobro,
zawsze wybierałby możliwość otrzymania większej liczby dóbr. Ze względu na ograniczenie wynikające z preferencji czasowej podmiot wymieni dobro teraźniejsze na późniejsze
tylko i wyłącznie, jeżeli przez takie postępowanie będzie się spodziewał otrzymania jakiś
dodatkowych benefitów w tego powodu. Jako, że każdy człowiek jest inny, to wysokość
preferencji czasowej u każdego jest inna i może zależeć od bardzo wielu zmiennych (Hoppe,
2005, s 15).
Według badań, zarówno na ludziach, jak i na zwierzętach, na decyzje odnośnie preferencji czasowej wpływa wiele czynników. Zarówno okres oczekiwania na określony benefit,
na jego wysokość, poprzez zamożność, wiek, czy nawet poziom glukozy we krwi. (Wang,
Dvorak, 2011). Badanie sprawdzające preferencję czasową studentów przed i po posiłku.
Eksperyment przeprowadzono na uczelnianej stołówce w godzinach rannych. Uczestników
podzielono na dwie grupy. W jednej były osoby, które na uczelnie przyszły na czczo, natomiast w drugiej najedzone. Badanie opierało się na zadawaniu tych samych zestawów pytań
obu grupom. Pytano studentów, czy na przykład woleliby dostać teraz 1000 zł czy 6000 zł
za rok. Eksperyment pokazał, że osoby głodne zdecydowanie silniej dyskontują odroczone
kwoty, niż osoby najedzone (Sawicki, Eliasz, 2011).

2. Szkoła austriacka o wycenie przedsiębiorstw
Subiektywizm wartości, kosztów utraconych możliwości, a także preferencji czasowej należą do kategorii, które wiele osób może uznać za nieadekwatne do neoklasycznej teorii
finansów, a szczególnie rozwijanej na jej gruncie anglosaskiej szkoły wyceny przedsiębiorstw. Wynika to stąd, że koncepcyjnie sprzeczne wydaje się odwoływanie do specyficznych cech jednostki (np. właścicieli) w wycenie, której założeniem jest bazowanie na
(rzekomo) obiektywnych danych rynkowych.
Przykładowo, czy przyjęcie założenia, że celem wyceny jest oszacowanie wartości dla
konkretnego inwestora (standard wartości inwestycyjnej) uprawnia analityka do wykorzystania na etapie kalkulacji modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)? Zastrzeżeniem
może być między innymi fakt, że wycena sporządzona dla spersonalizowanego odbiorcy
jest niezgodna z dwoma z siedmiu założeń modelu CAPM (Campbell i in., 1997), tj.: o jednorodnych oczekiwaniach uczestników rynku co do spodziewanych rezultatów oraz ich
braku wpływu na ceny. Trzeba pamiętać, że koszt kapitału wyznaczony tą techniką nie
stanowi reprezentacji oczekiwań i subiektywnych przesłanek tego konkretnego inwestora,
lecz ogółu uczestników rynku. A zatem uzasadnione są wątpliwości natury metodycznej.
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Sytuacja taka jest jednym z wielu dylematów w pracy osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw i posiadających dostateczną wiedzę o jej teoretycznych fundamentach.
Niestety część praktyków wyceny przedsiębiorstw może w tym momencie stwierdzić, że
prowadzenie takiej dyskusji jest co najwyżej ciekawym zadaniem intelektualnym, a większość uzna ją za akademickie dywagacje oderwane od rzeczywistości. Na obronę sensu
podejmowanego tematu Olbricht z zespołem przywołuje wyniki badań z rynku fuzji i przejęć, gdzie wykazano, że większość transakcji cechowało przewartościowanie. W rezultacie
częściej obserwuje się transakcje M&A zakończone niepowodzeniem, a sposób ustalania
ceny może stanowić poważny, strukturalny problem przy podejmowaniu tego typu decyzji
kapitałowych (Olbricht i in., 2015). Opracowanie tych autorów, mimo że imponujące na
gruncie teoretycznym, to w warstwie empirycznej pozostawia niedosyt. Zaproponowana
ostatecznie technika FEM (Future Earnings Method), która miałaby stanowić austriacką
alternatywę dla modelu DCFWACC, to de facto tylko przykład na to, że przyjmując różne
założenia w modelu uzyskamy odmienny wynik, tj. wartość. W rezultacie strony transakcji
poznając te subiektywne wartości mogą podjąć inne decyzje, niż tylko w sytuacji, gdy zostanie im przedstawiona wycena według standardu godziwej wartości rynkowej. Nie jest to
wniosek szczególnie odkrywczy.
Hering i Toll (2015) opublikowali pracę, w której proponują model oszacowania wartości przedsiębiorstwa, gdzie celem jest wyznaczenie minimalnej ceny, jakiej powinien oczekiwać sprzedający. Koncepcja ta umożliwia wyłączenie z wyceny założeń bazujących na
danych rynkowych, co czyni z niej interesujące rozwiązanie. Niemniej jednak sami autorzy
zwracają uwagę, że model cechuje standardowe obciążenie wynikające z konieczności rzetelnego zaprognozowania przepływów pieniężnych, a także wymagany jest rozbudowany
system zbierania i przetwarzania informacji, którego koszt mógłby przewyższyć możliwe
korzyści. Opracowanie to w większym stopniu przypomina jednak funkcjonalną teorię wyceny, z którą można zapoznać się w książce Matschke i Brösela (2011), niż próbę przywrócenia większego subiektywizmu szkole anglosaskiej.

3. Przykłady możliwego zastosowania subiektywistycznej kategorii wartości
Z zastosowaniem w praktyce subiektywistycznej kategorii wartości mamy do czynienia
niemal w każdym postępowaniu sądowym. Już na etapie składania pozwu powód w dużej części spraw cywilnych i gospodarczych w sposób subiektywny i szacunkowy określa
wartość przedmiotu sporu (wymóg formalny związany z koniecznością uiszczenia opłaty
sądowej oraz określenia właściwości sądu: rejonowy, czy okręgowy), który następnie jest
już na tym etapie wstępnie oceniany przez sąd czasem z pomocą opinii biegłego. Po spełnieniu wymogów formalnych i wdrożeniu postępowania roszczenia powoda w większości
przypadków są kwestionowane przez pozwanego nie tylko w sferze zasadności, ale również
wartości.
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W związku z tym, już na wstępnym etapie dochodzi do ustalenia najczęściej odmiennej
tj. subiektywnej wyceny przedmiotu sporu. W wypadku, gdy w toku postępowania np. mediacji strony zawierają ugodę, która następnie zostaje zatwierdzona przez sąd, wartość wynikająca z zapisów ugody staje się wartością obiektywną (ceną roszczenia).
Jednak w większości spraw strony nie widzą szans na polubowne rozstrzygnięcie sporu
i w takim wypadku sąd – z racji braku specjalistycznej wiedzy – w toku postępowania
celem określenia wartości roszczenia powołuje biegłego sądowego posiadającego uprawnienia z danej dziedziny (np. wyceny przedsiębiorstw). Specyfika postępowań sądowych
powoduje, iż określenie wartości w ich toku dotyczy zdarzeń z przeszłości i skutków nimi
wywołanych – w ujęciu wartościowym - zarówno przeszłych, bieżących, jak i często przyszłych.
Do wyceny post factum wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanych jego części, udziałów, akcji czy jego istotnych składników zarówno materialnych, jak i niematerialnych według ich stanu na dany dzień w przeszłości przez sąd, dochodzi m.in. w toku gospodarczych
postępowań podziałowych (wykluczenie, czy wystąpienie wspólnika), rejestrowych (ujawnienie w rejestrach KRS wniesionego aportu, połączenia itp.), administracyjnych (dla celów określenia wielkości zobowiązań podatkowych związanych z transakcją), bezskuteczności czynności dłużnika, egzekucyjnych, czy sankcyjnych (odpowiedzialności członków
zarządu za niezłożenie w terminie wniosku o upadłość z powodu wystąpienia niedoboru
majątkowego w ujęciu wartości ekonomicznych/rynkowych). Z kolei w cywilnych postępowaniach podziałowych (ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, czy spadkowania),
odszkodowawczych (szkody wywołanej zdarzeniem losowym, działań organów państwowych, samorządowych, skarbowych, osób trzecich, czy innych podmiotów gospodarczych)
dochodzi do ustalenia wartości według stanu przedmiotu wyceny na dzień zdarzenia i cen
(wartości) obecnych tj. na dzień wydania orzeczenia.
Podkreślić należy, iż już sam fakt, że dokonywanie wyceny przez biegłego następuje
kilka lub nawet kilkanaście lat po dacie zdarzenia, a dodatkowo często brak jest dokumentów źródłowych pozwalających na odtworzenie jego rzeczywistego stanu w dacie zdarzenia
powoduje, iż biegły zmuszony jest do przyjmowania szeregu subiektywnych założeń lub
wydania opinii wielowariantowej. Sąd nie jest w żadnej mierze związany opinią biegłego,
co powoduje, iż w wypadku podważania jej przez strony procesu lub swoich wątpliwości
może powołać kolejnych biegłych celem wydania opinii.
Obiektywizm postępowań sądowych, w tym także obowiązkowa bezstronność sędziego
i powoływanego biegłego nie przesądzają więc a priori o tym, że szacowana wartość ma
z automatu charakter obiektywny. Wręcz przeciwnie. Biegły korzystając w najlepszej wierze ze swojej wiedzy i doświadczenia z racji braku jakiegokolwiek wypracowanego sądowego standardu wyceny, będzie kierował się swoimi preferencjami (np. jeżeli chodzi o dobór
bazy danych, czy metod wyceny), a także dokonywanych ekonomiczno-finansowej ocen
okoliczności prawnych danego postępowania sądowego, co obciąża wycenę mniejszym lub
większym subiektywizmem. W przypadku postępowań, gdzie biegły dokonuje wycen post
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factum, zawsze pojawia się dylemat dotyczący wyboru nie tylko metod wyceny, ale przede
wszystkim wpływu na wartość istotnych zdarzeń, które miały miejsce po dniu wyceny, które są najczęściej w sposób odmienny oceniane przez strony postępowania, czy świadków.
W związku z tym, opinie biegłych w zakresie wartości wydane na bazie tożsamych
danych są często nawet drastycznie różne, co stanowi potwierdzenie, że nawet w postępowaniach formalnych zastosowanie mają subiektywne podłoża w zakresie zastosowanych
kategorii wartości, które jednak w wypadku prawomocności orzeczenia sądu zmieniają
swój status na wartość obiektywną, tj. godziwą, czyli najbardziej zbliżoną do wartości/ceny
rynkowej.
W praktyce wycen przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych od 1 stycznia 2016
roku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy prawo upadłościowe (PrUp) (Dz.U.
2003, nr 60, poz. 535) pojawiła się nowa kategoria wycen sądowych związana z procedurą
przyspieszonej likwidacji majątku dłużnika. Zgodnie z art. 56 a-h PrUp wyceny majątku
przedsiębiorstwa dokonać może tylko i wyłącznie biegły sądowy, jednak sporządzający
opinię nie na zlecenie sądu, a strony postępowania tj. dłużnika (jedyny przypadek w polskim prawodawstwie).
Istotą procedury „pre-pack” jest maksymalne przyspieszenie trwania postępowania
upadłościowego przy równoczesnym zapewnieniu jak największego poziomu zaspokojenia
wierzycieli. Zgodnie z art. 56a PrUp przedmiotem tej procedury (tj. przedmiotem transakcji przygotowanej sprzedaży) może być przedsiębiorstwo dłużnika lub jego zorganizowana
część lub składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa. Bez względu
na zakres wyceny, opis i oszacowanie na potrzeby procedury „pre-pack” winno obejmować
wyłącznie te składniki, które bezspornie przynależą do danego podmiotu, a ich charakter
nie daje wątpliwości co do realności ich w nim występowania (subiektywne oceny natury prawnej dokonywane przez biegłego). Po sporządzeniu przez biegłego sądowego opisu
i oszacowania przedmiotu wyceny na potrzeby procedury „pre-pack”, składany jest wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży, zawierającym co najmniej cenę oraz wskazującym nabywcę. Sąd uwzględni wniosek w razie
stwierdzenia, iż warunki sprzedaży (cena) są korzystniejsze, niż wynikałoby to możliwych
do uzyskania wpływów z likwidacji tożsamych składników majątku na zasadach ogólnych,
zatwierdzając tym samym wnioskowane warunki sprzedaży. Po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, syndyk co do zasady w terminie
30 dni zawiera umowę sprzedaży na zasadach przedstawionych w warunkach sprzedaży
załączonych do wniosku. W tym momencie wydawałoby się, iż jednoznacznie dochodzi do
ustalenia ceny rynkowej.
Jednak okazuje się, iż nawet ustalona w tak sformalizowanej procedurze wyceny wartość może być zakwestionowana. Ustawodawca przyznał w art. 56 h PrUp syndykowi prawo
złożenia do sądu wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki
sprzedaży, jeżeli po jego wydaniu w jego (subiektywnej) ocenie zmieniły się lub ujawniły się okoliczności, mogące mieć istotny wpływ na wartość składników majątkowych
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będących przedmiotem sprzedaży. W wypadku podzielenia przez sąd poglądów syndyka
(prawdopodobnie za pomocą opinii powołanych innych biegłych) może on uchylić postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży, zobowiązując równocześnie nabywcę do zwrotu
przedsiębiorstwa (analogicznie zorganizowanej jego części lub znacznej części jego składników) do rąk syndyka lub dłużnika. Na postanowienie to przysługuje zażalenie, co powoduje, iż również ono może być ponownie zmienione.
W ocenie autorów procedura przyspieszonej likwidacji w trybie „pre-pack” w sposób
najpełniejszy wydaje się oddawać obszar subiektywnych kategorii wartości (dłużnik, biegły, sąd, wierzyciel czy syndyk) i możliwości kwestionowania ustalonych w wyniku transakcji cen rynkowych. Dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości podważania nawet zatwierdzonej postanowieniem sądu ceny (wartości) rynkowej oszacowanej przez biegłego
i unieważnienia transakcji sprzedaży dokonanej w toku postępowania sądowego sądu (doszło do ustalenia wartości rynkowej) podważa wszelkie standardy wyceny przedsiębiorstw,
ekspercki charakter opinii biegłych i ich obiektywizm przy sporządzaniu wycen.

Uwagi końcowe
Standaryzacja i formalizacja procesu wyceny przedsiębiorstw w Polsce zapoczątkowana została w 2010 roku. Wówczas to doszło do wypracowania Noty interpretacyjnej nr 5
„Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, która następnie została włączona do zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych, a od 19 sierpnia 2015 roku stanowi Krajowy Standard Wyceny Specjalistycznej (KSWS) Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (SBWBwP). Dokument ten pomimo oczywistych niedoskonałości (Czerwiński, Grudziński, 2014) nie został, jak dotychczas, poprawiony i zaktualizowany, chociaż Komisja standardów i metodyki
wyceny przy SBWBwP rozpoczęła prace w tym kierunku jeszcze w 2015 roku. Oddzielną
kwestią pozostaje natomiast standaryzacja metodyki wyceny przedsiębiorstw na potrzeby
postępowań sądowych, co jest od wielu lat tematem dyskusji w polskim środowisku akademickim. Można mieć nadzieję, że to właśnie ta płaszczyzna stanie się miejscem zaakcentowania konieczności uwzględniania w procedurze wyceny indywidualnych cech podmiotów
uczestniczących w tym procesie.
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Czy LCOE jest dobrą miarą rentowności inwestycji
w energetyce?
Jerzy Dzieża*
Streszczenie: W pracy zostaną przedstawione kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych w energetyce.
W szczególności będzie przedstawione kryterium LCOE i jego istotne ograniczenia w nowym modelu funkcjonowania sektora energetycznego.
Słowa kluczowe: spread, NPV, IRR, LCOE, opcje realne

Wprowadzenie
Szoki naftowe lat 70. ubiegłego stulecia, jak również coraz większa świadomość degradacji środowiska naturalnego doprowadziły do poszukiwań nowych technologii generacji
energii. Na przestrzeni ostatnich lat odnawialne źródła energii (OZE) stały się głównym
obszarem gwałtownych zmian ze względu na technologię oraz wielkość nakładów inwestycyjnych. Od początku nowego milenium świat doświadcza dynamicznego wzrostu instalacji OZE. Całkowita moc zainstalowanych farm wiatrowych wzrosła z 48 GW w 2004 roku
do 318 GW w 2013 roku. Natomiast w przypadku ogniw fotowoltaicznych ta dynamika była
nawet jeszcze większa: z 2,6 GW do 139 GW, odpowiednio (BNEF).
Jednak nowe sposoby generacji energii elektrycznej, jak i nowy model rynku energii
to nowe wyzwania dla całego sektora energetycznego w kraju i na świecie. W przypadku tradycyjnego, regulowanego rynku energii elektrycznej jedynym źródłem ryzyka dla
wytwórców energii elektrycznej była bieżąca wielkość popytu oraz możliwość wystąpienia awarii technicznej. Wraz z liberalizacją rynku energii i wprowadzeniem giełdy energii
główne cele uczestników rynku zmieniły się drastycznie. Ryzyko odnosi się nie tylko do
problemów natury fizycznej prowadząc do ewentualnego niedopasowania podaży i popytu,
ale także do ryzyka finansowego związanego z losowym charakterem ceny energii elektrycznej, jak i paliwa (Eydeland, Wolyniec, 2003).
Najbardziej widoczną konsekwencją liberalizacji rynku energii jest duża zmienność
ceny energii elektrycznej (zarówno ceny spot, jak i ceny forward) w przeciwieństwie do
stałej ceny, która była ustalana urzędowo. Co więcej, liberalizacja rynków węgla i gazu
dr inż. Jerzy Dzieża, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej, Al. Mickiewicza 30, 30-059
Kraków, dzieza@agh.edu.pl.
*

274

Jerzy Dzieża

(paliwa jednostek generacyjnych) powoduje, że koszty wytwarzania energii również stały się wielkościami losowymi. Dodatkowo, jeśli elektrownia emituje dwutlenek węgla, to
kosztem stają się również certyfikaty emisyjne. Z kolei w przypadku OZE źródłami niepewności mogą być warunki atmosferyczne, takie, jak siła wiatru dla farm wiatrowych, czy
poziom nasłonecznienia dla generacji fotowoltaicznej.
Dobrym pomysłem na wyznaczenie rentowności inwestycji w generację energii elektrycznej jest clean spread1. Spread określa w przybliżeniu koszt konwersji jednej energii
(paliwa) na drugą (energię elektryczną), a clean spread uwzględnia dodatkowo koszty emisji
CO2. Jeśli uwzględnić elastyczność w podejmowaniu decyzji przez operatora bloku (elektrowni), to w istocie ma on długą pozycję w opcji kupna na clean spread. Z kolei dla generacji z OZE operator będzie miał opcję kupna na green spread. W obu przypadkach, spread
będzie odgrywał kluczowe znaczenie również przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
W pracy zostaną przedstawione klasyczne metody podejmowania decyzji inwestycyjnych, takie, jak: wartość bieżąca netto NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR oraz silnie
związany z tymi pojęciami, ale typowy dla sektora energii elektrycznej, uśredniony koszt
energii elektrycznej LCOE. Prosty przykład pokaże, że metody te są statyczne oraz istotnie zależą od przyjętych parametrów, co przy długim okresie eksploatacji bloków energetycznych może znacząco zniekształcić wycenę projektu. Statyczność podejścia zostanie
w szczególności przedstawiona na przykładzie kryterium LCOE. Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na szersze przedstawienie metodologii wyceny energetycznych projektów
inwestycyjnych opcjami realnymi.

1. Gwałtowne zmiany sektora energetycznego
Sektor energetyczny przechodzi bardzo dynamiczne zmiany w ostatnich latach. Dotychczasowe koncepcje biznesowe są kwestionowane, a w ich miejsce pojawiają się zupełnie nowe
modele. Przyszłość rynku energii elektrycznej to generacja rozproszona, ekologia, niestabilność źródeł generacji, a co za tym idzie, złożoność całego sektora. W pewnym momencie
większość dzisiejszych konsumentów energii stanie się również jej producentami i wtedy
generacja energii elektrycznej straci dotychczasowe znaczenie, natomiast kluczowe staną
się kompetencje. „To, co będzie się liczyć, to zdolność do zarządzania systemem w sposób inteligentny, wraz z innowacyjnymi produktami i usługami” – miał powiedzieć prezes
RWE na ostatnim WZA w kwietniu 2016.
Z roku na rok rośnie rola OZE i generacji rozproszonej, a jednocześnie kurczy się przestrzeń dla konwencjonalnych elektrowni systemowych. Trend ten wymusza rozwój systemów zapewniających bezpieczeństwo dostaw, takich, jak m.in. rynek mocy i rezerwy

1
Według stanu wiedzy autora praktycy używają pojęć anglojęzycznych i w pracy też będzie użyta taka konwencja.
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w wytwarzaniu, zarządzanie stroną popytową (Demand Side Management) DSM. Na znaczeniu zyskują efektywność energetyczna i energooszczędność.
W kontekście zmian zachodzących w sektorze, polskim koncernom energetycznym brakuje dywersyfikacji generacji w porównaniu do ich odpowiedników w Europie Zachodniej
(Moodys). Polski sektor energetyczny z jednej strony jest pod presją konieczności zastąpienia starzejących się mocy wytwórczych, a z drugiej, wspierania górnictwa węgla kamiennego. Coraz większego znaczenia nabiera dla polskiego systemu energetycznego import
energii z krajów sąsiedzkich.
Brak dywersyfikacji powoduje, że polskie koncerny energetyczne uzyskują coraz słabsze wyniki finansowe. Rentowność polskiego segmentu wytwarzania konwencjonalnego
znacznie spadła. Wynika to w głównej mierze z utrzymujących się niskich cen hurtowych
energii elektrycznej oraz wzrostu udziału generacji OZE. Obecny poziom zysku operacyjnego EBIT w sektorze wytwarzania (dla 4 największych grup energetycznych: PGE,
Tauron, Enea, Energa), wynosi poniżej 10 mld PLN, przede wszystkim za sprawą odpisów
z tytułu trwałej utraty wartości aktywów (PwC, 2016).
Wybrane konwencjonalne jednostki wytwórcze, najbardziej narażone na utratę marży,
pracują mniejszą liczbę godzin w roku, co przy malejących cenach energii elektrycznej na
rynku hurtowym prowadzi do zmniejszenia ich przychodów o 13–25%. W wybranych przypadkach jednostki te nie mają nawet zdolności do pokrywania kosztów swojej działalności
(PwC, 2016).
W tych warunkach powstaje naturalne pytanie, w jakie rodzaje generacji energii elektrycznej powinny inwestować koncerny energetyczne. W całej złożoności sytuacji sektora
warto przedstawić kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych w energetyce i odpowiedzieć na pytanie o zasadność ich stosowania.

2. Klasyczne kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych
2.1. Wartość bieżąca netto
Najczęściej stosowanym kryterium inwestycyjnym jest wartość bieżąca netto (net present
value) NPV projektu określona następująco (Brealey, Myers, 2000):
E (CF (i ))
i
i = 1 (1 + k )
T

NPV (0) =− I + ∑

(1)

gdzie: I – nakłady inwestycyjne, CF(i) – przepływ pieniężny z projektu w i-roku, E( ) – operator wartości oczekiwanej, k – koszt kapitału projektu, T – czas życia projektu.
Przyjmuje się, że projekt powinien być realizowany, jeśli wartość bieżąca netto jest dodatnia. Pomimo prostoty tego kryterium istnieją jednak poważne ograniczenia w praktycznym jego stosowaniu ze względu na trudności w określeniu:
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–– przyszłych przepływów pieniężnych CF(i) projektu (stąd wartość oczekiwana),
–– miary probabilistycznej do wyznaczenia wartości oczekiwanej,
–– kosztu kapitału k projektu.
Jeśli przepływy pieniężne zależałyby tylko od innych instrumentów finansowych
będących w publicznym obrocie, tzn. przepływy można byłoby replikować, to zgodnie
z twierdzeniem o wycenie aktywów kapitałowych można by zastosować miarę neutralną
względem ryzyka (Duffie, 2001). Jednak inwestycje kapitałowe dotyczą niefinansowych
instrumentów, dla których, w ogólności, pewne ryzyka nie mają ceny rynkowej. I tak jest
właśnie w przypadku generacji energii elektrycznej. Rynek jest niezupełny i nie sposób
zdefiniować jedynej miary martyngałowej, aby wycenić analizowane instrumenty finansowe. W praktyce, ryzyko projektu jest wzięte pod uwagę poprzez dobranie odpowiedniej
stopy dyskontowej (risk adjusted discount rate) (Graham, Harvey, 2001).
Zatem podejmujący decyzję inwestycyjną, aby znaleźć stopę dyskontową dostosowaną
do ryzyka związanego z projektem, odwołuje się do kosztu kapitału własnego i obcego, który finansuje projekt. Stąd identyfikacja dostosowanej do ryzyka stopy dyskontowej projektu związana jest z wyznaczeniem średniego ważonego kosztu kapitału (Weighted Average
Cost of Capital) WACC
=
WACC

D
E
k D (1 − τC ) +
kE
D+E
D+E

(2)

gdzie: D – wartość kapitału obcego, E – wartość kapitału własnego, τC – wysokość stopy
podatkowej, kD – koszt kapitału obcego, kE – koszt kapitału własnego.
W zależności (2) wielkość, która sprawia kłopot przy wyznaczaniu, to koszt kapitału własnego kE. Koszt kapitał własnego jest wielkością nieobserwowalną bezpośrednio na
rynku i jego estymacja odwołuje się do idei równowagi rynków finansowych: inwestorzy
powinni oczekiwać takiej stopy zwrotu z inwestycji, która rekompensuje ryzyko projektu.
Najbardziej znanym modelem równowagi jest Capital Asset Pricing Model CAPM, w którym inwestor jest nagradzany za podjęcie ryzyka systematycznego projektu, czyli takiego,
które nie może być osłonięte dobrze zdywersyfikowanym portfelem innych instrumentów
finansowych. Prostota modelu CAPM powoduje, że jest narzędziem preferowanym przez
dyrektorów finansowych pomimo ograniczonych możliwości w prognozowaniu oczekiwanych stóp zwrotu na rynku akcji (Fama, French, 1994).
Celem zarządzającego projektem (firmą) jest maksymalizacja wartości projektu.
To oznacza, że zarządzający, aby osiągnąć ten cel, powinien minimalizować WACC projektu. W związku z tym powinien dążyć do optymalnej struktury kapitałowej firmy.
2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu
Innym często stosowanym kryterium podejmowania decyzji inwestycyjnych jest wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return) IRR. Jest to taki koszt kapitału projektu, dla
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którego NPV projektu wynosi 0. Czyli znalezienie stopy IRR sprowadza się do rozwiązania
równania
0 =− I +

E (CF (1)) E (CF (2))
E (CF (T ))
+
+ ... +
(1 + IRR) (1 + IRR) 2
(1 + IRR)T

(3)

W tym przypadku projekt powinien zostać realizowany, jeśli stopa IRR jest większa,
niż koszt kapitału projektu k. To kryterium jest często stosowane, pomimo tego, że stopa
IRR nie ma ekonomicznego uzasadnienia, bo jest rozwiązaniem równania (3). Zależność (3)
może mieć również wiele rozwiązań, co dodatkowo powoduje trudność w interpretacji.
2.3. Uśredniony koszt energii elektrycznej
W starym modelu funkcjonowania sektora energetycznego wypracowano również inną
miarę podejmowania decyzji inwestycyjnych – uśredniony koszt energii elektrycznej (Levelized Cost of Electricity) LCOE. Miara ta powinna dać odpowiedź na pytanie: jaka powinna być średnia cena energii elektrycznej Sav, aby inwestycja w określony sposób generacji
była opłacalna. Taką cenę energii elektrycznej można wyznaczyć (przykładowo dla bloku
węglowego) z zależności (1) odpowiednio ją modyfikując
T

N ( Sav − H c Sc − I c SCO 2 ) − K s

i =1

(1 + k )

0 =− I + ∑

i

(4)

gdzie: I – nakłady inwestycyjne, N – liczba godzin pracy bloku/elektrowni w ciągu roku,
Sav – średnia cena energii elektrycznej (PLN/MWh), Sc – średnia cena węgla kamiennego
(PLN/GJ), Hc – współczynnik konwersji węgla kamiennego (GJ/MWh), SCO2 – średnia cena
certyfikatu (PLN/MWh), Ic – wskaźnik intensywności emisji węgla (tCO2/MWh), k – koszt
kapitału projektu, Ks – jednostkowe (roczne) koszty stałe (PLN), T – czas życia projektu.
Jako koszt kapitału przyjmuje się średni ważony koszt kapitału WACC. W liczniku zależności (4) można odnaleźć wprowadzone wcześniej pojęcie clean dark spreadu bloku węglowego.
Zależność (4) mówi, jaka powinna być uśredniona cena energii elektrycznej Sav, aby
NPV projektu było równe 0 (punkt opłacalności projektu). Idea podobna, jak w przypadku
wewnętrznej stopy zwrotu IRR, przy czym w rozważanym przypadku poszukiwana jest
stosowna cena energii elektrycznej Sav, a nie koszt kapitału, jak w przypadku IRR. Wyznaczając średnią cenę energii Sav z równania (4) uzyskuje się zależność:
Sav = H c Sc + I c SCO 2 +
gdzie parametr b = 1/(1 + k).

Ks I 1 − b
+
N N b(1 − bT )

(5)

278

Jerzy Dzieża

W przypadku generacji z OZE w zależności (4) zamiast clean dark spreadu należy wziąć
pod uwagę green spread
T

N ( Sav − S REC ) − K s

i =1

(1 + k )

0 =− I + ∑

(6)

i

stąd średnia cena energii elektrycznej dla generacji z OZE
Sav =
− S REC +

Ks I 1 − b
+
N N b(1 − bT )

(7)

Rozważane pojęcia można zilustrować przykładem.
Przykład 1.

Niech będą dane następujące parametry generacji energii elektrycznej z bloku węgla
kamiennego oraz lądowej farmy wiatrowej:

Nakłady inwestycyjne (mln PLN/MWh)
Jednostkowe roczne koszty stałe (tys. PLN/MWh)
Czas eksploatacji (lata)
Czas generacji w roku (h)
Waga kapitału własnego wE (%)
Koszt kapitału własnego kE (%)
Waga kapitału obcego wD (%)
Koszt kapitału obcego kD (%)
Współczynnik konwersji węgla Hc (GJ/MWh)
Cena węgla Sc (PLN/GJ)
Wskaźnik intensywności emisji węgla Ic (tCO2/MWh)
Cena certyfikatu SCO2 (PLN/tCO2)
Cena prawa majątkowego SREC (PLN)

Blok węglowy

Farma wiatrowa

6,0
240,0
40
3000
50
15
50
5
0,4
360
0,4
60

6,0
80,0
40
1700
50
15
50
5

40

Źródło: obliczenia własne.

Dla tak przyjętych parametrów można wyznaczyć średni ważony koszt kapitału WACC
dla obu rodzajów generacji
WACC = 50% × 15% + 50% × 5% (1 − 19% ) = 9,53%.
Stąd uśredniony koszt energii elektrycznej LCOE dla rozważanych rodzajów generacji:
–– bloku węglowego: 440 PLN/MWh,
–– farmy wiatrowej: 340,8 PLN/MWh.
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W przypadku wyznaczania LCOE zakłada się, że parametry wejściowe są stałe w czasie
życia projektu. Część opracowań dopuszcza też badanie wrażliwości LCOE na wybrane
parametry (ceteris paribus) (Lazard, 2016).

3. Krytyka miary LCOE jako wskaźnika podejmowania decyzji
inwestycyjnych w energetyce
Wielu profesjonalistów sektora energetyki bezkrytycznie stosuje wskaźnik LCOE, aby ocenić konkurencyjność różnych źródeł generacji energii elektrycznej. Można jednak wyróżnić kilka aspektów, które powodują, że wskaźnik LCOE jest nieodpowiedni przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w tym sektorze.
3.1. LCOE nie uwzględnia elastyczności projektów energetycznych
Metodologia zdyskontowanych przepływów pieniężnych (NPV, IRR czy LCOE) została
rozwinięta do wyceny instrumentów finansowych, głównie instrumentów o stałym dochodzie. Zakłada się w niej, że:
–– każdy dowolny przepływ pieniężny można replikować portfelem innych instrumentów kwotowanych na rynku, czyli zakłada się zupełność rynku,
–– na rynku nie ma możliwości arbitrażu.
Jednak w przypadku decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów rzeczowych sektora
energetycznego można dostrzec wady metod opartych o zdyskontowane przepływy pieniężne (Dixit, Pindyck, 1994):
–– większość decyzji inwestycyjnych nie jest typu ’teraz lub nigdy’,
–– nakłady inwestycyjne w aktywna rzeczowe są nieodwracalne,
–– wielkości potrzebne do wyznaczenia efektywności projektu (takie, jak cena energii,
koszty paliwa, czas pracy generacji w ciągu dnia, etc.) są wielkościami losowymi i są
opisywane procesami stochastycznymi,
–– projekty mają zwykle wbudowane opcje, które nie są wyceniane metodą DCF.
Co więcej, typowa analiza NPV na ogół zaniża wartość przedsięwzięcia (w przypadku
LCOE podwyższa średnią cenę energii elektrycznej), ponieważ nie uwzględnia korzyści
płynących z elastyczności operacyjnej oraz innych czynników strategicznych (Boer, 2000).
W przypadku projektów energetycznych, sam proces generacji energii elektrycznej jest
opcją typu spread.
Wiele innych opcji realnych pojawia się w sposób naturalny w energetycznych projektach
inwestycyjnych (np. możliwość odroczenia, zamknięcia lub zaniechania projektu), podczas,
gdy inne opcje mogą być planowane i utworzone po określonym koszcie (np. zwiększenia/
zmniejszenia zdolności produkcyjnych, przełączenia pomiędzy alternatywnymi wejściami/
wyjściami).
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W przypadku stosowania LCOE do porównywania opłacalności inwestycji w energetyce, szczególnie warto zwrócić uwagę na następujące zagadnienia związane z elastycznością
firmy/projektu:
1. LCOE nie uwzględnia specyfiki struktury poszczególnych koncernów energetycznych.
Przed deregulacją sektora energetycznego wiele firm było zintegrowanych pionowo:
od generacji poprzez przesył do dystrybucji energii elektrycznej. W tym momencie
na rynku funkcjonuje wielu uczestników rynku, którzy mogą mieć różne struktury,
a stąd zupełnie różne parametry wejściowe do wyznaczania LCOE.
2. LCOE nie uwzględnia pozafinansowych czynników wpływających na generację
energii elektrycznej.
Ideą wyznaczania LCOE było porównanie i pokazanie, które źródła generacji energii
elektrycznej są najbardziej ekonomiczne pod względem kosztowym. Jednak metoda ta pomija wiele zewnętrznych czynników, takich, jak choćby koszty związane
z ochroną środowiska.
Przykładowo, generacja z bloku węgla kamiennego to nie tylko koszty emisji CO2
do atmosfery, ale także duże zużycie wody do chłodzenia generatorów i, co za tym
idzie, jej ogrzanie (zanieczyszczenie). Nawet energetyka jądrowa uważana za czyste
źródło energii traktowana jest obecnie jako źródło, które wytwarza odpady, które
trudno utylizować.
W podobnym tonie można również odnieść się do problemu handlu transgranicznego energią elektryczną. W niektórych sytuacjach bardziej opłacalnym mógłby być
import energii elektrycznej, niż jej produkcja (przykładowo w Niemczech na rynku
energii w pewnych okresach doby ceny energii bywają ujemne). Jednak większość
krajów dąży do niezależności energetycznej kosztem opłacalności ekonomicznej.
3. LCOE jest bardzo wrażliwa na operacyjne i techniczne parametry wejściowe.
Aby wyznaczyć LCOE dla studiów porównawczych, należy określić czas życia generatora oraz współczynnik obciążenia (capacity factor), czyli liczbę godzin pracy generatora w ciągu roku. Wydaje się, że powinno się wyznaczyć LCOE dla przedziału
czasu życia generacji oraz dla różnych współczynników obciążenia.
Zdecydowana większość obliczeń LCOE zakłada z góry określony czas życia generacji (np. 30 lat – dokładnie taki sam, jak czas finansowania inwestycji) podczas, gdy
pewne generatory mają większą żywotność. Ta sama uwaga dotyczy założeń odnośnie współczynnika obciążenia, który jest często przeszacowywany/niedoszacowany.
Ogólnie, im wyższa wartość współczynnika obciążenia, tym niższa wartość LCOE.
4. LCOE nie uwzględnia reżimów pracy różnych jednostek generacji.
Jednostki pracujące w podstawie, takie, jak elektrownie jądrowe, czy elektrownie
węglowe mają inne reżimy pracy, niż jednostki pracujące w szczycie. Turbiny wiatrowe, które pracują głównie w nocy, można porównywać odpowiednio z najbardziej
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efektywnymi jednostkami pracującymi w podstawie. Z drugiej strony, instalacje fotowoltaiczne można właściwie porównywać z mniej efektywnymi jednostkami pracującymi w szczycie.
Lokalizacja jednostki generacyjnej, ograniczenia sieci przesyłowej, jak również dostępność paliwa w danym regionie znacząco wpływają na wysokość LCOE.
5. LCOE nie jest miarą kosztów systemowych.
Jeśli w systemie energetycznym występują niedobory energii w szczycie, to zasadnym będzie raczej inwestycja w blok gazowy, niż w blok węglowy, choć blok węglowy mógłby mieć niższe LCOE, niż blok gazowy (sparklibrary).
Podobnie będzie w przypadku, gdy w okolicy będzie dostępna (bądź nie) sieć przesyłowa. Wtedy dobrym pomysłem może być inwestycja w blok o mniejszej mocy, który
może mieć wyższe LCOE, niż jednostka generacyjna o większej mocy.
3.2. LCOE nie rozróżnia kosztów krańcowych od nakładów inwestycyjnych
Energia generowana przez farmę wiatrową i ogniwa fotowoltaiczne ma niskie koszty krańcowe, a wysokie nakłady inwestycyjne. Natomiast generacja energii elektrycznej z gazu ma
stosunkowo niskie nakłady kapitałowe, ale wysoką zmienność cen paliwa (gazu), a co za
tym idzie, może mieć wysokie koszty krańcowe.
Zatem w przypadku generacji z OZE, większość kosztów jest ponoszona na początku inwestycji, w przeciwieństwie do generacji ze źródeł konwencjonalnych, gdzie główne koszty
to koszty operacyjne (w szczególności paliwo), których cena może zmieniać się znacząco.
To oznacza, że, jeśli nawet technologia ma wysokie nakłady inwestycyjne i niski LCOE,
to właśnie te początkowe (wysokie) nakłady mogą powodować odrzucenie projektu.
Zatem głównym problemem dla deweloperów OZE jest pozyskanie stosownego finansowania. Finansowe innowacje (przykładowo obligacje typu Yieldco) są w tym momencie
równie ważnym motywem dla rozwoju OZE obok różnego rodzaju wsparcia, czy technologicznych innowacji.
3.3. Wpływ kosztu kapitału projektu na wysokość LCOE
Większość rozważań dotyczących wyznaczania LCOE zakłada określony poziom kosztu
kapitału finansującego projekt. Przykładowo, Lazard (2016), zakłada, że wszystkie projekty są finansowane w proporcji: 60% waga kapitału obcego, 40% waga kapitału własnego,
a koszt kapitału wynosi 8% oraz 12% odpowiednio.
W rzeczywistości, koszt kapitału jest wielkością zmienną, która zależy od kilku parametrów rynkowych. Warto zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu istnieje co najmniej
kilka modeli opisujących dynamikę stopy procentowej. Zmiana określonych parametrów
kosztu kapitału może prowadzić do poważnych zmian LCOE rozważanego projektu energetycznego (rys. 1).
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3.4. LCOE nie bierze pod uwagę ryzyka projektu
W przypadku projektów inwestycyjnych w energetyce można wyróżnić kilka rodzajów ryzyka:
–– ceny energii elektrycznej,
–– ceny paliwa wejściowego,
–– prawne,
–– operacyjne.
Wymienione czynniki ryzyka nie są w żaden sposób uwzględnione w wyrażeniu na
LCOE. Co więcej, są one ważne w kontekście rozróżnienia pomiędzy nakładami inwestycyjnymi, a kosztami krańcowymi. Dwie inwestycje mogą być konkurencyjne, jeśli wziąć
pod uwagę miarę LCOE (np. farma wiatrowa oraz blok węglowy). Inwestycja w farmę wiatrową jest obciążona tylko nakładami kapitałowymi. I to jest praktycznie jedyne ryzyko inwestycji. Natomiast inwestycja w blok węglowy oznacza, że większość kosztów jest trudna
do oszacowania – cena węgla (czy innego paliwa wejściowego) charakteryzuje się wysoką
zmiennością.

Rysunek 1. Wrażliwość LCOE (USD/MWh) ze względu na koszt kapitału WACC (%)
Źródło: opracowanie własne.

Profil ryzyka inwestycji w OZE jest inny, niż w przypadku konwencjonalnych źródeł
energii. Jeśli projekt OZE jest zakończony i deweloper ma podpisaną umowę z operatorem
sieci energetycznej, to praktycznie znika ryzyko finansowe.
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Wnioski końcowe
Szczególne cechy energii elektrycznej powodują, że podejmowanie inwestycji w projekty
generacji energii jest szczególnie trudne. Klasyczne wskaźniki podejmowania decyzji inwestycyjnych polegają na porównaniu wartości bieżącej kosztów projektu z wartościami
bieżącymi przyszłych przychodów.
Jednak rzeczywistość rynkowa pokazuje, że działanie firmy w sektorze energetycznym charakteryzuje się dynamicznymi zmianami otoczenia, niespodziewanymi zmianami
warunków atmosferycznych, niepewnością oraz oddziaływaniem konkurencji, co często
oznacza, że założone przepływy pieniężne z projektu (lub ich rozkład) znacznie się różnią od tych przyjętych pierwotnie. W czasie realizacji projektu, napływające informacje
i zmniejszająca się niepewność odnośnie przyszłych przepływów pieniężnych, pozwalają
zarządzającym na dokonywanie bieżących zmian.
Podsumowując, mając wiele losowych parametrów decydent chce mieć w miarę proste
kryterium podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jednak takie podejścia powoduje, że czyni się wiele upraszczających założeń. LCOE może być jedną z miar wspomagających proces
podejmowania decyzji inwestycyjnych w energetyce. Jednak porównując efektywność ekonomiczną różnych źródeł generacji energii elektrycznej wydaje się koniecznym pokreślenie
przyjętych założeń. Co więcej, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych powinno się
wziąć pod uwagę wiele szczegółów, takich, jak: losowość parametrów wejściowych, przyszłe ryzyka oraz wpływ na cały system elektroenergetyczny.
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Metody estymacji kosztu kapitału własnego
a użyteczność wewnętrznych mierników
wartości przedsiębiorstwa*
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Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy użyteczności zysku ekonomicznego w wyjaśnianiu zmian wartości rynkowej przedsiębiorstwa przy założeniu zastosowania różnych metod estymacji
kosztu kapitału własnego, poprzez badanie zależności i jakości dopasowania pomiędzy kształtowaniem się
wartości wewnętrznych mierników wartości, a zmianą stóp zwrotu dla akcjonariuszy.
Metodologia badania – Artykuł oparty został na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy
finansowej i statystycznej w postaci mierników efektywności kreowania wartości, metod estymacji kosztu kapitału własnego oraz miar statystycznych, w odniesieniu do wybranych spółek sektora budowlanego
w Polsce.
Wynik – Analiza potwierdziła istnienie zależności i jakości dopasowania pomiędzy metodami estymacji
kosztu kapitału własnego a użytecznością zysku ekonomicznego w wyjaśnianiu rynkowej wyceny przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Przeprowadzoną analizę należy traktować jako punkt wyjścia do dalszej pogłębionej analizy uwarunkowań i efektywności praktycznego wykorzystania mierników opartych na koncepcji
zysku ekonomicznego.
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na pytanie: czy metody estymacji kosztu kapitału własnego wpływają na użyteczność wybranych koncepcji zysku ekonomicznego w wyjaśnianiu rynkowej wartości przedsiębiorstwa. W tym kontekście, pojęcie użyteczności utożsamiane jest ze sprawnością wewnętrznych mierników wartości w wyjaśnianiu zmiany wartości przynależnej akcjonariuszom
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akcjonariuszy (dywidendy). Przedmiotem badań są wybrane metody szacowania kosztu
kapitału własnego wykorzystane na przykładzie analizowanych przedsiębiorstw sektora
budowlanego w Polsce. Wykorzystując różne metody estymacji kosztu kapitału własnego
oszacowano wartość zysku ekonomicznego w postaci absolutnej i relatywnej, a następnie
zbadano ich użyteczność w wyjaśnianiu zmian stopy zwrotu dla akcjonariuszy.

1. Koszt kapitału własnego jako komponent zysku ekonomicznego
Zysk ekonomiczny – EP (economic profit) nieoderwalnie związany jest z propagowaną od
lat 80. XX wieku, za sprawą pionierskiego dzieła A. Rappaporta (Rappaport 1986), koncepcją zarządzania wartością przedsiębiorstwa – VBM (value-based management). Jednym
z zasadniczych składników prowartościowej koncepcji zarządzania stał się podsystem zakładający cykliczny pomiar procesów efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa
w celu bieżącego monitorowania i oceny stopnia realizacji jego nadrzędnego celu działania,
jakim stało się dążenie do maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa w warunkach zdominowania struktur właścicielskich przez inwestorów instytucjonalnych (kapitalizm inwestorski) oraz organizacyjnego oddzielenia własności od sprawowania funkcji
menedżerskich, będącego wynikiem profesjonalizacji zarządzania (kapitalizm menedżerski). Zysk ekonomiczny w przeciwieństwie do zysku księgowego uwzględnia oprócz kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa i odsetek od długu również koszt kapitału własnego1.
Lawinowy wzrost zainteresowania oraz rozpowszechnienie nowych mierników wartości
opartych na koncepcji zysku ekonomicznego datuje się na lata 80. i 90. ubiegłego wieku
w wyniku popularyzacji koncepcji VBM na świecie. W tym zakresie należy wskazać na
miernik ekonomicznej wartości dodanej – EVA (economic value added) wypromowany
przez nowojorską firmę konsultingową Stern Stewart & Co., który stanowi najbardziej rozpoznawalną i najczęściej wykorzystywaną koncepcję zysku ekonomicznego.
Wśród bogatej palety dostępnych dziś mierników wartości opartych na koncepcji zysku
ekonomicznego osobnego potraktowania wymaga stopa kosztu kapitału własnego, która
stanowi jedną z czterech – poza wynikiem operacyjnym, amortyzacją i wartością kapitałów zaangażowanych w majątek spółki – zmiennych w rachunku zysku ekonomicznego.
Tym samym, na wyróżnienie zasługują dwie wersje zysku ekonomicznego –„właścicielska”
oparta na finansowaniu kapitałem własnym i stopie jego kosztu oraz uwzględniającą kapitał zaangażowany przez właścicieli i wierzycieli oraz średnioważoną stopę jego oprocentowania. W tym miejscu, należy zasygnalizować o mnogości w zakresie metod szacowania
kosztu kapitału własnego, braku oficjalnej standaryzacji w tym zakresie, w przeciwieństwie
do pozostałych zmiennych zysku ekonomicznego w przypadku, których konkretne techniki szacowania (chociażby wyniku z działalności operacyjnej) zostały, w zdecydowanej
1

241.

Szerzej na temat istoty oraz metod szacowania kosztu kapitału własnego m.in. w pracy: Ćwięk (2016), s. 229–
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większości, z góry narzucone przez twórców konkretnych koncepcji szacowania zysku
ekonomicznego. Co więcej, każda metoda szacowania kapitału własnego rodzi finalnie
odmienne wyniki w zakresie efektywności kreowania wartości dla akcjonariuszy przedsiębiorstwa wyrażonej miarami wewnętrznymi. Implikuje to ryzyko braku obiektywności
procesu pomiaru wartości oraz wiarygodności płynącej z niej wniosków. Najwięcej kontrowersji w zakresie estymacji kosztu kapitału własnego budzi nieoficjalna standaryzacja zakładająca wykorzystanie jednej metody – modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM
– capital asset pricing model). Wśród najważniejszych wad tej metody wskazuje się na
pominięcie indywidualnych preferencji inwestycyjnych oraz specyfiki uczestników rynku
kapitałowego, w tym: celu dokonywania inwestycji, charakteru samego inwestora (inwestorzy instytucjonalni, indywidualni, branżowi, finansowi, spekulacyjni, Skarb Państwa),
okresu zainwestowanych środków (inwestorzy krótkoterminowi, długoterminowi), oczekiwań w zakresie korzyści komercyjnych (zyski kapitałowe i/lub dochody dywidendowe),
awersji do ryzyka oraz indywidualności w zakresie wysokości rekompensaty finansowej
w zamian za podjęte ryzyko (Cwynar, Dżurak, 2010, s. 154). Tym samym, wskazanie uniwersalnej metody estymacji kosztu kapitału własnego, uwzględniającej wszystkie nadmienione preferencje inwestycyjne wydaje się zabiegiem niewykonalnym. Stąd też w środowisku akademickim wyraźnie postuluje się o potrzebie pomiaru kosztu kapitału własnego za
pomocą, co najmniej kilku metod (Cwynar, Cwynar, 2007, 61 i n.), co przyczyniłoby się
zwiększenia wiarygodności tego pomiaru. Dotychczas, w literaturze zagranicznej badania poświęcone użyteczności zysku ekonomicznego w wyjaśnianiu zmian miar rynkowych
przedsiębiorstw, przy założeniu różnych metod estymacji kosztu kapitału własnego, były
prowadzone m.in. dla danych z rynku tureckiego (Erdogan i in., 2000) i japońskiego (Tsuji,
2006).

2. Założenia metodyczne i zakres analizy
Analiza zawarta w niniejszym artykule została podzielona na dwie zasadnicze części.
Pierwsza część obejmuje pomiar efektywności kreowania wartości dla akcjonariuszy
przedsiębiorstwa z wykorzystaniem dwóch mierników opartych na koncepcji zysku ekonomicznego (miary wewnętrzne) oraz jednego miernika rynkowego (miary zewnętrzne).
W tym celu posłużono się miernikiem o charakterze absolutnym – szacunkowa wartość
kreowana – EVC (estimated value created) oraz relatywnym – efektywność kosztowa kapitału własnego – CEE (cost efficiency of equity) i całkowity zwrot dla akcjonariuszy – TSR
(total shareholder return). Narzędzia wewnętrzne, koncentrują się na wynikach operacyjnych przedsiębiorstwa odzwierciedlając jednocześnie efektywność wykorzystania kapitału
zainwestowanego w jego operacyjne aktywa z uwzględnieniem kosztu jego pozyskania.
Z kolei, narzędzia zewnętrzne pozwalają mierzyć i ocenić proces efektywności kreowania
wartości dla akcjonariuszy w wyniku zmiany ceny rynkowej akcji przedsiębiorstwa, i tym
samym wartości udziałów, a także innych świadczeń gotówkowych transferowanych na
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rzecz dostawców kapitału własnego w badanym okresie. Mierniki bezwzględne odzwierciedlają wartość kreowaną dla poszczególnych jej beneficjentów, z kolei mierniki względne
umożliwiają prowadzenie oceny intensywności kreowania tej wartości (Jaki, 2013, 138).
Charakterystykę wykorzystanych mierników wartości zawiera tabela 1.
Tabela 1
Mierniki pomiaru efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa
Symbol
miernika

Formuła obliczania

EVC

NP – E × kE

CEE

EVC / E × kE

TSR

[(P1 – P0) + DPS] / P0

Klasyfikacja
miernika
–– wewnętrzny
–– wartościowy
–– absolutny
–– wewnętrzny
–– procentowy
–– relatywny
–– zewnętrzny
–– procentowy
–– relatywny

Oznaczenia
EVC – szacunkowa wartość kreowana
E – kapitał własny
kE – koszt kapitału własnego
CEE – efektywność kosztowa kapitału własnego
pozostałe oznaczenia – jak uprzednio
TSR – całkowity zwrot dla akcjonariuszy
P0, P1 – rynkowa cena akcji na początek i koniec okresu
DPS – dywidenda na jedną akcję

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jaki (2012), s. 154–159.

Na potrzeby analizy dokonano szacunku kosztu kapitału własnego badanych przedsiębiorstw, posługując się wybranymi metodami stosowanymi w polskich realiach gospodarczych:
–– model wyceny aktywów kapitałowych – CAPM,
–– model D-CAPM (downside capital asset pricing model) autorstwa J. Estrady,
–– model Butlera-Pinkertona (Butler-Pinkerton model – BPM),
–– model A. Damodarana,
–– model scoringowy (punktowy) LEFAC2.
Charakterystykę wybranych modeli estymacji kosztu kapitału własnego zawarto w tabeli 2.
Na potrzeby estymacji kosztu kapitału własnego badanych przedsiębiorstw, z wykorzystaniem metod CAPM, D-CAPM, BPM i LEFAC, jako stopę zwrotu z inwestycji wolnych
od ryzyka przyjęto średni geometryczny zwrot z 10-letnich obligacji skarbowych rządu
polskiego oraz rynkową premię za ryzyko oszacowaną dla gospodarki polskiej przez A.
Damodarana. Wartości owych parametrów zaprezentowano w tabeli 3.

2
Szerzej na ten temat wskazanych metod m.in. w pracach: Cwynar, Dżurak (2010), s. 151–236; Damodaran
(2007), s. 314–350; Zarzecki (2016), s. 349–370.
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Tabela 2
Przegląd wybranych metod estymacji kosztu kapitału własnego
Wyszczególnienie

Formuły szacunkowe

Komponenty modeli

β = covi,m / σ2m

CAPM

kE = Rf + β × MRP

BPM

kE = Rf + βT × MRP

βT = σi / σm

D-CAPM

kE = Rf + βD × MRP

βD = (semi – covi,m) /
(semi – σ2m)

Metoda
Damodarana

LEFAC

kE,USA = Rf,USA +
(βu,USA × MRPUSA) +
CERP

MRP = Rm – Rf

CERP = CDS × (σlocal,equity /
σlocal,bond)

kE,local = 1 + kE,USA ×
[(1 + ilocal)/(1 + iUSA)]

βl = βu × [1 + (1 – T) × D⁄E]

kE = Rf + (score × 0,25
× Rf)

score = (scoreL + scoreE +
scoreF + scoreA + scoreC)/5

Oznaczenia
Rf – stopa zwrotu wolna od ryzyka
Rm – średnia rynkowa stopa zwrotu z akcji
β – indeks ryzyka rynkowego firmy
covi,m – kowariancja rentowności akcji
przedsiębiorstwa „i” oraz rynku „m”
σ2m – wariancja rentowności rynku „m”
MRP – rynkowa premia za ryzyko
βT – beta całkowita (total beta)
σi – odchylenie standardowe zwrotów z akcji
przedsiębiorstwa „i”
σm – odchylenie standardowe zwrotów
z rynku „m”
pozostałe oznaczenia – jak uprzednio
βD – indeks zagrożenia (downside beta)
semi-covi,m – kosemiwariancja rentowności
akcji przedsiębiorstwa „i” oraz rynku „m”
semi – σ2m – semiwariancja rentowności
rynku „m”
pozostałe oznaczenia – jak uprzednio
kE,USA – koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa gospodarki rozwiniętej (USA)
kE,local – koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa gospodarki lokalnej
Rf,USA – stopa zwrotu wolna od ryzyka
gospodarki rozwiniętej (USA)
βu,USA – zdelewarowany indeks beta dla
sektora gospodarki rozwiniętej (USA)
βl – lewarowany indeks beta
CDS – country default spread – premia za
ryzyko długu kraju
σlocal,equity – odchylenie standardowe zwrotów z lokalnego rynku akcji
σlocal,bond – odchylenie standardowe zwrotów
z lokalnego rynku długoterminowych
obligacji skarbowych
T – stopa podatkowa
D/E – wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
ilocal – stopa inflacji gospodarki lokalnej
iUSA – stopa inflacji gospodarki rozwiniętej
(USA)
score – średnia arytmetyczna punktów (ocen)
za poszczególne obszary przedsiębiorstwa
(L – płynność, E – rentowność, F – strategia,
A – aktywa, C – kapitał), pozostałe oznaczenia – jak uprzednio

Źródło: opracowanie na podstawie Cwynar, Dżurak (2010), s. 151–236; Damodaran (2007), s. 314–350; Zarzecki (2016), s. 350–353.
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Tabela 3
Stopa zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka oraz premia za ryzyko rynkowe w polskiej
gospodarce w latach 2009–2015 (%)
Wyszczególnienie
Średni geometryczny zwrot z 10-letnich obligacji
skarbowych rządu polskiego
Premia za ryzyko rynkowe dla gospodarki polskiej
(oszacowana przez A. Damodarana)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6,16

5,83

5,98

4,92

4,07

3,39

2,68

6,08

6,50

7,50

6,75

6,23

7,48

7,16

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.investing.com/rates-bonds/poland-10-year-bond-yield
(9.01.2017); http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html#returns (9.01.2017).

Wartości współczynników „β”, „D – β” i „βT” oszacowano dla miesięcznych stóp zwrotu
akcji w pięcioletnim horyzoncie czasowym – tzn. dla 2009 roku wartości współczynników
zostały zmierzone w latach 2005–2009 etc. tak aby ustalić ostatni i jednocześnie najbardziej
aktualny okres historycznych wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa (tab. 4).
Tabela 4
Wartości współczynników „β”, „D–β” i „βT” dla analizowanych przedsiębiorstw sektora
budowlanego w Polsce w latach 2009–2015
Nazwa spółki
BUDIMEX

ELBUDOWA

MOSTALWAR

Współczynnik

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

β
D–β
βT
β
D–β
βT
β
D–β
βT

0,555
0,791
1,575
0,767
0,675
1,349
0,677
0,516
2,171

0,735
0,815
1,613
0,715
0,665
1,284
0,669
0,507
2,096

0,689
0,790
1,534
0,732
0,830
1,236
0,609
0,777
1,612

0,574
0,726
1,406
0,604
0,842
1,089
0,768
0,847
1,698

0,560
0,622
1,630
0,707
1,407
1,604
1,814
2,093
4,215

0,875
0,832
2,061
0,863
1,706
2,165
2,644
2,434
5,645

0,732
0,771
2,049
1,001
1,687
2,555
2,928
2,392
6,265

Źródło: obliczenia własne.

Na potrzeby metody Damodarana przyjęto parametry opisujące gospodarkę Amerykańską oraz Polską (tab. 5). Wartości owych parametrów pochodzą w większości z prywatnej
strony A. Damodarana, na której są one systematycznie szacowane i publikowane.
Na potrzeby metody LEFAC posłużono się następującymi wskaźnikami finansowymi,
w celu oceny poszczególnych obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstw i związanych z nimi ryzyka inwestycyjnego:
–– ocena płynności finansowej – wskaźnik bieżącej płynności finansowej (CR – current
ratio),
–– ocena rentowności – stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE – return on equity),
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–– ocena aktywów – wskaźnik rotacji aktywów (TAT – total assets turnover),
–– ocena kapitałów – wskaźnik ogólnego zadłużenia (D/A – debt to assets ratio).
Tabela 5
Parametry opisujące gospodarkę Polską i Amerykańską w latach 2009–2015
Wyszczególnienie

J. miary 2009

Średni roczny geometryczny zwrot z 10-letnich obligacji skarbowych rządu amerykańskiego (szacowany od 1928 r.)
Zdelewarowany współczynnik „β” dla
sektora budowlanego z rynku amerykańskiego
Premia za ryzyko rynku amerykańskiego
(MRP)
Premia za ryzyko kredytowe rynku polskiego (CDS)
Odchylenie standardowe zwrotów z polskiego rynku obligacji skarbowych
Odchylenie standardowe zwrotów z polskiego rynku akcji (WIG)
Iloraz odchylenia standardowego zwrotów
polskiego rynku akcji i rynku obligacji
Stopa inflacji gospodarki polskiej
Stopa inflacji gospodarki amerykańskiej

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%

4,97

5,01

5,14

5,11

4,93

5,00

4,96

–

0,84

0,83

0,82

0,99

1,02

0,88

0,94

%

4,50

5,00

6,00

5,80

5,00

5,75

6,25

%

1,58

1,50

1,50

1,50

1,28

1,73

1,31

%

15,43

26,16

22,43

60,99

39,30

77,46

38,20

%

9,37

4,91

5,10

4,55

4,79

3,30

2,84

%
%
%

60,71
3,50
4,50

18,78
2,60
5,00

22,74
4,30
6,00

7,47
3,70
5,80

12,18
0,90
5,00

4,26
0,00
5,75

7,42
–0,90
6,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html#returns (9.01.2017).

Wartości owych wskaźników zostały oszacowane dla przedsiębiorstw zaklasyfikowanych do indeksu WIG-Budownictwo w latach 2009–2015. Średnie wartości (mediana) miar
finansowych dla spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce (WIG-Budownictwo)
przedstawiono w tabeli 6. Z uwagi na niekwantyfikowany charakter obszaru „strategia” dla
wszystkich badanych przedsiębiorstw przypisano trzy punkty.
Tabela 6
Średnie sektorowe wartości wybranych wskaźników finansowych w latach 2009–2015
Symbol
miernika
CR
ROE (%)
TAT
D/A

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,47
12,86
1,08
0,42

1,61
7,55
1,08
0,45

1,44
7,72
1,08
0,50

1,40
4,41
1,00
0,44

1,49
5,02
0,92
0,42

1,41
5,11
1,09
0,48

1,44
6,24
1,10
0,43

Źródło: obliczenia własne.
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Tabela 7
Wartości wybranych wskaźników finansowych oraz oceny badanych przedsiębiorstw
w latach 2009–2015
Symbol miernika
BUDIMEX
CR
ROE (%)
TAT
D/A
ELBUDOWA
CR
ROE (%)
TAT
D/A
MOSTALWAR
CR
ROE (%)
TAT
D/A

2009

2010

2011

2012

1,21 (2)
15,13 (1)
0,99 (2)
0,82 (5)

1,09 (4)
21,11 (1)
1,09 (1)
0,83 (5)

1,02 (4)
6,27 (2)
1,24 (1)
0,88 (5)

1,10 (4)
19,39 (1)
1,76 (1)
0,87 (5)

1,94 (2)
10,12 (2)
1,48 (1)
0,39 (1)

1,57 (1)
7,40 (2)
1,36 (1)
0,45 (1)

1,57 (1)
5,87 (2)
1,43 (1)
0,50 (1)

1,35 (2)
15,36 (1)
1,80 (1)
0,63 (3)

1,32 (2)
6,59 (2)
1,58 (1)
0,64 (3)

1,10 (4)
–14,27 (5)
1,75 (1)
0,77 (4)

2013

2014

2015

1,14 (4)
28,44 (1)
1,29 (1)
0,83 (5)

1,09 (4)
16,93 (1)
1,28 (1)
0,86 (5)

1,06 (5)
21,15 (1)
1,09 (2)
0,87 (5)

1,40 (1)
3,58 (2)
1,47 (1)
0,54 (2)

1,34 (2)
2,73 (2)
1,17 (1)
0,58 (2)

1,33 (2)
4,07 (2)
1,22 (2)
0,63 (3)

1,45 (2)
6,89 (1)
1,38 (1)
0,57 (3)

1,02 (4)
–18,22 (5)
1,50 (1)
0,83 (4)

0,95 (5)
–70,49 (5)
1,01 (2)
0,80 (5)

1,21 (3)
–2,51 (5)
1,10 (2)
0,86 (5)

1,26 (4)
8,81 (1)
0,99 (2)
0,83 (5)

Źródło: obliczenia własne.

Wartości wybranych wskaźników finansowych badanych przedsiębiorstw oraz liczba przypisanych punktów3 poszczególnym obszarom (zawarta w nawiasach) prezentuje
tabela 7.

3. Użyteczność zysku ekonomicznego w wyjaśnianiu zmiany wartości
rynkowej przedsiębiorstw z perspektywy różnych metod estymacji kosztu
kapitału własnego
Badanie użyteczności metod estymacji kosztu kapitału własnego, z optyki rachunku zysku ekonomicznego, w wyjaśnianiu poziomu i zmiany rynkowej wartości przedsiębiorstwa
dokonano na przykładzie wybranych spółek sektora budowlanego w Polsce – Budimex
SA (BUDIMEX), Elektrobudowa SA (ELBUDOWA) oraz Mostostal Warszawa SA (MOSTALWAR). Na potrzeby badań porównano wyniki finansowe badanych spółek dla siedmiu okresów badawczych (lata 2009–2015). Głównym źródłem informacji będą dane pochodzące z informacji finansowych przekazywanych przez badane podmioty gospodarcze
dostępnych w bazie Notoria Serwis. Wartości mierników służących ocenie efektywności
kreowania wartości wraz ze stopą kosztu kapitału własnego badanych przedsiębiorstw zaprezentowano w tabeli 8.
3
Poszczególne obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa oceniane są w skali od 1 do 5, gdzie: 1 jest
oceną najwyższą (najlepszą), zaś 5 oceną najniższą (najgorszą).

BPM

D-CAPM

CAPM

ELBUDOWA

LEFAC

Damod-arana

BPM

D-CAPM

CAPM

EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)

EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)

2

1

BUDIMEX

Symbol miernika

Metoda

23 219,564
74,17
10,826
24 840,919
83,68
10,266
12 987,178
31,26
14,365

117 746,176
210,59
9,538
109 339,691
170,00
10,972
81 423,265
88,28
15,735
31 063,206
21,78
24,326
114 069,72
191,43
10,166

3

2009

11 551,036
34,45
10,479
12 600,620
38,80
10,151
–271,393
–0,60
14,174

195 235,393
270,51
10,607
191 715,077
253,28
11,125
156 399,505
140,89
16,315
87 865,926
48,94
26,388
199 984,89
296,61
9,909

4

2010

344,825
0,91
11,470
–2 086,503
–5,19
12,208
–12 125,297
–24,12
15,254

16 975,436
28,96
11,148
12 987,180
20,74
11,906
–16 360,846
–17,79
17,488
–138 322,753
–64,66
40,682
20 544,46
37,32
10,469

5

2011

–5401,648
–18,88
8,996
–10 511,804
–31,17
10,603
–15 810,792
–40,51
12,268

147 889,037
388,23
8,795
143 437,701
337,15
9,823
123 568,443
197,98
14,410
–4 934,397
–2,58
44,078
149 751,15
413,33
8,365

6

2012

–10 031,124
–36,32
8,481
–24 227,329
–57,94
12,841
–28 213,007
–61,60
14,065

253 944,229
536,25
7,561
251 532,022
505,41
7,946
212 201,398
238,16
14,226
113 673,901
60,59
29,957
257 924,96
594,64
6,925

7

2013

–6 269,346
–18,84
9,846
–27 578,944
–50,52
16,150
–39 191,242
–59,20
19,585

142 350,193
275,94
9,935
144 019,026
288,51
9,613
96 285,017
98,60
18,806
18 389,753
10,48
33,807
164 029,08
548,43
5,760

8

2014

Stopy kosztu kapitału własnego i wartości wewnętrznych mierników wartości badanych przedsiębiorstw w latach 2009–2015

Tabela 8

118 54,454
31,11
9,852
–7 125,638
–12,48
14,758
–31 172,948
–38,42
20,974

189 054,934
398,30
7,921
187 356,309
381,09
8,205
132 541,308
127,47
17,353
–5 305,088
–2,19
40,358
207 588,08
717,51
4,828

9

2015
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76 411,022
154,09
10,278
81 146,137
180,91
9,297
32 596,685
34,90
19,360
49 389,814
64,47
15,879
81 414,094
182,60
9,241

20 481,877
60,16
11,773
28 693,653
111,07
8,933

EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)

EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)
EVC (tys. PLN)
CEE (%)
kE (%)

3

2

Źródło: obliczenia własne.

LEFAC

Damodarana

BPM

D-CAPM

CAPM

MOSTALWAR

LEFAC

Damodarana

1

13 199,147
25,05
10,181
18 649,049
39,47
9,128
–34 785,121
–34,55
19,450
–18 648,663
–22,06
16,333
19 128,603
40,90
9,035

5 810,329
14,80
12,273
18 969,384
72,65
8,161

4

–168 558,506
–418,73
10,551
–173 360,981
–384,76
11,810
–197 248,809
–286,10
18,071
–228 603,976
–227,92
26,289
–170 528,881
–403,86
11,067

–9 812,088
–20,46
14,552
10 540,354
38,20
8,375

5

–145 053,043
–537,97
10,107
–146 470,384
–516,10
10,639
–161 787,571
–370,24
16,380
–224 721,593
–210,75
39,971
–142 373,988
–586,29
9,103

–29 927,851
–56,32
16,706
519,189
2,29
7,135

6

–341 934,033
–1 240,96
15,373
–345 057,380
–1124,79
17,115
–368 749,622
–678,23
30,333
–385 018,485
–545,05
39,410
–328 983,601
–2 252,76
8,147

–33 639,069
–65,67
15,732
–2 311,969
–11,62
6,111

7

–47 717,041
–122,42
23,163
–45 084,087
–124,04
21,598
–85 495,112
–111,38
45,611
–69 166,816
–114,46
35,909
–19 571,327
–180,66
6,437

–26 529,822
–49,55
15,840
8 689,383
47,42
5,421

8

–14 838,391
–31,37
23,645
–7 160,822
–18,07
19,807
–62 645,139
–65,87
47,541
–34 660,948
–51,63
33,553
23 074,675
245,70
4,694

–11 725,995
–19,01
15,947
34 399,886
221,01
4,024

9
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Finalna część analizy obejmuje badanie użyteczności metod estymacji kosztu kapitału
własnego, stanowiących zarazem jedną ze zmiennych rachunku wewnętrznych miar wartości, w naśladowaniu zmian bogactwa dla akcjonariuszy wyrażonego zewnętrznymi (rynkowymi) miernikami wartości. W tym celu zestawiono wartości mierników EVC i CEE, oszacowane z wykorzystaniem alternatywnych metod szacowania kosztu kapitału własnego,
wraz z całkowitą stopą zwrotu dla akcjonariuszy (TSR). Finalny etap analizy sprowadzał
się do weryfikacji stopnia użyteczności mierników opartych na koncepcji zysku ekonomicznego w wyjaśnianiu zmiany wartości rynkowej przedsiębiorstw. W tym celu posłużono się współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona (R) oraz współczynnikiem determinacji (R 2) – wyniki prezentuje tabela 9. Pierwszy z nadmienionych współczynników bada
poziom zależności liniowej pomiędzy zmiennymi losowymi, drugi zaś jest miarą jakości
dopasowania modelu tzn. precyzuje jaka część zmienności zmiennej objaśnianej została
wyjaśniona przez model.
Tabela 9
Wartości współczynników R i R2 dla badanych przedsiębiorstw
Symbole wskaźników (współczynników)

BUDIMEX

ELBUDOWA

MOSTALWAR

CAPM
EVC i TSR
CEE i TSR

R
R2
R
R2

0,76
0,58
0,69
0,47

0,39
0,15
0,32
0,11

0,69
0,48
0,67
0,44

R
R2
R
R2

0,75
0,56
0,67
0,46

0,14
0,02
0,10
0,01

0,70
0,49
0,66
0,44

R
R2
R
R2

0,74
0,55
0,61
0,37

–0,08
0,01
0,03
0,001

0,67
0,45
0,68
0,46

R
R2
R
R2

0,72
0,52
0,73
0,54

0,09
0,01
0,10
0,01

0,73
0,53
0,66
0,43

R
R2
R
R2

0,72
0,52
0,46
0,22

0,55
0,30
0,70
0,50

0,76
0,57
0,66
0,44

D-CAPM
EVC i TSR
CEE i TSR
BPM
EVC i TSR
CEE i TSR
Metoda Damodarana
EVC i TSR
CEE i TSR
LEFAC
EVC i TSR
CEE i TSR

Źródło: obliczenia własne.
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Uzyskane wyniki badań stały się podstawą dla sformułowania następujących wniosków
odnoszących się do użyteczności metod estymacji kosztu kapitału własnego, jako jednej ze
zmiennej rachunku zysku ekonomicznego, w wyjaśnianiu rynkowej wartości przedsiębiorstwa:
1. W zakresie wyjaśniania wartości rynkowej przedsiębiorstwa Budimex SA najużyteczniejsza okazała się miara absolutna zysku ekonomicznego (EVC) oszacowana z wykorzystaniem metody CAPM – współczynnik korelacji Pearsona na poziomie 0,76 oraz
współczynnik determinacji R 2 o wartości 0,58. Oznacza to dodatnią i dość silną zależność
pomiędzy wskaźnikiem EVC i TSR, jednak słabe dopasowanie modelu, albowiem jedynie 58% zmienności całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy zostało wyjaśnione przez
bezwzględną miarę wewnętrzną. Do analogicznych wniosków prowadzą badania z wykorzystaniem relatywnej miary zysku ekonomicznego (CEE) – R równe 0,73 oraz R 2 na poziomie 0,54 – jednak najużyteczniejszą metodą estymacji kosztu kapitału własnego okazał
się w tym przypadku model Damodarana. Z optyki efektywności w kreowaniu wartości
badana spółka odnotowała destrukcję wartości dla akcjonariuszy, w całym analizowanym
okresie, dla miary szacowanej z wykorzystaniem modelu Damodarana (ujemna wartość
EVC i CEE w latach 2011, 2012 i 2015) oraz BPM (ujemna EVC i CEE dla 2011 roku). Różnica pomiędzy najwyższą, a najniższą oszacowaną wartością dochodu rezydualnego, w skali
całego okresu badawczego, wynosiła w 2015 roku ponad 212 893 tys. PLN, zaś dla miary
efektywności kosztowej kapitału własnego wynosiła ona ponad 719 p.p. Warto podkreślić,
iż w 2011 roku wartości miernika CEE oszacowanego wszystkimi badanymi metodami
estymacji kosztu kapitału własnego mieściły się poniżej 100%, co finalnie oznacza że na
1 złotówkę wartości kosztu kapitału wniesionego przez akcjonariuszy, przypadało średnio
mniej niż 1 PLN zysku ekonomicznego. Takie zjawisko należy bezwzględnie utożsamiać
z utratą wartości zainwestowanego kapitału. Jednocześnie różnica pomiędzy najwyższą
a najniższą stopą kosztu kapitału własnego uzyskaną w oparciu o wykorzystane metody,
w skali całego badanego okresu, wynosiła aż 35,7 p.p. w 2012 roku.
2. W odniesieniu do kolejnego badanego przedsiębiorstwa – Elektrobudowa SA – rezultaty przeprowadzonych analiz wydają się być bardziej jednoznaczne, albowiem miarę
bogactwa dla akcjonariuszy najlepiej naśladuje zarówno absolutny i relatywny miernik wewnętrznej wartości oszacowany z wykorzystaniem modelu punktowego LEFAC. Współczynniki R oraz R 2 wykazały wartości na poziomie kolejno: 0,55 i 0,30 (dla EVC) oraz 0,70
i 0,50 (dla CEE), co uprawnia do interpretacji o dodatniej umiarkowanej zależności oraz
niezadowalającego dopasowania modelu (dla EVC) oraz dość silnej dodatniej zależności
i słabego dopasowania modelu (dla CEE). W zakresie efektywności kreowania wartości dla
akcjonariuszy, należy stwierdzić, iż wszystkie mierniki wewnętrzne odnotowały destrukcję
wartości dla dostawców kapitału własnego w poszczególnych okresach badawczych – niezależnie od techniki estymacyjnej kosztu kapitału własnego. Różnica pomiędzy najwyższą,
a najniższą oszacowaną wartością zysku rezydualnego, w skali całego okresu badawczego, wynosiła w 2015 roku ponad 65 572 tys. PLN, zaś dla relatywnej miary wewnętrznej
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wynosiła ona ponad 259 p.p. Z kolei, różnica pomiędzy najwyższą a najniższą stopą kosztu
kapitału własnego, w skali całego badanego okresu, wynosiła 16,9 p.p. w 2015 roku.
3. Odmiennych wyników przeprowadzonych badań dostarcza ostatni z analizowanych
podmiotów gospodarczych – Mostostal Warszawa SA. W tym przypadku, z wartością
rynkową przedsiębiorstwa najbardziej zbieżna jest absolutna miara zysku ekonomicznego,
w której stopa kosztu kapitału własnego została oszacowana metodą LEFAC – współczynnik R na poziomie 0,76 i R 2 na poziomie 0,57, co przesądza o dodatniej i dość silnej zależności i jednocześnie słabym dopasowaniu modelu. W przypadku relatywnej miary zysku
rezydualnego najużyteczniejszą metodą estymacji kosztu kapitału własnego okazał się model Butlera-Pinkertona – współczynnik R na poziomie 0,68 i R 2 na poziomie 0,46, co decyduje o dodatniej umiarkowanej zależności oraz niezadowalającym dopasowaniu modelu.
Mierniki oparte na koncepcji zysku ekonomicznego w większości analizowanych okresów
wykazywały destrukcję wartości kapitałów zainwestowanych przez właścicieli w aktywa
przedsiębiorstwa. Analogicznie jak w poprzednio badanych przedsiębiorstwach największa
różnica pomiędzy najwyższą a najniższą wartością miernika EVC oraz stopy kosztu kapitału własnego występowała w 2015 roku i wynosiła ona kolejno: ponad 85 719 tys. PLN oraz
42,8 p.p. Z kolei, największa asymetria dla miernika CEE występowała została zaobserwowana w 2013 roku i wynosiła ona ponad 1707 p.p.

Uwagi końcowe
Przeprowadzone badania potwierdziły zależność pomiędzy metodą szacowania kosztu kapitału własnego, a użytecznością wewnętrznych mierników wartości w wyjaśnianiu poziomu bogactwa dla akcjonariuszy. Wśród wykorzystanych metod estymacji kosztu kapitału
własnego, jedynie zysk ekonomiczny oszacowany metodą punktową LEFAC wyróżniał się
największą użytecznością w wyjaśnianiu rynkowej wartości przedsiębiorstwa – zarówno
dla miary wewnętrznej w ujęciu absolutnym i relatywnym. Wybrane dla potrzeb analizy
podmioty gospodarcze reprezentowały inny stan oraz zmianę stanu wartości dla akcjonariuszy, skalę działalności oraz okres aktywności na rynku giełdowym. Warto w tym miejscu podkreślić, że w przeprowadzonych badaniach wykorzystano jedynie wybrane metody
estymacji kosztu kapitału własnego oraz mierniki wartości kreowanej dla akcjonariuszy
przedsiębiorstwa – oparte na kryterium zysku ekonomicznego (EVC, CEE) oraz rynkowym
(TSR). W środowisku akademickim wskazuje się na relatywnie niską zgodności mierników
opartych na koncepcji zysku ekonomicznym z wartością rynkową przedsiębiorstwa oraz ich
silnego uzależnienia od podatnych na manipulacje wielkości księgowych. Z kolei, wskaźnik całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy jest miernikiem uwzględniający prognozowany
i krótkofalowy potencjał zarobkowy przedsiębiorstwa, którego ekonomiczne walory – wyceniane przez rynek kapitałowy – nierzadko determinowane są przez czynniki pozamenedżerskie. Tym samym, przeprowadzoną analizę należy potraktować jako podstawę dalszych, wielokierunkowych badań ekonomicznych z zastosowaniem bardziej zróżnicowanej
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sfery instrumentarium, w tym mierników opartych na gotówkowym pomiarze efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
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Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw
w rekomendacjach maklerskich.
Nadmierny optymizm
Radosław Pastusiak*
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest pokazanie zjawiska nadmiernego optymizmu na rynku kapitałowym na przykładzie, rekomendacji i wycen przygotowywanych przez Domy Maklerskie w Polsce. W strukturze przygotowywanych rekomendacji jest więcej rekomendacji pozytywnych, niż negatywnych i neutralnych. Statystycznie byłoby to zasadne przy stałym rynku wzrostowym. A przecież na giełdzie jest hossa,
bessa, oraz okresu trendu horyzontalnego. Dlaczego w takim razie w zmieniającej się koniunkturze zawsze
przeważają rekomendacje pozytywne?
Metodologia badania – Bazą dla rekomendacji są wyceny przedsiębiorstw, często wykonane metodą DCF.
Aby zrealizować badanie, wybrano spółki z GPW w Warszawie i porównano wydane dla nich rekomendacje
w danym okresie. Badania wskazały, że dominują rekomendacje pozytywne. Następnie porównano cenę
notowań w dniu wydania rekomendacji pozytywnych i negatywnych do ceny, jaką spółka osiągnęła po roku
notowań.
Wynik – Uzyskane wyniki wskazują, że pomimo rekomendacji domów brokerskich znacząca część rekomendacji w spółkach podaje za wysoką cenę w stosunku do realnie uzyskiwanej przez przedsiębiorstwo na GPW.
Słowa kluczowe: nadmierny optymizm, wycena przedsiębiorstwa, heurystyki

Wprowadzenie
Optymizm jest cechą człowieka, jaką można zauważyć w większości osobowości ludzi.
Nadmierny optymizm jest szczególnie widocznym zjawiskiem podczas podejmowania decyzji przez człowieka. Jest on wynikiem zakotwiczenia, jakiemu ulega człowiek w swoich
przekonaniach, rozumieniu rzeczywistości, czy posiadanej wiedzy. Warto nadmienić, że na
rynku kapitałowym również mamy do czynienia ze zjawiskiem nadmiernego optymizmu,
a jego skala jest znaczna. Celem tego artykułu jest pokazanie zjawiska nadmiernego optymizmu na rynku kapitałowym w Polsce. Jako obszar możliwego występowania nadmiernego optymizmu przyjęto rekomendacje giełdowe, wykonane przez analityków finansowych,
jakie są wydawane przez Domy Brokerskie, ich kierunek oraz wyceny podawane w rekomendacji. W części badawczej artykułu weryfikuję hipotezę towarzyszącą realizacji celu.
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Dotychczasowe badania w zakresie nadmiernego optymizmu koncentrują się na opisie
zjawiska oraz na próbie wyjaśnienia jego przyczyn, tak też wygląda poniższy przegląd najważniejszych osiągnieć w tym zakresie.

1. Nadmierny optymizm w literaturze przedmiotu
W literaturze dotyczącej badań nad psychologią człowieka, pojęcie optymizmu tłumaczone jest, jako z reguły niezmienna w czasie i niezależna od bieżącej sytuacji indywidualna
cecha osobowości. Osoba optymistyczna wierzy, że w życiu będzie miała styczność raczej
z pozytywnymi doświadczeniami, niż negatywnymi. W szerszym rozumieniu optymizm
jest często kojarzony z nierealistycznym podejściem do życia, w którym to osoba wykazuje bezpodstawne przekonanie o swoim szczęśliwym losie. Rozumiany w ten sposób optymizm, prowadzi do błędnej oceny możliwości wystąpienia określonych zdarzeń (Czerw,
2009, s. 15). Poznawszy psychologiczne wytłumaczenie pojęcia optymizmu, można przedstawić założenia koncepcji nadmiernego optymizmu w świetle nauki finansów.
Nadmierny optymizm przejawia się w przekonaniu, że negatywne zdarzenie przytrafi się raczej komuś innemu, natomiast szczęśliwy scenariusz będzie dotyczyć mej osoby.
Inwestor, który wykazuje zbytni optymizm posiada skłonność do podejmowania decyzji
zbyt ryzykownych, gdyż wierzy, że jest mniej podatny na niekorzystne konsekwencje płynące z tejże decyzji. Za przykład w tym przypadku może posłużyć zachowanie inwestorów
giełdowych, którzy dokonują spekulacyjnego zakupu instrumentów finansowych charakteryzujących się wysoką zmiennością stóp zwrotu (Szyszka, 2007, s. 51). Szyszka opisuje
nadmierny optymizm, jako „nierealistyczne myślenie życzeniowe”. Zwraca on uwagę na
wpływ nadmiernego optymizmu na występowanie błędów odnośnie interpretacji publicznych informacji. Jeżeli nowe wiadomości rynkowe są sprzeczne z uprzednimi przywidywaniami uczestników giełdowych, to reakcja całego rynku kapitałowego na nowe informacje jest słabsza. Potwierdzeniem tej reguły jest badanie przeprowadzone przez Womacka,
w którym to wyliczony stosunek ilości rekomendacji kupna i sprzedaży wyniósł 7:1 (Womack, 1996, s. 137–167).
M. Czerwonka oraz B. Gorlewski (2012, s. 100–101), zwracają uwagę na to, że osoba
charakteryzująca się nadmiernym optymizmem na rynku kapitałowym jest narażona na
przewartościowanie swojej wiedzy i umiejętności, błędną ocenę ryzyka oraz złudną zdolność do przewidywania zdarzeń, a co gorsza zysków.
Ponadto za najważniejsze głosy w nauce w zakresie nadmiernego optymizmu na rynku
kapitałowym i jego przyczyn należą do:
–– Kahnemana i Tversky’ego (1971, 1974) – problem racjonalności decydenta,
–– Nofsingera (2011, s. 196–200), Olsena (1997, s. 62–66) w zakresie optymizmu inwestorów i nadmiernej kontroli,
–– Zaleśkiewicza (2015) i Zielonki (2014) w zakresie błędów i zniekształceń prognozowania,

Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw w rekomendacjach maklerskich. Nadmierny optymizm

301

–– Nęckiej (2008) w zakresie heurystyk zakotwiczenia i dostosowania, dostępności i reprezentatywności,
–– Montiera (2007) – analiza przyczyn błędów w prognozach,
–– Wąsowskiej (2013) – analiza błędów i ich przyczyn popełnianych przez audytorów,
–– Eamesa (2002) - analiza pozytywnych i negatywnych błędów prognozy,
–– Zielonki (2014) – analiza błędów w kontekście efektu ponadprzeciętności, efekt kalibracji, iluzja kontroli i nieuzasadniony optymizm,
–– Tyszki i Zielonki (2002), Plousa (1993), Törngren i Montgomeriego (2004).
Nadmierny optymizm istnieje w badaniach naukowych na rynku kapitałowym już od
dłuższego czasu, ale jaki jest jego wpływ i skala popełnianych błędów?

2. Metodologia
Zaprezentowana analiza została wykonana na podstawie rekomendacji wystawionych dla
spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w latach 2000–2014. Raporty zostały wykonane przez różne domy maklerskie, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Dodatkowym ograniczeniem próby badawczej jest uwzględnienie tylko rekomendacji dotyczących spółek z sektora produkcyjnego. Następnie dokonano ujednolicenia typów wystawionych rekomendacji
zgodnie z metodologią analogiczną do I/B/E/S, w toku której, na liście ostatecznie wykorzystanych rekomendacji znajduje się tylko pięć ich typów: kupuj, akumuluj, neutralnie,
redukuj, sprzedaj. Ponadto, ze względu na cel badania, do dalszych analiz nie uwzględniono
rekomendacji neutralnych, Natomiast pozostałe cztery kategorie zagregowano do dwóch:
pozytywnych i negatywnych. W toku tak skonstruowanej bazy uzyskano 1558 obserwacji,
spełniających wymogi dalszych analiz.
Dla wyselekcjonowanych rekomendacji obliczono potencjał wzrostu określony przez
analityka. Został on obliczonym jako logarytm ilorazu ceny docelowej z rekomendacji oraz
ceny akcji w dniu opublikowania rekomendacji. Zastosowanie logarytmicznej stopy zwrotu
pozwala uniknąć dużych wahań stopy zwrotu skalkulowanej na potrzeby analizy, a także pozwala uzyskać szereg obserwacji bliższy rozkładowi normalnemu, niż w przypadku
standardowo obliczonych stóp zwrotu. Potencjał zmiany zestawiono z faktycznie osiągniętą
stopą zwrotu w horyzoncie jednego roku. Posiadając te dane obliczono różnicę pomiędzy
nimi, która w rozumieniu autora będzie obrazować błąd predykcji, mogący objawić się jako
nadmierny optymizm wykazywany przez analityka sporządzającego rekomendacje.
Różnice, które obliczamy jako roczna stopa zwrotu minus potencjał wzrostu, były analizowane w dwóch osobnych podgrupach, rekomendacja w pozytywnych oraz negatywnych.
Zauważmy, że jeżeli w przypadku rekomendacji pozytywnej, analityk wykazywał się nadmiernym optymizmem co do wyceny, to kalkulowana różnica będzie przyjmować wartość
ujemną i ona właśnie będzie głównym elementem zainteresowania z punktu prowadzonych analiz. Analogicznie, w przypadku rekomendacji negatywnych, zjawisko optymizmu
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będzie objawiać się poprzez niedoszacowanie faktycznych spadków cen akcji, czyli będzie
objawiać się poprzez ujemną wartość różnic badanych wielkości.
W celu weryfikacji występowania zjawiska nadmiernego optymizmu autor poszukuje
w toku przeprowadzonych analiz potwierdzenia występowania przewagi różnic ujemnych
w analizowanych podgrupach, a także statystycznych potwierdzeń różnic w charakterystykach opisujących badane zbiorowości.

3. Wyniki
W pierwszej kolejności przeprowadzono test rozkładu analizowanych zmiennych indywidualnie w grupie rekomendacji pozytywnych oraz rekomendacji negatywnych. Wyniki analizy zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1
Testy normalności rozkładu różnic w wycenach
Testy normalności rozkładu zmiennych
rekomendacje pozytywne
Hipoteza zerowa: dystrybuanta empiryczna posiada
rozkład normalny
Test Doornika-Hansena (1994) – transformowana
skośność i kurtoza
Chi-kwadrat(2) = 712,674 z wartością
p = 0,0000

rekomendacje negatywne
Hipoteza zerowa: dystrybuanta empiryczna posiada
rozkład normalny.
Test Doornika-Hansena (1994) – transformowana
skośność i kurtoza
Chi-kwadrat(2) = 50,544 z wartością
p = 0,0000

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone testy normalności rozkładu doprowadzają do wniosku o braku jego
występowania zarówno w grupie rekomendacji pozytywnych, jak i negatywnych. Powoduje
to problem z wykorzystaniem miar średnich oraz odchyleń standardowych jako wyróżników obu podgrup, które mogłyby służyć ich porównaniu. Z powodu wyniku przeprowadzonego testu autor skupił się na analizie median oraz współczynników skośności w obu
podgrupach.
W tabeli 2 zaprezentowano miary charakteryzujące obie zbiorowości. Mediana błędów
przypadku rekomendacji pozytywnych wynosi –7,4% zaś w przypadku rekomendacji negatywnych 7,4%. Ponadto dominanty w obu podgrupach wskazują te same znaki kalkulowania różnic. Tak też przypadku rekomendacji pozytywnych dominującą wielkością oszacowanego błędu jest –205,7%, natomiast w przypadku rekomendacji negatywnych 33,6%.
Współczynniki skośności w obu podgrupach oznaczają lewostronną skośność. Mediany
w obu podgrupach zostały poddane testowi sumy rang Wilcoxona w celu weryfikacji statystycznej różnicy pomiędzy nimi. Wyniki testu zaprezentowano w tabeli 3.
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Tabela 2
Opis statystyczny analizowanych grup rekomendacji (%)
Rekomendacje pozytywne
Średnia
Mediana
Dominanta
Minimum
Maksimum
Odchylenie standardowe
Wsp. zmienności
Skośność
Kurtoza
Percentyl 5%
Percentyl 95%

Rekomendacje negatywne
–14,90
–7,40
–205,70
–554,50
147,60
69,90
468,00
–254,00
1421,90
–124,90
73,00

Średnia
Mediana
Dominanta
Minimum
Maksimum
Odchylenie standardowe
Wsp. zmienności
Skośność
Kurtoza
Percentyl 5%
Percentyl 95%

1,20
7,40
33,60
–266,30
117,50
57,30
4837,10
–116,60
270,20
–110,00
83,10

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3
Test równości median w badanych grupach rekomendacji
Test sumy rang Wilcoxona
Hipoteza zerowa: Mediany z dwóch populacji są jednakowe
n1 = 279, n2 = 1279
w (suma rang, próba 1) = 246808
z = (246808 – 217480)/6808,79 = 4,30737
P(Z > 4,30737) = 8,26019e-006
dwustronna wartość p = 1,65204e-005
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki testu jednoznacznie wskazują na istotność statystyczną różnicy pomiędzy medianami błędów popełnianych w przypadku rekomendacji pozytywnych i negatywnych.
W tym punkcie warto również zwrócić uwagę na to, iż grupa rekomendacji pozytywnych liczy 1279 obserwacji, zaś rekomendacje negatywne to tylko 279 raportów. Struktura wyraźnie przeważa na stronę raportów o pozytywnym wydźwięku, co stwarza pole do pewnego
wnioskowania na temat chęci wystawiania prognoz o negatywnym wydźwięku, pomimo,
iż badany okres od roku 2000 do 2014 nie był w całym swoim przekroju czasem wzrostów,
a wręcz obserwowaliśmy w nim okresy głębokich spadków, jak lata 2008–2009.
Wykonany test dotyczący median w obu podgrupach pozwala nam wnioskować, że
kierunek popełnionych błędów nie jest identyczny w przypadku rekomendacji pozytywnych jak i negatywnych, zjawisko nadmiernego optymizmu raczej może być obserwowane
w przypadku rekomendacji pozytywnych. Przeszacowanie zarówno w kategorii mediany, jak i dominanty pokazuje charakter badanej podgrupy. Ponadto, analiza przedziałów
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Źródło: opracowanie własne.
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skumulowanych błędów wskazuje, iż najliczniejszą grupą różnic w badanej zbiorowości
jest ta zawierająca się w przedziale od –29 do –4%. Przypadku rekomendacji negatywnych,
ostatecznie najliczniejszą grupą jest ta znajdująca się w przedziale błędów od 3 do 33%,
jednakże grupa od –26 do 3% również jest bardzo liczna w strukturze całej grupy. Obie
zbiorowości zaprezentowano na rysunkach 1 i 2 ze skumulowanymi przedziałami wielkości
popełnianych błędów w wycenie.
Konkludując należy więc zauważyć, że zjawisko nadmiernego optymizmu w kontekście
przyjętego sposobu badania nie jest jednoznaczne, lecz przeprowadzone analizy prowadzą
nas w stronę wnioskowania, iż heurystyka ta jest obecna i silniej widoczna w przypadku
prognoz o wydźwięku pozytywnym. Warto też zauważyć, że dominującym błędem w badanej zbiorowości była pomyłka aż o ponad 200%. W przypadku rekomendacji negatywnych,
błędy popełniane przez analityków mają już bardziej symetryczny charakter względem prognozy idealnej, która pokryła by się ze stopą zwrotu osiągniętą realnie przez daną spółkę
w perspektywie roku.

Uwagi końcowe
W strukturze przygotowywanych rekomendacji jest więcej rekomendacji pozytywnych niż
negatywnych i neutralnych. Statystycznie byłoby to zasadne przy stałym rynku wzrostowym. A przecież na giełdzie jest hossa, bessa, oraz okresu trendu horyzontalnego. Dlaczego
w takim razie w zmieniającej się koniunkturze zawsze przeważają rekomendacje pozytywne? Aby zrealizować badanie, wybrano spółki z GPW w Warszawie i porównano wydane
dla nich rekomendacje w danym okresie. Badania wskazały, że dominują rekomendacje
pozytywne. Następnie porównano cenę notowań w dniu wydania rekomendacji pozytywnych i negatywnych do ceny, jaką spółka osiągnęło po roku notowań. Uzyskane wyniki
wskazują, że pomimo pozytywnych rekomendacji domów brokerskich znacząca część rekomendacji w spółkach podaje za wysoką cenę w stosunku do realnie uzyskiwanej przez
przedsiębiorstwo na GPW. W przypadku rekomendacji negatywnych to zjawisko nie jest już
tak wyraźne. Rozkład różnic pomiędzy cenami rekomendowanymi i zasięgiem cenowym,
a realnie osiągniętą ceną po roku wskazuje, że analitycy o wiele rzadziej mylą się, niedoszacowując spadek ceny.
Wyniki uzyskanych analiz wskazują na oddziaływanie zjawiska nadmiernego optymizmu na wyceny przedsiębiorstw. Przy czym należy przeprowadzić dodatkowe analizy, dzięki którym zostanie ustalona siła zależności pomiędzy zjawiskiem nadmiernego optymizmu
w rekomendacjach pozytywnych i negatywnych, a także znaczenie czynników makroekonomicznych i ogólnej sytuacji na giełdzie dla tego zjawiska.
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ANALYSIS OF DEVIATIONS VALUATIONS OF COMPANIES IN THE BROKERAGE
RECOMMENDATIONS. EXCESSIVE OPTIMISM
Abstract. The main aim of the article is an attempt to show the phenomenon of excessive optimism on
capital market on the example of recommendations provided by the Brokerage Houses in Poland. The structure of recommendations indicates that there is more positive recommendations than negative and neutral
ones. It would be reasonable statistically in constant market growth conditions, meanwhile, stock market
is characterized by bull, bear and horizontal trend periods. The question is, why then, in the changing conjuncture there outweigh of the positive recommendation over the negative and neutral ones is observed.
To achieve the research aim, the companies from Warsaw Stock Exchange were selected and recommendation describing them were compared. Research results indicate that positive recommendations are dominant.
The next stage was to compare the stock quotation at recommendation issue date with the price achieved by
the company a year after. Research results indicate that despite positive and negative recommendations of
Brokerage Houses, significant number of recommendations have overestimated the price in relation to real
value achieved by the particular company on the Warsaw Stock Exchange.
Keywords: excessive optimism, the valuation of the company, heuristics
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W poszukiwaniu wartości „Personal Goodwill”
Marcin Pęksyk*
Streszczenie: Cel – W prezentowanej pracy podjęto próbę opisania problemu związanego z identyfikacją
i szacowaniem Personal Goodwill. Inspirację do podjęcia tematu stanowił fakt, że o ile autorzy publikacji
zagranicznych od lat starają się zmierzyć z tym trudnym tematem proponując coraz lepsze i spójne rozwiązania, o tyle w literaturze krajowej zagadnienie to jest praktycznie nieobecne. Obecnie w wielu krajach
o rozwiniętych gospodarkach rynkowych dominuje doktryna, iż w przypadku szacowania wartości małych
spółek kapitałowych, spółek partnerskich, czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług profesjonalnych
często dokonuje się podziału pomiędzy wartość firmy generowaną przez wewnętrznie wypracowane, a dotąd
niezidentyfikowane aktywa niematerialne, kwalifikacje personelu (oprócz partnerów/właścicieli), lokalizację, rozpoznawalność (Enterprise Goodwill) oraz (Personal Goodwill) wartość firmy wykreowaną przez
partnerów/właścicieli dzięki ich osobistemu zaangażowaniu w kreację wartości przedsiębiorstwa, a także
ich osobistą reputację.
Metodologia badania – Przy opracowywaniu artykułu dyskusyjnego, jako narzędzie badawcze zastosowano
przegląd literatury poświęconej zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom identyfikacji i szacowania Personal Goodwill w kontekście szacowania wartości małych spółek kapitałowych, spółek partnerskich, czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług profesjonalnych.
Wynik – Zagadnienie prawidłowej identyfikacji i oszacowania Enterprise Goodwill oraz Personal Goodwill
stanowi ważny element procesu ustalania wartości małych spółek kapitałowych, spółek partnerskich, czy
wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Zarówno świat akademicki, jak i praktycy
zgodni są co do tego, iż uzgodnienie prawidłowego podejścia do problemu szacowania w/w kategorii pozwoli również na wypracowanie akceptowalnych rozwiązań w kwestiach podziału majątku, czy to w kontekście
tzw. rozwodów korporacyjnych, czy też rozwodów cywilnych. Jednakże, do dnia publikacji niniejszej pracy
brak jest kompleksowych rozwiązań.
Oryginalność/wartość – Praca jako jedna z nielicznych w sposób kompleksowy prezentuje analizę dostępnych narzędzi oraz proponowanych rozwiązań w zakresie identyfikacji i oszacowania Enterprise Goodwill
oraz Personal Goodwill.
Słowa kluczowe: wycena, niematerialne, Personal Goodwill

Wprowadzenie
W krajach o rozwiniętej gospodarce przy wycenie małych firm i praktyk specjalistycznych
często dokonuje się podziału wartości firmy (Goodwill, w tym podejściu definiowane jako
Entity Gooddwill) pomiędzy wartość firmy generowaną przez wewnętrznie wypracowane,
a dotąd niezidentyfikowane aktywa niematerialne, kwalifikacje personelu (oprócz partnerów/właścicieli), lokalizację (Bowles, Bosworth, 2010, s. 4–11), rozpoznawalność (Enterprise Goodwill) oraz (Personal Goodwill) wartość firmy wykreowaną przez partnerów/
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właścicieli dzięki ich osobistemu zaangażowaniu w kreację wartości przedsiębiorstwa,
a także ich osobistą reputację (Van Amburgh, 2007, s. 58-63; Alerding, Collins, 2012, s. 15;
Parkman, 1998; Hitchner, 2011, s. s. 849 – 862; Anon, 2016, s. 18). Aby lepiej unaocznić
istotę podziału wspomnianych kategorii, warto posłużyć się rysunkiem.

Rysunek 1. Alokacja Entity Goodwill.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Morrison (2015).

Mając na uwadze problematyczność tłumaczenia na język polski omawianych kategorii
w niniejszej publikacji pozostawiono nazewnictwo anglosaskie.
Warto na wstępie przytoczyć, mimo wszystko, definicje wartości firmy (Goodwill, Entity Goodwill) funkcjonujące w praktyce krajowej. Ustawa o rachunkowości (Dz.U. 1994,
nr 121) definiuje Goodwill, czyli wartość firmy, w sposób następujący: „Wartość firmy
stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części,
a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto”.
Według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Międzynarodowy…, 2014, s. 615; PKF, 2015, s. 323) Goodwill definiuje się jako „składnik aktywów
reprezentujący przyszłe korzyści ekonomiczne powstające z aktywów nabytych w ramach
połączenia jednostek, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć.”
Choć na pierwszy rzut oka proces podziału Entity Goodwill na dodatkowe subkategorie
może wydawać się dzieleniem włosa na czworo, to jednak, jeśli spojrzy się z perspektywy
dynamicznie rozwijanych się obszarów wyceny (Fishman, Alerding, Berger, Pratt, 2003),
takich, jak: podział majątku w sprawach rozwodowych, zobowiązania podatkowe powstające przy łączeniu jednostek, spory związane z wyceną udziałów wspólników ustępujących
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ze spółek osobowych oraz wycena przedsiębiorstw opartych na świadczeniu specjalistycznych usług profesjonalnych (np. usługowa księgowość) temat staje się w Polsce perspektywicznie istotny.
W przypadku występowania wspólnika z małych spółek kapitałowych, spółek partnerskich, czy wyspecjalizowanych spółek usług profesjonalnych1 często dokonuje się podziału
pomiędzy wartość firmy generowaną przez wewnętrznie wypracowane, a dotąd niezidentyfikowane aktywa niematerialne, kwalifikacje personelu (oprócz partnerów), lokalizację
(Bowles, Bosworth, 2010), rozpoznawalność (Entity Goodwill) oraz wartość firmy wykreowaną przez wspólników/partnerów dzięki ich osobistemu zaangażowaniu w kreację wartości przedsiębiorstwa oraz ich osobistą reputację (Personal Goodwill) (Van Amburgh, 2007).
O ile proces identyfikacji i wyceny elementów Entity Goodwill jest zbliżony do procedury stosowanej przy MSSF 3, o tyle identyfikacja i szacowanie Personal Goodwill – co
sygnalizuje wielu autorów (Van Amburgh, 2007; Alerding, Collins , 2012, s. 16, 61–64;
Seigneur, Alerding, Dietrich, Yeanoplos, 2006; Fishman, Luttrell, Schiller, Pratt, 2004)
– stanowi żmudny i skomplikowany proces. Na moment ukończenia niniejszej publikacji
praktyka szacowania Personal Goodwill zdominowana jest przez podejście jakościowe
z operalizacją danych w kierunku ilościowym. Podstawowe metody szacowania Personal
Goodwill zostaną pokrótce przedstawione w dalszej części artykułu.

1. Problemy z definicjami Personal Goodwill i Enterprise Goodwill
Ponieważ kategoria Personal Goodwil jest używana w wielu obszarach wyceny, trudno
jest znaleźć jedną definicję, która spełniałaby oczekiwania wszystkich zainteresowanych.
W 2010 opublikowano w USA materiał (Manson, Wood, 2010) zawierający wyniki próby
zgromadzenia definicji Personal Goodwill umieszczonych w podręcznikach, artykułach
specjalistycznych oraz opiniach sądowych. Wynikało z niego, że proces ustalania ogólnej
definicji jest wciąż niezakończony. Jednakże, wielu autorów, opierając się na rozstrzygnięciach spraw sądowych w USA, podaje listy atrybutów, których występowanie powinno
przesądzać o istnieniu i ewentualnej przewadze Personal lub Enterprise Goodwill w tworzeniu Entity Goodwill. Najbardziej ogólna i zwięzła lista zawiera atrybuty podzielone na
sześć kategorii (Bean LuAnn, 2012, s. 55–61):
1. Marketing – reklama.
2. Powracający klienci.
3. Adresat marketingu szeptanego i zleceń referencyjnych.
4. Struktura organizacyjna.
5. Siła/zdolność menedżerów do generowania sprzedaży.
1
Obecnie, panuje wśród praktyków wyceny pogląd, że Personal Goodwill występuje nie tylko w wymienionych przypadkach, ale wszędzie tam, gdzie osoba ma znaczący wpływ na działalności efektywność przedsiębiorstwa (Alerding, Collins, 2012, s. 6).
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6. Obecność umów o zakazie konkurencji obowiązujących zarówno pracowników, jak
i właścicieli.
Na bazie tych atrybutów można w zasadzie zgodzić się z autorem najpopularniejszej
definicji, iż istota Personal Goodwill sprowadza się do wartości dochodów lub przepływów
pieniężnych, których tworzenie można w sposób bezpośredni przypisać indywidualnym
jednostkom na bazie ich cech charakterystycznych lub atrybutów (Wood, 2007, s. 21–29).
Wydaje się, że po omówieniu zarysu podstaw definicji Personal Goodwill nadszedł
idealny moment, aby omówić kwestię na pozór drugorzędną, jednakże z punktu widzenia
praktyki wyceny być może najistotniejszą. Jest to kwestia występowania Personal Goodwill
lub jej braku w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to dosyć istotna kwestia, w przypadku zarówno rozwodów cywilnych, gdzie przedmiotem analizy jest działalność gospodarcza lub spółka kapitałowa, którą właściciel aktywnie zarządza, jak i tzw. rozwodów korporacyjnych tzn. przypadków ustępowania wspólników ze spółek osobowych,
np. partnerskich spółek prawniczych. W obu przypadkach najważniejsze pytanie brzmi,
czy Goodwill wytworzony przez wspólnika ma charakter Personal czy też nastąpiła transformacja Personal Goodwill w Enterprise Goodwill, która jest transferowalna i ma charakter rynkowy. Ewentualnie, wspólnik domaga się wykupienia swojego udziału po wartości
uwzględniającej transfer jego Personal Goodwill w takim zakresie, w jakim jest w stanie to
zapewnić. Gdyby wspólnik żądał wykupienia jego udziałów według tak oszacowanej wartości, musiałby zapewnić zbycie/przejście jego Personal Goodwill na spółkę. Zarówno we
wczesnych pracach Arnolda (1982, s. 5–8) i Toniego Leunga (1983, s. 11–18), jak i w bardziej
aktualnych opracowaniach Fowlera (1992, s. 195–200), Gruidla (2009) i Sack Elmaleha
(2010, s. 65–69) znajdujemy dogłębną analizę wyzwań związanych z udowodnieniem, czy
też sensownym uzasadnieniem realności wykonalności przeniesienia Personal Goodwill.
Na ogół, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wyceniający napotykają spore
trudności z identyfikacją, a następnie wyceną i uzasadnieniem możliwości przeniesienia
zarówno elementów Eterprise Goodwill, jak i Personal Goodwill na spółkę, nawet, jeśli
wspólnik takowe tworzył biorąc czynny udział w zarządzaniu spółką i zarządzaniu jej wartością. Jeśli oba elementy miałyby być ujęte w kwocie spłaty ustępującego wspólnika to ich
„przejście” musiałoby być zabezpieczone, np. umowami earn-out (Elmaleh, 2010), zakazem konkurencji itp. Chociaż liczni autorzy podkreślają, że po ostatnim kryzysie umowy
o zakazie konkurencji nie są rozpoznawane jako czynniki umożliwiające transfer Personal
Goodwill (Gruidl, 2009).
Podobna, równie zagmatwana sytuacja ma miejsce w przypadku szacowania wartości
rynkowej działalności gospodarczej podlegającej podziałowi w przypadku rozwodu cywilnego. Niektóre sądy w Polsce starają się wyłączyć z wartości działalności osobistą pracę przedsiębiorcy, co w dużym przybliżeniu mogłoby stanowić ekwiwalent Personal Goodwill. Najciekawszą, jak do tej pory, analizę powstawania i zanikania Personal Goodwill
na tle rozwoju przedsiębiorstwa zaprezentował Fleming (2016, s. 40–47), wykorzystując do
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tego celu tzw. typologię Price’a (2004, s. 129–194), opisującą proces budowania firmy jako
zbioru aktywów. Poniżej przedstawiono wyniki jego pracy w postaci rysunku.

Rysunek 2. Etapy budowy przedsiębiorstwa.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Fleming (2016).

Poszukiwania, spójnej, uniwersalnej definicji Personal Goodwill wciąż trwają, a najbardziej aktywni uczestnicy poszukiwań, zarówno akademicy, jak i praktycy, sięgają po
kolejne narzędzia, od tradycyjnej analizy atrybutów począwszy (Anon, 2011; Wood, 2010,
s. 1, 7–12; Zipp, 2014, s. 4–10; Alerding, 2014, s. 11–13) na analizie aktywności na stronach
internetowych (Hawkins, 2013) skończywszy.

2. Najpopularniejsze metody alokacji Personal Goodwill i Enterprise Goodwill
Wszystkie z poniżej przedstawionych modeli opierają się na identyfikacji i oszacowaniu
wagi atrybutów Personal Goodwill i Enterprise Goodwill, a następnie poprzez różne procesy przekształceń doprowadzenie do określenia procentowego podziału Entity Goodwill
pomiędzy obie kategorie.
Model Van Amburgh’a (2007), znany również jako Goodwill Assessment System (GAS),
identyfikuje 26 atrybutów, po 13 dla każdej kategorii, a następnie na podstawie badań ankietowych określa ich wagi względem tych kategorii. W rezultacie wyceniający otrzymuje
średni ważony udział zarówno Personal Goodwill, jak i Enterprise Goodwill w Entity Goodwill lub innymi słowy, alokuje wcześniej oszacowaną wartość Entity Goodwill na Personal Goodwill i Enterprise Goodwill. Do momentu zakończenia prac nad niniejszą publikacją nie udało się znaleźć danych opisujących praktyczne wykorzystanie tego modelu.
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Model Bowles’a i Bosworth’a (2010) powstał w odpowiedzi na zidentyfikowane mankamenty modelu GAS. Opiera się on na badaniach ankietowych przeprowadzonych na próbie
populacji właścicieli i pracowników amerykańskich biur rachunkowych opisujących swoje
firmy. Ankietowanym podano wcześniej określone zestawy atrybutów i poproszono, aby
opisali swoje firmy za pomocą tych atrybutów oraz określili procentowy udział Personal
Goodwill i Enterprise Goodwill w Entity Goodwill swoich firm. Następnie przeprowadzono regresję Poissona i wyznaczono równanie, które służy do wyznaczania procentowego
poziomu Personal Goodwill. Do momentu zakończenia prac nad niniejszą publikacją nie
udało się znaleźć danych opisujących praktyczne wykorzystanie tego modelu.
Model Wieloatrybutowej Użyteczności (Wood, 2004, s. 167–173) (Multi-attribute Utility Model, MUM) jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem w zakresie szacowania
Personal Goodwill i Enterprise Goodwill. Najprawdopodobniej jest tak za sprawą coraz
powszechniejszej akceptacji modelu MUM przez sądy w USA (Garvy, 2015, s. 1–3; Anon,
2012, s. 1–2; Wood, 2007). MUM opiera się na określeniu poziomu użyteczności (znaczenia)
dla wyceniającego poszczególnych atrybutów, po osiem dla każdej kategorii w wersji pierwotnej modelu2, w odniesieniu do identyfikacji poszczególnych kategorii. W rezultacie wyceniający otrzymuje średni, ważony użytecznością, udział Personal Goodwill i Enterprise
Goodwill w oszacowanej wcześniej Entity Goodwill. Obecnie dostępna jest uproszczona
wersja MUM (Gillmore, 2016, s. 8–15), która również pomyślnie przeszła próby w amerykańskich sądach.

Uwagi końcowe
Zagadnienie prawidłowej identyfikacji i oszacowania Enterprise Goodwill oraz Personal
Goodwill stanowi ważny element procesu ustalania wartości małych spółek kapitałowych,
spółek partnerskich, czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Zarówno świat akademicki, jak i praktycy zgodni są co do tego, iż uzgodnienie prawidłowego
podejścia do problemu szacowania w/w kategorii pozwoli również na wypracowanie akceptowalnych rozwiązań w kwestiach podziału majątku w przypadku rozwodów cywilnych, czy to w kontekście tzw. rozwodów korporacyjnych. Jednakże, jak wskazują wyniki
poszukiwań zawarte w niniejszym tekście, do dnia publikacji niniejszej pracy brak jest
uniwersalnych rozwiązań, które zadowoliłyby wszystkich interesariuszy. Również MUM
pomimo sukcesów w USA wymaga wciąż jeszcze ostrożniej kalibracji i testów w zakresie
aplikowalności na świecie.

2

Obecnie, w wersji praktycznej, liczba atrybutów zależy od wyceniającego. Model nie narzuca ograniczeń.
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IN SERACH OF THE “PERSONAL GOODWILL” VALUE
Abstract: Purpose – The following paper addresses the fundamental challenge of how to choose the best
practice rules for identification and valuation of Personal Goodwill. Topic itself seems to be of relevance for
international community of valuers since the number of research and discussion papers grows rapidly. Domestically on the other hand subject is practically not covered.
Design/methodology/approach – This is a research paper built around literature review. The main aim is to
collect and analyse models in use for identification and valuation of Personal Goodwill in context of business
divorce and marital dissolution. The secondary aim is the evaluation of investigated models under the criteria
of usefulness in domestic environment.
Findings – Appropriate identification and estimation of the Enterprise Goodwill and Personal Goodwill are
an important part of the valuation process for small equity companies, partnerships, and professional practice
businesses. Both the academic world and practitioners agree that working out the correct and widely accepted
approach to the problem of estimating the above categories will also allow for the development of acceptable
solutions in the property allocation either in the context of so called corporate divorce or marital dissolution.
However, no consensus has yet been achieved.
Originality/value – This paper aims to present a comprehensive review of the tools available and the proposed
solutions for identifying and evaluating Enterprise Goodwill and Personal Goodwill.
Keywords: valuation, intangibles, Personal Goodwill
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Inwestycje finansowe w dzieła sztuki w Polsce*
Joanna Regmunt, Emilia Brożyna, Grzegorz Michalski**
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest ukazanie na podstawie analizy literatury oraz wyników badań rynku dzieł sztuki w Polce na przestrzeni ostatnich lat.
Metodologia badania – Tematyka badań wymaga dogłębnych studiów literaturowych oraz analizy dostępnych danych statystycznych. Przeprowadzono analizy polegające na rozpoznaniu struktury, stanu i rozwoju
polskiego runku dzieł sztuki oraz jego elementów w celu stworzenia przesłanek do dalszych prognoz rozwoju rynku.
Wynik – Dostrzegalne jest rosnące zainteresowanie finansowymi aspektami nabywania dzieł sztuki. Wśród
inwestorów rośnie świadomość postrzegana dzieł sztuki jako aktywów.
Oryginalność/wartość – Dobre wyniki zarówno polskiego, jak i światowego rynku sztuki w ciągu ostatnich
lat zbiegły się w czasie ze znacznym wzrostem liczby zamożnych obywateli. Wskaźnik High Net Worth
Individual w skali światowej szacuje się aktualnie na poziomie 11 milionów. Jest to znaczący wzrost o 51%
w stosunku do wyniku z roku 2000.
Słowa kluczowe: inwestycje, dzieła sztuki, art banking

Wprowadzenie
Inwestycje są rezygnacją z bieżących wydatków kosztem przyszłych zysków. Niestety są
one obarczone ryzykiem, a inwestor nie ma pewności osiągnięcia konkretnej korzyści. Inwestycje dzielą się na rzeczowe, czyli takie, które mają charakter materialny, i finansowe, mające postać niematerialną. W obu przypadkach, cel jaki im przyświeca, to korzyści
ekonomiczne. Prawidłowo dokonana inwestycja powinna dostarczyć zaplanowaną korzyść
przy akceptowanym ryzyku. Korzyść nie musi być mierzona pieniądzem. W przypadku
inwestycji w dzieła sztuki – podobnie jak w inwestycje związane z sektorem non profit –
kluczowe obok parametrów ekonomicznych (Economic Value – EV), są zarówno elementy
związane z realizacją tworzenia wartości społecznej (Social Value – SV), jak i elementy związane z dodaną wartością hedonistyczną (Hedonistic Value Index – HVI). Ocena
tego typu inwestycji rządzi się wszystkimi typowymi prawami dla klasycznych inwestycji
*
Prezentowana praca i wyniki są częścią cyklu realizowanego w ramach grantu pt. Determinants of capital structure in nonprofit organizations. Praca jest wspierana przez Narodowe Centrum Nauki i finansowana z polskich
środków budżetowych w latach 2016–2019 jako projekt badawczy DEC-2015/19/B/HS4/01686.
**
mgr Joanna Regmunt, doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny,
Katedra Pracy i Kapitału, e-mail: joanna.soroczynska@ue.wroc.pl; mgr Emilia Brożyna, doktorant, Uniwersytet
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316

Joanna Regmunt, Emilia Brożyna, Grzegorz Michalski

nastawionych na tworzenie wartości ekonomicznej, jednak równocześnie, przy podejmowaniu decyzji o realizacji inwestycji, ważne są też elementy społeczne i hedonistyczne.
Ostatnimi czasy Polacy coraz więcej swoich oszczędności przeznaczają na inwestycje.
Rynek finansowy dostarcza wielu możliwości, takich jak giełda, lokaty bankowe, fundusze
inwestycyjne czy nieruchomości. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Deutsche
Bank Polska SA prawie 50% Polaków twierdzi, że najbezpieczniejszą formą inwestycji zapewniającą stosunkowo wysoką stopę zwrotu są nieruchomości mieszkaniowe. Na drugim
miejscu, z ponad 7% uznaniem, znajdują się inwestycje w złoto. Podobnie oceniane są również lokaty bankowe. Inwestycje w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i dzieła sztuki
zdobywają kilkuprocentowe poparcie inwestorów z Polski1.
Indeks cen dzieł sztuki jest często porównywany do indeksu cen mieszkań, ponieważ
oba dobra można uznać zarówno za towary konsumpcyjne, jak i inwestycyjne. Ponadto
w obu przypadkach istnieją znaczne koszty transakcji i przechowywania (Higgs, 2012).

1. Rynek dzieł sztuki
Sztuka już od wieków była kolekcjonowana przez ludzi nie tylko ze względów estetycznych, z zamysłem przekazania przyszłym pokoleniom cennych dzieł, ale również z zamiarem późniejszej sprzedaży i osiągnięcia zysku. Rynek sztuki jest obecnie jednym z najszybciej zmieniających się rynków kapitałowych na świecie i zarazem jednym z najbardziej
obiecujących. Kryzysy gospodarcze i zmiany polityczne spowodowały spadek zaufania do
tradycyjnych form inwestowania i poszukiwanie bezpieczniejszych opcji (Rynek sztuki…).
Potencjalny wpływ na przyszłe zyski zachęca do analizy cen sztuki w kontekście teorii
wyceny aktywów (Agnello, 2006). Wiąże się to z faktem, że dzieła sztuki w przeciwieństwie do innych form inwestowania, np. akcji i obligacji, nie padają ofiarami bankructw
przedsiębiorstw i państw. Ponadto ich niepowtarzalność daje przewagę nad złotem. Patrząc
na historię rynku dzieł sztuki zaobserwować można stale utrzymujący się trend wzrostowy
(Goleń, 2013). Ponadto australijskie badania obejmujące dzieła największych 45 artystów
na przestrzeni ostatnich 30 lat wykazały średnie zyski na poziomie 8,23%. Natomiast stopa
zwrotu najstarszego indeksu w Australii (AOI) na przestrzeni tego samego okresu wynosi
7% (Worthington, Higgs, 2008). Stopy zwrotu w sztuce uważane są także za mniej ryzykowne niż aktywów giełdowych. Według badań Andrew C. Worthingtona oraz Helen Higgs
(2006) odchylenie standardowe wynosi odpowiednio 15,63% dla rynku sztuki w stosunku
do 16,06% dla australijskiej giełdy.
Jako dobra konsumpcyjne dzieła sztuki są cenione ze względu na estetykę i potencjalny prestiż dla obecnego właściciela. Przyszła wartość konsumpcji sztuki wiąże się jednakże z nieodłącznym ryzykiem związanym z ewolucją mody zarówno poszczególnych

1

www.propertyjournal.pl – Inwestycje Polaków.
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inwestorów, jak i całego społeczeństwa (Agnello, 2006). Do dzieł pożądanych ze względu
na swe walory artystyczne wliczamy przede wszystkim:
–– obrazy,
–– grafiki,
–– fotografie,
–– rzeźby,
–– pozostałe dzieła, takie jak meble, wyposażenia wnętrz, antyki, biżuteria itp.
Z roku na rok przybywa serwisów poświęconych sztuce i katalogów aukcyjnych. Jednakże poruszanie się po rynku dzieł sztuki bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia nie
jest łatwe. Mała płynność, brak przejrzystości i miarodajnych analiz to główne wady tego
rynku. Do tego należy również uwzględnić modę, która ma istotny wpływ na ceny i popyt
na dzieła. Inwestorzy muszą liczyć się z trudnością sprzedaży dzieła sztuki z oczekiwanym
zyskiem w przypadku nagłej potrzeby. Specjaliści radzą, aby w ten sposób lokować tylko
część portfela, zaledwie 10–15% swoich oszczędności. Jest to dobra metoda na dywersyfikację ryzyka inwestycji.
Jednym z najpopularniejszych źródeł informacji dla kolekcjonerów dzieł sztuki, inwestorów, domów aukcyjnych, galerii oraz muzeów jest indeks zmian cen rynkowych (index
of art market price movements). Pozwala on nie tylko na ocenę ogólnych zmian cen dzieł
sztuki w czasie, ale i porównanie ich wyników z innymi aktywami. Ponadto umożliwia
porównanie stopy zwrotu poszczególnych dzieł z rynkowym benchmarkiem. Indeks ten
jest potencjalnie użyteczny, lecz rzadko wykorzystywany w praktyce (Worthington, Higgs,
2005).
Ponadto, w tych samych badaniach wykazano silną zależność między stopą zwrotu
a wartością dzieła. Udowodniono, że im wyższa cena obrazu, tym większe stopy zwrotu
z inwestycji (Bednarz, 2009).

2. Uczestnicy rynku sztuki w Polsce
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest 926 muzeów oraz 331 galerii i salonów sztuki organizujących wystawy. Na terenie kraju działa również kilka domów
aukcyjnych, które prowadzą działalność na terenie całego kraju. Największymi z nich są:
Desy Unicum, Agra-Art, Rempex i Polswiss Art.
Niemniej jednak trzeba pamiętać, że minęły czasy, kiedy kupić lub sprzedać dzieło sztuki można było tylko w galerii bądź domu aukcyjnym. Dlatego do tej grupy należy doliczyć
setki małych sklepików z antykami, a także prywatnych kolekcjonerów i dilerów (Kultura
w 2015 roku…, 2016). Ponadto ze względu na rozwój informatyki coraz większy udział
w rynku mają aukcje internetowe.
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11,42%
Agra-Art
15,00%
Polswiss Art
17,28%

Desa Unicum
56,30%

Rysunek 1. Udział czterech kluczowych domów aukcyjnych w sprzedaży aukcyjnej Polsce
w 2015 roku
Źródło: www.desa.pl – Rekordowy rok. Raport 2015.

3. Rynek dzieł sztuki w Polsce na przestrzeni lat
Zainteresowanie sztuką było powszechne wśród społeczeństwa w przedwojennej Polsce,
kiedy to stanowiło jeden z wyznaczników statusu społecznego. Na rynek sztuki w kraju
miały wpływ burzliwe wydarzenia historyczne, takie jak II Wojna Światowa i komunizm,
które zatrzymały jego rozwój. Ponowy wzrost nastąpił po 1989 roku, kiedy zaczął powstawać wolny rynek (Rynek sztuki…, 2013). Obecnie, po wielu latach zapomnienia, polski rynek dzieł sztuki zaczyna się odradzać, zwiększając obroty z roku na rok.
Polski rynek dzieł sztuki plasował się na niskim poziomie do 2011 roku, w którym
osiągnięto wyjątkowo małe obroty – ok. 36 mln złotych (pod uwagę wzięto tylko aukcje
publiczne). Kolejny, 2012 rok, rozpoczął tendencję wzrostową – licytacje w kategoriach
takich jak: malarstwo, fotografia, rzeźba i grafika przyniosły ponad 42 mln złotych (ceny
bez dodatkowych opłat). Towarzyszył temu również wzrost liczby sprzedanych obiektów.
Na polskich rynku sztuki pojawiły się transakcje zbliżone do 1 mln złotych (Rynek sztuki
w 2012 roku, s. 4).
Rok 2013 przyniósł kolejne wzrosty. Sprzedaż na aukcjach publicznych wyniosła ponad
50 mln zł. Łączna wartość obrotów na polskim rynku aukcyjnym wyniosła 62,5 mln zł,
rozkładały się one w następujący sposób:
–– obrazy 90,8%,
–– rzeźby 4,6%,
–– fotografia artystyczna 2,7%,
–– grafiki 1,9%.
Liczba sprzedanych obiektów plasowała się na poziomie ok. 6200 sztuk, a udział w rynku w tej kategorii przedstawiała się następująco:
–– obrazy 68%,
–– grafiki 16,4%,
–– fotografie 10,5%,
–– rzeźby 5,1%.
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W roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego rynek odnotował 6% wzrost obrotów na
aukcjach. Nieznacznie wzrosła również średnia wartość sprzedanego dzieła.
Warto nadmienić, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się sztuka nowoczesna,
której sprzedaż na aukcjach publicznych w 2013 roku wyniosła 8,3 mln zł i stanowiło to
ponad 18% obrotów. Biorąc pod uwagę ilość sprzedanych dzieł, jej udział w rynku to aż
61,6% i jest to ponad 11% wzrost w stosunku do roku 2012 (Rynek sztuki w 2013 roku,
s. 3–5). Na takie wyniki mają wpływ aukcje oferujące sztukę artystów młodego pokolenia, które przyciągają inwestorów niskimi cenami wywoławczymi oraz systematycznością
i powszechnością licytacji. Obecnie każdy ma możliwość uczestnictwa w aukcji i nabycia dzieła sztuki, jednakże najpoważniejsi kolekcjonerzy preferują sztukę z minionych lat,
w tradycyjnym wydaniu (www.antykwariusze.pl).
Rok 2014 przyniósł kolejne rekordy polskich artystów. Wzrosty na rynku kolekcjonerskim odnotowano w pierwszym i drugim półroczu, a było to skutkiem dobrych ofert domów
aukcyjnych. Łączna wartość obrotów na polskim rynku aukcyjnym w tym roku nieznacznie spadła i wyniosła 60,6 mln zł. Pomimo tego, o około 40% wzrosła liczba sprzedanych
obiektów, osiągając poziom 8689 sztuk. Najniższa wartość obrotów – 3,7 mln zł – została
odnotowana w III kwartale, z kolei najwyższą, aż 29,7 mln zł, w kwartale IV. Wyjątkowo
udanym miesiącem był grudzień, w którym to wypracowano około 35% obrotów 2014 roku.
W analizowanym roku na licytacjach również dominowało malarstwo. Ze względu na
liczbę sprzedanych dzieł udział w rynku kształtował się w następujący sposób:
–– obrazy 63%,
–– grafiki i rysunek 17%,
–– fotografia artystyczna 5%,
–– rzeźby 2%.
–– pozostałe dzieła takie jak antyki, meble, wyposażenia wnętrz, biżuteria itp. 13%.
Biorąc pod uwagę ilość obrotów na polskim rynku aukcyjnym najwięcej, bo aż 79%
stanowiły obrazy, 10% grafiki i rysunek, a 11% pozostałe kategorie.
Wyraźnego rozpędu nabiera moda na młodą sztukę polskich artystów. W roku 2014
w stosunku do roku 2013 odnotowano 26% wzrost do poziomu 3,86%2.
Rok 2015 był rokiem rekordów na polskim rynku dzieł sztuki. Obfitował w wysokie
noty sprzedażowe, ciekawe aukcje dzieł sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej, interesujący program wystawienniczy prezentowany przez rodzime galerie oraz muzea, nowe
i zarazem ważne odkrycia artystyczne, a nawet przypadki odzyskania zaginionych dzieł
sztuki (Raport. Rynek sztuki, 2014, 2015).
W porównaniu do 2014 roku o prawie 49% wzrosły obroty czterech kluczowych domów
aukcyjnych w Polsce, a mianowicie z 77 mln zł do blisko 115 mln zł. Ponadto warto zauważyć, że rośnie nie tylko ogólne zainteresowanie sztuką, ale także świadomość kolekcjonerów, co wiąże się z coraz odważniejszymi decyzjami inwestorskimi.
2

www.mbfgroup.pl – Rynek dzieł sztuki w Polsce w latach 2014–2015.
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Silna tendencja wzrostowa utrzymuje się w popycie na sztukę współczesną. Z kolei dzieła z poprzednich epok plasują się tak jak w poprzednich latach na wysokim, stale rosnącym
poziomie. W dalszym ciągu największy udział w sprzedaży zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym mają obrazy. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na nową,
umacniającą się kategorię, jaką są plansze komiksowe. Niestety nie udało nam się zdobyć
dokładnych danych porównywalnych do analizowanych powyżej lat3.
W celu podsumowania wyników poniżej zaprezentowano dwa wykresy słupkowe.
Analizując rysunek 2 potwierdza się tendencja wzrostowa sprzedaży dzieł sztuki w Polsce na przestrzeni lat 2011–2013.
50
42

36
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Rysunek 2. Sprzedaż dzieł sztuki w Polsce w latach 2011–2013 (w mln zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Łączna wartość obrotów dzieł sztuki w Polsce w latach 2013–2014 (w mln zł)
Źródło: opracowanie własne.

Porównując dane z 2013 i 2014 roku zobrazowane na rysunku 2, można zaobserwować
nieznaczny spadek w łącznej sprzedaży dzieł sztuki. Niemniej jednak 2014 rok w dalszym
ciągu plasuje się na wysokim poziomie.

3

www.desa.pl – Rekordowy rok. Raport 2015.
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Uwagi końcowe
W obecnych czasach dzieła sztuki stają się nie tylko atrakcyjnym dobrem ze względów
estetycznych i oszczędnościowych, ale również pożądanym składnikiem portfela inwestycyjnego dywersyfikującym ryzyko.
Polski rynek dzieł sztuki po wielu latach stagnacji zaczyna w końcu prężnie się rozwijać. Podsumowując przytoczone wcześniej dane z rynku aukcyjnego należy stwierdzić, iż
obecna sytuacja polskiego rynku dzieł sztuki przedstawia się bardzo pozytywnie. Wyniki
ukazują jego stały rozwój, a także coroczne zwiększającą się sprzedaż, wzrost obrotów
i cen. Dodatkowo rośnie grono nowych odbiorców. Warto zwrócić szczególną uwagę na
gwałtowny wzrost zainteresowania sztuką współczesną.
Na zakończenie wywodu należy stwierdzić, że wraz z rozwojem rynków międzynaro
dowych także rynek sztuki w Polsce nabiera rozpędu. Ponadto można zauważyć rosnące
zainteresowanie możliwościami inwestycyjnymi, jakie niosą ze sobą obrazy, rzeźby, fotografie, grafiki, antyki użytkowe itp. Co prawda Polska będzie potrzebować jeszcze kolejnych kilkunastu lat, aby wartością oraz wielkością dorównać największym światowym
rynkom, ale pod tym względem idziemy zdecydowanie w dobrym kierunku, umacniając
corocznie swoją pozycję. Dodatkowo czynniki zewnętrzne, takie jak: wzrost zamożności
społeczeństwa, globalizacja, rosnące zainteresowanie kulturą, nowe kanały komunikacji,
lepsza edukacja, z pewnością przyczynią się do wzrostu polskiego rynku dzieł sztuki.
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statistical data. Analyzes were performed involving the recognition of the structure, status and development
direction of Polish art and its components in order to create the conditions for further market development
forecasts.
Findings –There is growing interest in the financial aspects of acquiring works of art. Investors are increasingly aware of the perceived artwork as assets.
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Uwarunkowania procesu kreowania wartości
dla akcjonariuszy*
Tomasz Rojek**
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest analiza współczesnych uwarunkowań procesu kreowania
wartości dla akcjonariuszy w kontekście założeń i zasad koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Rozważania zostały podjęte w oparciu o krytyczną analizę współczesnej literatury przedmiotu oraz
doświadczenia autora zrealizowane w praktyce gospodarczej. Jako konkluzję przedstawionych dociekań
można wskazać zarówno wpływ koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa na efektywność procesu
kreowania wartości dla akcjonariuszy, jak również cząstkową rozbieżność celów i działań realizowanych
w ramach obu koncepcji.
Słowa kluczowe: wartość dla akcjonariuszy, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Wprowadzenie
Współczesne procesy zmian gospodarczych i związane z nimi przeobrażenia w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej spowodowały rekonstrukcję dotychczasowych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem oraz redefinicję celów i zasad tego procesu.
Częste i szybkie zmiany otoczenia przyspieszają w szczególności reorientację celowości
prowadzenia działalności gospodarczej. Ewolucja celów przedsiębiorstwa przebiegająca od
orientacji produkcyjnej w latach powojennych XX wieku, poprzez orientację marketingową
w latach 50. i 60., a następnie ukierunkowanie na osiąganie maksymalnego zysku, ówcześnie kieruje się ku maksymalizacji wartości, jako nadrzędnemu celowi działalności przedsiębiorstwa.
Wartość w odniesieniu do przedsiębiorstwa jest pojęciem wieloznacznym. W obszarze
jego finansów odwołuje się do dochodów i związanej z nimi wartości dochodowej przedsiębiorstwa. Wyznaczają ją przepływy pieniężne, jakie w przyszłości będą wygenerowane
przez przedsiębiorstwo i jakie będą mogły powiększyć bogactwo jego właścicieli. Takie
podejście wynika z kolei wprost z traktowania przedsiębiorstwa jako inwestycji. Dlatego
też, coraz częściej podstawowym strategicznym celem działalności przedsiębiorstwa jest
maksymalizacja jego wartości, przede wszystkim z perspektywy korzyści dla właścicieli
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
**
dr Tomasz Rojek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, e-mail: rojekt@
uek.krakow.pl.
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– w tym akcjonariuszy. Idąc tą ścieżką istotne jest zatem poszukiwanie najważniejszych
źródeł wartości, procedur i narzędzi pozwalających oszacować wartość dla akcjonariuszy,
jak również zaplanowanie i przeprowadzenie kolejnych etapów procesu maksymalizacji
wartości dla właścicieli.
W tym ujęciu przedsiębiorstwo staje się niejako pewnego rodzaju zbiorem cech oraz
elementów materialnych i niematerialnych, którego odpowiednia organizacja sprowadza
się do osiągnięcia jak największych korzyści dla jego właścicieli. Podejmują oni działania
sprzyjające wzrostowi wartości przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, do maksymalizacji
swoich korzyści.

1. Istota wartości w przedsiębiorstwie
Odnosząc się do wcześniej przedstawionych uwarunkowań obecnej sytuacji gospodarczej,
powtórnie należy zwrócić uwagę na istotne zmiany dzisiejszych priorytetów prowadzenia
działalności gospodarczej. Ewolucja tych priorytetów została przedstawiona na rysunku 1.
Odchodzenie od

Strategii wzrostu sprzedaży
Orientacji na produkt
Mierników opartych na zysku
Udziałów w rynku

Przechodzenie do
Strategii wzrostu wartości
przedsiębiorstwa
dlakcjonariuszy
Orientacji na klienta i jego
priorytety
Mierników opartych na
wartości dodanej i cash flow
Udziałów w migracji wartości

Rysunek 1. Ewolucja priorytetów prowadzenia działalności gospodarczej
Źródło: Cwynar (2002), s. 75.

Zaprezentowana na rysunku 1 reorganizacja współczesnych priorytetów biznesu jest
zbieżna z opisaną wcześniej reorientacją celów przedsiębiorstwa i wpisuje się jednocześnie
w zakres działań zmierzających do realizacji przyjmowanej obecnie najczęściej jako cel
nadrzędny – maksymalizacji wartości.
Wartość jest przedmiotem szczególnego zainteresowania wielu dziedzin nauki, jak
np. filozofii, socjologii czy ekonomii (Michalczuk, 2013, s. 19). Należy podkreślić, iż ekonomia nie bada istoty wartości, ale koncentruje się na poszukiwaniu jej źródła i elementów,
które ją tworzą. Za prekursora rozważań nad wartością w sensie ekonomicznym uznawany
jest powszechnie Arystoteles, który rozróżnił rzeczy na te, które posiadają wartość same
w sobie oraz te, które posiadają wartość tylko dla jednostki. Kontynuatorem jego poglądów
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był św. Tomasz z Akwinu, który utożsamiał wartość przedmiotu ze zdefiniowaną przez
siebie „ceną sprawiedliwą”. Rozważania nad wartością były podejmowane następnie przez
wielu przedstawicieli różnych szkół ekonomii, a poszczególne jej definicje były niewątpliwie
różne, co jeszcze bardziej podkreśla złożoność i niejednoznaczność tego pojęcia. Ostatecznie
jednak przyjęto, iż wartość jest pojęciem o charakterze subiektywnym, które odzwierciedla
stosunek jednostki do danego przedmiotu, związany z przeświadczeniem, że potrafi ona zaspokoić jej potrzeby. Ma ona również aspekt obiektywny, gdyż uzależniona jest od potencjalnych właściwości przedmiotu oraz aspekt abstrakcyjny (Michalczuk, 2013, s. 24–31).
Potocznie wartość określa, ile dany przedmiot jest warty pod względem materialnym.
Jest to zatem cecha dająca się opisać równoważnikiem pieniężnym lub innym środkiem
płatniczym. Im bardziej pożądany i użyteczny jest dany przedmiot, tym większa jest jego
wartość. W teorii ekonomii, jak podaje Machała, wartość jest postrzegana nie tylko poprzez
wymiar pieniądza, lecz jako (Patena, 2011, s. 22):
–– wartość użytkowa – zdolność do zaspokajania potrzeb ludzi,
–– wartość wymienna – zdolność do wymiany rzeczy na inne dobro,
–– wartość naturalna – wartość centralna, do której zmierzają ceny towarów,
–– cena towaru – pieniężne wyrażenie wartości towaru.
Wartość przedsiębiorstwa wiąże się z korzyściami dla inwestorów wnoszących kapitał.
Jest zatem silnie skorelowana z istotą inwestowania. Na wartość przedsiębiorstwa wpływają
w dużej mierze przyszłe wyniki przedsiębiorstwa, a w bardzo nikłym stopniu również historyczne wyniki finansowe. Dlatego też wartość przedsiębiorstwa zdominowana jest przyszłymi dochodami, jakie mogą osiągnąć inwestorzy (Maćkowiak, 2009, s. 21). Z tego punktu widzenia istotnym jest wyodrębnienie i klasyfikacja czynników kształtujących wartość
przedsiębiorstwa jako podstawowych determinant procesu jej maksymalizacji. Zestawiono
je w tabeli 1.
W kategoriach klasyfikacyjnych wyróżnia się wiele rodzajów wartości. Z punktu widzenia utylitarnego najistotniejsze z nich to (Maćkowiak, 2009, s. 21–22):
1. Rzetelna wartość rynkowa – odzwierciedla cenę, za jaką konkretne dobro stałoby
się w danym momencie przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży między stronami,
które nie działają pod wpływem przymusu.
2. Wartość rynkowa – wyraża najbardziej prawdopodobną cenę, przy jakiej dobro stałoby się przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży na dostatecznie konkurencyjnym
i otwartym rynku.
3. Wartość inwestycyjna – to wartość dobra dla konkretnego inwestora, która odpowiada jego indywidualnym preferencjom, a zatem jest odmienna od wyżej omawianych
wartości.
4. Wartość wewnętrzna – wynika z rzeczywistej zdolności do generowania dochodu dla
właścicieli; w odróżnieniu od wartości inwestycyjnej opiera się na charakterystykach
wewnętrznych, czyli wynika z wewnętrznych cech dobra.
5. Wartość sprawiedliwa – oznacza ochronę inwestorów mniejszościowych.
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Tabela 1
Klasyfikacja czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa
Czynniki związane
z tradycyjnymi sprawozdaniami
finansowymi
–– koszt kapitału,
–– efekt synergii,
–– nieewidencjonowane aktywa,
–– niedoszacowane aktywa,
–– przeszacowane zobowiązania,
–– rentowność,
–– ryzyko,
–– wzrost

Zewnętrzne czynniki niezwiązane
z tradycyjnymi sprawozdaniami
finansowymi
–– lokalizacja, dostęp do zasobów
naturalnych, kontrola zasobów,
–– rozwój infrastruktury,
–– słaba konkurencja, pozycja
monopolistyczna,
–– właściciele

Wewnętrzne czynniki niezwiązane
z tradycyjnymi sprawozdaniami
finansowymi
–– wizja, misja, strategia,
–– kapitał ludzki, kapitał intelektualny,
kultura organizacyjna,
–– produkt, innowacyjność, tajemnica
procesu technologicznego, badania
i rozwój, jakość,
–– lojalni klienci,
–– marki, znaki towarowe,
–– informacje, systemy informacyjne,
–– alianse strategiczne, połączenia,
przejścia,
–– efektywna reklama i public
relations,
–– wpływ na środowisko naturalne

Źródło: Maćkowiak (2009), s. 30–31.

Niezależnie od rodzaju, wartość przedsiębiorstwa jest zawsze powiązana z ceną, jaką
za to przedsiębiorstwo w danym momencie można uzyskać na rynku, czyli co najmniej
w warunkach, kiedy nie ma ograniczonego dostępu do transakcji oraz potencjalnych nabywców, a ci posiadają równy dostęp do informacji o tym przedsiębiorstwie i o warunkach
jego funkcjonowania (Wrzosek, 2001, s. 26). W praktyce taką wartość mają możliwość
poznać przede wszystkim podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym (Wójcik-Jurkiewicz, 2009, s. 310).

2. Wartość dla akcjonariuszy w strukturze celów przedsiębiorstwa
Przyjęta za cel funkcjonowania podmiotu maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa nie
może pozostawać w opozycji do wymagań stawianych kadrze menedżerskiej przez właścicieli, jak również bez metodologii służącej realizacji przyjętego celu nadrzędnego.
Uwzględniając te postulaty, jak również biorąc pod uwagę stały wzrost znaczenia rynku kapitałowego (zwiększający wpływ akcjonariatu na działalność podmiotów gospodarczych)
zrodziła się i zyskała znaczną popularność koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management, VBM), zawierająca oczekiwane przez właścicieli elementy
tworzenia wartości dla właścicieli. Właściciele przedsiębiorstw, czyli inwestorzy, oczekują
bowiem w pierwszej kolejności szybkiego zwrotu z poniesionych na inwestycje nakładów.
Na powstanie oraz popularność koncepcji VBM złożyło się kilka czynników. Do tych czynników bez wątpienia należy fakt, że inwestorzy, którzy lokują swój kapitał w przedsiębiorstwach bardziej zainteresowani są ich wynikami w przyszłości, niż wynikami osiągniętymi
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w przeszłości. Z punktu widzenia inwestorów, w tym także właścicieli przedsiębiorstw,
wygenerowanie i transfer gotówki jest znacząco lepszym miernikiem efektywności inwestowania, niż zysk osiągnięty w danym okresie. Uzyskaną gotówkę mogą oni przeznaczyć
na kolejne inwestycje, czy na wypłatę dywidend. Value Based Management jest więc podejściem, które umożliwia zarówno wzrost wartości przedsiębiorstwa, jak i naprowadzenie go
na ścieżkę budowania wartości dla akcjonariuszy. Maksymalizacja bogactwa akcjonariuszy
i spojrzenie na przedsiębiorstwo z ich perspektywy jest zatem obecnie kolejnym w ewolucji
celem działalności przedsiębiorstw, a także podstawą oceny pracy menedżerów oraz decyzji
inwestycyjnych. Jest to cel spójny z dotychczasową maksymalizacją wartości przedsiębiorstwa, lecz jednocześnie wydaje się być bardziej kompleksowy i budzący mniej wątpliwości
w relacjach kadry menedżerskiej z akcjonariatem.
Koncepcja VBM obejmuje trzy obszary działań, a mianowicie:
–– mierzenie wartości – czyli zastosowanie metod wyceny rynkowej oraz fundamentalnej,
–– zarządzanie wartością – czyli optymalizacja struktury oraz procesów wewnętrznych
przedsiębiorstwa,
–– budowanie wartości – szukanie źródeł zarówno zwiększenia, jak i maksymalizacji
wartości poprzez długoterminowe strategie rozwoju.
Dzięki stosowaniu Value Based Management możliwe jest wprowadzenie do przedsiębiorstwa spójności oraz jednoznaczności w zakresie m.in.: misji, strategii kultury organizacyjnej, metod pomiaru efektywności, systemów motywacyjnych, komunikacji wewnętrznej, struktury organizacyjnej, czy sposobu zarządzania.
Wartość dla akcjonariuszy definiowana jest w literaturze jako różnica pomiędzy wartością przedsiębiorstwa, a jego kapitałem obcym. Wartość przedsiębiorstwa (corporate value)
w tym wypadku to suma zdyskontowanych przyszłych bądź wolnych przepływów środków
pieniężnych (Black, Wright, Bachman, 2000, s. 56). Wzrost wartości dla akcjonariuszy jest
możliwy wówczas, gdy nominalna suma przyrostu wartości akcji/udziałów oraz wypłaconej dywidendy jest większa od kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa. Określenie zależności, jakie występują pomiędzy wartością przedsiębiorstwa, a wartością dla akcjonariuszy, czyli jego właścicieli są kluczowe, jeśli chodzi o koncepcję VBM. Ponieważ wartość dla
właścicieli, jak już wspomniano wcześniej, równa jest wartości przedsiębiorstwa, która jest
pomniejszona o wielkość jego zobowiązań, więc podstawą wzrostu wartości dla właścicieli
jest wzrost wartości przedsiębiorstwa. Stąd też czynniki, które wpływają na wartość przedsiębiorstwa, oddziałują także na wartość dla właścicieli. Zilustrowano to na rysunku 2.
W systemie zarządzania wartością przedsiębiorstwa priorytetem jest perspektywa inwestora, jeśli chodzi o ocenę realizowanych strategii. Dlatego ważne jest uwzględnienie
oczekiwań akcjonariuszy, które najczęściej są następujące (Cwynar, 2002, s. 74–76):
–– stała bądź rosnąca dywidenda na akcje,
–– ponadprzeciętna całkowita stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału,
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–– system motywowania, który przedstawia zmiany w wartości przedsiębiorstwa,
–– prawdziwa oraz rzetelna informacja zarówno o kondycji, jak i perspektywach biznesu.
Cel przedsiębiorstwa

Wartość dodana dla akcjonariuszy

Elementy wartości
Czynniki kształtujące
wartość

Przepływy gotówki
z działalności operacyjnej

Okres
wzrostu
wartości

Decyzje zarządcze

– wzrost
sprzedaży
– marża zysku
operacyjnego
– stopa podatku
dochodowego

Operacyjne

Dochody akcjonariuszy

Stopa dyskontowa

– inwestycje
w kapitał
obrotowy
– inwestycje
w środki
trwałe

Inwestycyjne

Zadłużenie

Koszt kapitału

Finansowe

Rysunek 2. Sieć wartości dla akcjonariuszy
Źródło: Rappaport (1999), s. 65.

Należy zwrócić uwagę, że według twórców VBM wartość dla akcjonariuszy spełnia
istotną rolę miernika rozwoju przedsiębiorstwa. Jeżeli wartość danego przedsiębiorstwa
spada, to wtedy akcjonariusze podejmują decyzje o wyprzedaży akcji, dodatkowo nie są
już oni skłonni dalej w nie inwestować. W rezultacie przedsiębiorstwo, którego wartość
dla akcjonariuszy spada, pozbawia się dopływu kapitału, który jest wymagany do jego dalszego rozwoju, a nierzadko również do jego dalszej egzystencji na rynku. Ukierunkowanie
przedsiębiorstwa na maksymalizację zamożności akcjonariuszy narzuca zatem konieczność
skoncentrowania się zarówno na strategii zorientowanej na rynek oraz produkt, jak również
na kształtowaniu strategii ze świadomością, że poza przetrwaniem i zyskiem musi ona także zapewnić odpowiednią stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Wartość może być tworzona, jeśli przedsiębiorstwo posiada zdolności do bycia konkurencyjnym w długim okresie czasu. Generowanie wartości dla akcjonariuszy jest bowiem
możliwe, jeżeli przedsiębiorstwo osiąga przychody poprzez zaspokajanie potrzeb klientów,
natomiast koszty związane z ich zaspokajaniem oraz wykorzystaniem kapitałów są niższe
od przychodów. Na rysunku 3 przedstawiono proces tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo przy udziale klientów, następnie zaś transfer tej wartości dla akcjonariuszy (Black,
Wright, Bachman, 2000, s. 56).
W zaprezentowanym procesie istotne jest, aby nie zniweczyć poprzez brak gospodarności bądź wydajności wytworzonej wartości, która mogłaby zostać przekazana akcjonariuszom. Dlatego też warto zwrócić uwagę na sprawne zarządzanie strategicznymi obszarami
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działalności, gotówką, zobowiązaniami podatkowymi, czy też alokacją zasobów, bądź też
często również na zarządzanie ryzkiem (Duraj, 1996, s. 33).

Klienci

Tworzenie
wartości

Utrzymanie
wartości

Realizacja
wartości

Inwestorzy

Rysunek 3. Wartość dla akcjonariuszy jako łącznik pomiędzy klientem a inwestorem
Źródło: Black, Wright, Bachman (2000), s. 84.

Dążenie do zwiększania wartości przedsiębiorstwa przez akcjonariuszy pozwala
wzmocnić jego pozycję konkurencyjną na rynku, przyczynia się także do wzmocnienia
gospodarki oraz stabilizacji miejsc pracy. Wynika to głównie z tego, że maksymalizacja
bogactwa akcjonariuszy wymaga zarządzania w horyzoncie długoterminowym. Konieczne
jest więc uwzględnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości, czyli wzięcie pod
uwagę jego efektywności, relacji z pracownikami, klientami, sytuacji majątkowej, jak również jego wizerunku na rynku finansowym oraz kapitałowym. Toteż warto zwrócić uwagę
na fakt, że samo kreowanie wartości dla akcjonariuszy nie odbywa się kosztem innych grup
społecznych (Zarzecki, 1999, s. 303–308).
Z istoty wartości przedsiębiorstwa i wartości dla akcjonariuszy wynikają trzy istotne
cechy zarządzania wartością dla właścicieli (Michalski, 2001, s. 24):
a) wartość przedsiębiorstwa, za czym idzie również wartość dla akcjonariuszy, opiera
się na wielkości zdyskontowanych odpowiednią stopą wolnych przepływów pieniężnych, jakie wygeneruje ono w przyszłości na rzecz swoich interesów, a więc maksymalizacji przyszłych przepływów pieniężnych oraz minimalizacji służącej do jej
zdyskontowania stopy dyskontowej, czyli kosztu kapitału;
b) proces kształtowania wartości dla akcjonariuszy wymaga uruchomienia w przedsiębiorstwie mechanizmów i procesów, które pozwoliły by utrzymać wytworzoną
wartość;
c) zarządzanie wartością dla akcjonariuszy musi także zapewniać, że wszystkie wygenerowane i przynależne akcjonariuszom dochody zostaną im faktycznie przekazane.
Podsumowując warto również wspomnieć, iż koncepcja zarządzania wartością dla akcjonariuszy i jej elementy składowe stanowią także przedmiot okresowej krytyki. Dotyczy
ona zwłaszcza czterech elementów: nadmiernego uprzywilejowania jednej z grup interesów
w przedsiębiorstwie, tj. akcjonariuszy, uspołecznienia kosztów i prywatyzacji zysków, braku jednoznacznego powiązania wynagrodzeń menedżerów ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa, koncentracji uwagi na finansowych źródłach i strategiach budowy wartości. Elementy te są częstymi argumentami przeciwników stosowania koncepcji VBM w praktyce
gospodarczej.
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3. Etapy procesu kształtowania wartości dla akcjonariuszy
Przyjęcie za nadrzędny cel działalności przedsiębiorstwa maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy wyznacza ramy koncepcyjne systemu wspierającego realizację tak określonego
celu (Suszyński, 2007, s. 118). Proces kształtowania wartości dla właścicieli wymaga budowy modelu zarządzania spółką uwzględniającego trzy etapy (Black, Wright, Bachman,
2000, s. 84):
–– tworzenie wartości,
–– utrzymanie wartości,
–– realizacja wartości.
Tworzenie wartości polega na podejmowaniu decyzji operacyjnych, finansowych oraz
inwestycyjnych, pozwalających przedsiębiorstwu uzyskać zwrot z kapitału na poziomie
wyższym, niż jego koszty. Nadwyżka ta jest pożądana przez właścicieli, lecz osiągnięcie
jej jest uwarunkowane dostarczeniem odpowiednich korzyści dla klientów. Faktyczne zdolności tworzenia wartości dla klientów są źródłem wartości dodanej dla spółki, umożliwiającym uzyskanie nadwyżkowego zwrotu z zainwestowanego przez akcjonariuszy kapitału.
Przedsiębiorstwo musi być w stanie jak najdłużej wypracowywać nadwyżkę, stwarzając
tym samym szansę na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy. Oznacza to koncentrację na umocnieniu głównych kompetencji, opracowaniu i umiejętnym wdrożeniu strategii
długoterminowego budowania wartości (Szablewski, 2004, s. 34).
Kolejnym etapem jest utrzymanie wartości, czyli dbanie o to, aby uzyskana wartość
nie została utracona przez niewłaściwą alokację posiadanych zasobów, bądź też przez brak
efektywności gospodarowania. Konieczne jest opracowanie systemów zapewniających, że
wiedza o źródłach, determinantach i sposobach zwiększenia wartości będzie skutecznie
wykorzystywana w przedsiębiorstwie w celu maksymalizacji wartości dla właścicieli. Ponadto utrzymanie wartości w długim okresie czasu wymaga wspierania wielu procesów zarządzania, a zwłaszcza systemu informacji zwrotnej, systemu motywacyjnego oraz systemu
monitoringu wartości. Pozwoli to na włączenie głównego celu przedsiębiorstwa w procesie
podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania, co ma prowadzić do powiązania interesów kadry kierowniczej i pracowników z interesami właścicieli. Aby proces ten
przebiegł pomyślnie, należy stworzyć w przedsiębiorstwie efektywną płaszczyznę porozumiewania (Suszyński, 2007, s. 118–119).
Realizacja wartości przez akcjonariuszy jest ostatnim etapem w procesie kształtowania
wartości. Występuje ona na skutek wzrostu rynkowej wartości akcji, będących w posiadaniu właścicieli, bądź też przez wypłaty gotówkowe na rzecz akcjonariuszy. Nie będzie
to jednak możliwe, jeśli na rynek nie dotrą informacje o wypracowanej strategii budowania i utrzymywania wartości. Zadaniem przedsiębiorstwa jest dostarczanie informacji, na
podstawie których bieżąca wartość rynkowa kapitałów własnych będzie jak najdokładniej
odzwierciedlać przyszłe perspektywy rozwoju spółki (Michalski, 2001, s. 147).
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Oczekiwania i obietnice dane inwestorom mogą zostać spełnione, jeśli powyższe etapy
będą przeprowadzone efektywnie. Będzie to możliwe jedynie w skutek nowego sposobu
myślenia – w kategoriach wartości, oraz stworzenia procesów wspomagających wykorzystywanie go w codziennych działaniach podmiotu i przy podejmowaniu ważnych decyzji
(Black, Wright, Bachman, 2000, s. 89–112).

Uwagi końcowe
Przesłankami stanowiącymi podstawę wypracowania i wdrażania koncepcji zarządzania
wartością przedsiębiorstwem, która polega na skupieniu procesu decyzyjnego wokół głównych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa, były opisane powyżej zmiany,
jakie zachodzą we współczesnym świecie. Ewolucja celowości prowadzenia działalności
gospodarczej doprowadziła, na kanwie tych zmian, do sytuacji obecnej, gdzie celem nadrzędnym przedsiębiorstw, które stawiają na dynamiczny rozwój oraz chcą osiągnąć trwałą
przewagę konkurencyjną na rynku stała się maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy
(właścicieli). Mają oni bowiem silną motywację do takiego zarządzania przedsiębiorstwem,
by mogło ono generować zyski obecnie oraz zapewniło je w długim okresie. Co więcej,
maksymalizując korzyści akcjonariuszy, przedsiębiorstwo najczęściej maksymalizuje także
korzyści innych podmiotów, które są z nim związane(Chrzanowski, Głażewska, 2010).
Na proces wzrostu wartości, rozumianej jako pomnażanie zainwestowanego w przedsiębiorstwo kapitału, składają się działania długofalowe, wynikające z długoterminowych
decyzji strategicznych oraz działania krótkofalowe, związane z bieżącymi decyzjami operacyjnymi. Wykorzystanie dostępnych narzędzi wzrostu wartości umożliwia poprawę wyników przedsiębiorstwa, pozycji na rynku, wydajności, a także ogólnego wizerunku przedsiębiorstwa, dzięki czemu możliwy jest również wzrost wartości dla akcjonariuszy. Wartość
dla akcjonariuszy jest zatem uzależniona od wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa
oraz od dystrybucji wytworzonej przez przedsiębiorstwo wartości do swoich akcjonariuszy. Stąd, w modelu maksymalizacji korzyści akcjonariuszy konieczne staje się uwzględnienie efektu dla akcjonariuszy wiążącego się z transferem gotówki z przedsiębiorstwa na
zewnątrz w postaci polityki dywidendowej.
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Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego
a problem modernizacji – aspekt ekonomiczny
Michał Tymiński, Maria Tymińska*
Streszczenie: Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego wiąże się z niezdatnością lub ograniczoną zdatnością do dalszej jego eksploatacji. Niezdatność może dotyczyć ogrzewania mieszkania z wykorzystaniem
tradycyjnych ogniw ogrzewczych, takich, jak: piece kaflowe, czy też energia elektryczna, mieszkania o małej
powierzchni, niskiej funkcjonalności konstrukcji mieszkań itd. Zużycie społeczne może powodować konieczność modernizacji obiektu mieszkalnego. Modernizacja powoduje ponoszenie kosztów, które należy
optymalizować w celu osiągnięcia oczekiwanej opłacalności. Modelowe ujęcie nakładów i efektów modernizacji, a następnie jej optymalizacja prowadzi do minimalizacji kosztów modernizacji. Budynki podlegają
oddziaływaniu czynników powodujących ich zużycie, a tym samym zmniejszających wartość obiektu. Przyczyny zużycia obiektów mieszkalnych są zróżnicowane i zależą od wielu czynników.
Słowa kluczowe: społeczne zużycie, obiekt mieszkalny, modernizacja, koszt

Wprowadzenie
Istotę zużycia społecznego obiektu mieszkalnego z punktu widzenia teorii eksploatacji można definicyjnie określić jako pogorszenie cech użytkowych obiektu w stosunku do obiektów
o podobnej funkcji występujących na rynku, spowodowane w szczególności niespełnieniem
aktualnych wymagań użytkowników, norm lub warunków technicznych. Obiekt mieszkalny ulega zużyciu prowadzącemu do nieodwracalnych zmian jakościowych, funkcjonalnych,
czy technicznych. Obiekt jest uważany za niezdatny, jeżeli jedna z charakterystyk roboczych np. parametry wytrzymałościowe konstrukcji budynków, przekroczy stany graniczne
i nie może on realizować podstawowych zadań eksploatacyjnych. Miary zużycia wynikają
z zasad rachunku ekonomicznego, podstawą którego są modele ekonomiczne, w tym optymalizacyjne, służące do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych
przedsiębiorstwa eksploatatora. Obejmują również problemy modernizacji obiektów mieszkalnych w związku z ich zużyciem społecznym.
S. Wieteska zużyciem społecznym nazywa deprecjację użytkowych cech mieszkań
względem zbioru wymagań użytkowników (Wieteska, 1997, s. 57). Jest to różnica pomiędzy
zbiorem cech użytkowych pożądanych przez użytkowników, a zbiorem cech użytkowych,
dr Michał Tymiński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Katedra
Zarządzania, ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, e-mail: michaty@poczta.onet.pl; dr Maria
Tymińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Katedra Zarządzania,
ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, e-mail: m.tyminska@unipt.pl.
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jakie posiada zajmowane mieszkanie i jego wyposażenie. Cechy użytkowe obiektów mieszkalnych pożądane przez użytkowników są zmienne w czasie jego eksploatacji, a wynikają
ze zmienności potrzeb mieszkalnych indywidualnych użytkowników i ich rodzin.
Zbiór cech użytkowych charakterystycznych dla danego obiektu mieszkalnego oznacza
standard zamieszkiwania akceptowany przez użytkowników i wyznacza stan graniczny zużycia społecznego obiektu. Cechy te po t-tym czasie eksploatacji przyjmują wartości uniemożliwiające dalsze użytkowanie obiektu mieszkalnego. Stan graniczny wiąże się zatem
z likwidacją obiektu bądź z jego modernizacją (Wieteska, 1997, s. 64–65). W pierwszym
przypadku występuje stan graniczny jako skutek zużycia fizycznego, a w drugim jest to
efekt zużycia społecznego.
Głównym celem artykułu jest próba przedstawienia ekonomicznych aspektów modernizacji obiektu mieszkalnego. Celem dodatkowym jest zaprezentowanie wybranych modeli
umożliwiających dokonanie oceny stanu zdatności obiektu mieszkalnego do dalszej eksploatacji z uwzględnieniem stopnia zużycia społecznego. W rozważaniach wykorzystano
źródła literaturowe oraz dotychczasowe wyniki analiz autorów.

1. Stan graniczny obiektu mieszkalnego – ujęcie modelowe
Stan graniczny zużycia społecznego oznacza się symbolem Sg(z, s) (Wieteska, 1997, s. 65)
i wyraża się formułą:

SgSg( (z,
z, ss)
) i = {ζ s (t ) : t > tg( m)

(1)

gSg((z,
z, ss)) ∈ [0,1] ,
(i = 1, 2, ..., n), równocześnieS
gdzie tg(m) – graniczny moment czasu, po którym dalsze użytkowanie i-tego obiektu jest
ograniczone ze względu na zużycie społeczne.
Stan graniczny zużycia społecznego może być osiągnięty ze względu na cechy determinujące standard zamieszkiwania np. powierzchnia użytkowa, wyposażenie mieszkania
w „media”, liczba izb, rozkład funkcjonalny, nasłonecznienie, stopień zanieczyszczenia
zewnętrznego, hałasu. Przyjmując prawdopodobieństwo zużycia ogólnego budynku jako
sumę wartości stopnia zużycia technicznego i społecznego S. Wieteska wyprowadza układ
równań różniczkowych postaci (Wieteska, 1997, s. 58):
dS (t )
= K1 (1 − S ( z , s ) − S (t )), S (t ) ∈ (0, zg (t ))
dt

(2)

dS ( z , s )
= K 2 (− S ( z , s ) − S (t )), S z , s ∈ (0, zg ( z , s ))
dt

(3)

gdzie:
S(t) – zużycie techniczne,
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K1, K2 –
		
zg( f ) –
zg(z, s) –
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zużycie społeczne,
współczynniki proporcjonalności dla których zachodzi nierówność S(t) +
S(z, s) < 1,
graniczne zużycie fizyczne,
graniczne zużycie społeczne.

W wyniku podzielenia równań (2) i (3) stronami otrzymujemy:

K
ds (t )
= 1
ds ( z , s ) K 2

oraz

dS ( f ) = K1

ds ( z , s )
+C,
K2

gdzie C jest wyrazem wolnym.
Analogicznie

dS ( z, s ) K2
dS ( z , s )
oraz dS ( f ) = K 2
=
+C.
dt ( f )
K1
K1
Jeżeli dla t = 0, S( f ) = S(z,s) = 0, to również C = 0.
Następnie podstawiając K2

S( f )
zamiast S(z, s) otrzymuje się zależność:
K1

dS ( f )
+ K1 + K2 S ( f ) = K1
dt

(4)

Formuła (4) jest liniowym równaniem różniczkowym pierwszego rzędu przy warunku
początkowym t = 0 oraz S(z, s) = 0.
Z przekształcenia wzorów wynika, że C1 = −

K2
.
K1 + K2

Dalsze przekształcenia prowadzą do zależności:
S( f ) =

K1
(1 − e −( K1 + K2 ) t )
K1 + K 2

(5)

S ( z, s ) =

K2
(1 − e − ( K + K )t )
K1 + K2

(6)

i analogicznie

1

2

Łączne zużycie obiektu zatem można wyrazić formułą:

 K1
K2 
(1 − e −( K1 + K 2 )t )
S ( f ) + S ( z , s ) = 
+
K
K
K
K
+
+
2
1
2 
 1

(7)
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Po przekształceniu wzór (7) przyjmuje postać:

S( f ) = 1 − e−( K + K
1

2 )t

− S ( z, s )

(8)

a także

S ( z, s ) = 1 − e − ( K + K
1

2 )t

− S( f )

(9)

Do dalszych badań wprowadzamy:
–– dystrybuantę wyrażającą, w przybliżeniu, krzywą zużycia fizycznego S(f) = Ff(t),
–– dystrybuantę wyrażającą, w przybliżeniu, krzywą zużycia społecznego S(z, s) = Fz, s(t),
–– funkcję niezawodności postaci Rt(t) wyrażającą stan zdatności obiektu mieszkalnego,
nie uwzględniający stanu zdatności społecznej,
–– funkcję R(z, s)(t) wyrażającą stan zdatności społecznej bez względu na stan zdatności
fizycznej.
Uwzględniając wymienione elementy modelowe funkcję zużycia społecznego można wyrazić formułą:

F( z , s ) (t ) = 1 − e − ( K1 + K 2 )⋅t − F f (t ) dla F f (t ) ≅ 0)

(10)

Z przekształceń otrzymujemy równanie:

Rz , s (t ) = e − ( K1 + K 2 )⋅t + 1 − R f (t )

(11)

Znając współczynniki proporcjonalności (K1 i K2) oraz funkcję niezawodności R(f)(t) można
określić wartość R(z, s)(t), a także średni czas do niezadowolenia społecznego do momentu remontu modernizacyjnego1:
Tm

Tm

0

0

To( z , s ) = ∫ Rz , s (t )dt = ∫ (e −( K1 + K 2 )t + 1 − R f (t )dt

(12)

gdzie Tm – moment remontu modernizacyjnego.

2. Modernizacja jako rezultat zużycia społecznego. Stan graniczny
modernizacji
Następstwem zużycia społecznego jest modernizacja. Jej zakres określony jest obszarem zużycia społecznego czyli stopniem deprecjacji obiektów mieszkalnych. Deprecjacja jest wyrażona np. małą liczbą izb i małym ich metrażem, ciemnymi i zbyt małymi
kuchniami, ciasnymi klatkami, niedogrzaniem mieszkań, wadliwością urządzeń. Zagadnieniem istotnym w zakresie modernizacji jest wymóg przekształcenia elementów technicznych, np. ścian działowych. Jednak takie elementy mogą nie być podatne na zabiegi
1

S. Wieteska podaje wartości współczynników w zależności od okresu eksploatacji (Wieteska, 1997, s. 78).
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modernizacyjne trwałych elementów konstrukcyjnych. Dlatego zakres modernizacji może
być różny.
W odróżnieniu od strategii remontowych model strategii modernizacyjnych powinien
być oparty jedynie na jednorodnych kosztach modernizacji. Koszty te powinny być uśrednione w czasie i w grupach rodzajowo-technologicznych obiektów mieszkalnych.
Przyjmując, tak, jak w strategiach remontowych jednostkowe koszty, ocenę ekonomicznej efektywności modernizacji można wyrazić wzorem:
n

∑ K ( m ) i pi

min K j ( m ) = min i =1
gdzie:
Kj(m) –
K(m)i –
pi
–
		
To(z,s) –

To( z ,s )

(13)

jednostkowe koszty modernizacji,
koszty modernizacji i-tego (i = 1, 2, ..., n) zakresu,
prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego zakresu modernizacji obliczone
w oparciu o dane historyczne,
średni czas do uniezdatnienia społecznego.

Warto dodać, że może wystąpić moment graniczny tg(m), który uniemożliwia przeprowadzenie modernizacji (np. ze względu na bariery konstrukcyjne). Oznacza to, że możliwe
jest dalsze użytkowanie obiektu mimo osiągnięcia stanu granicznego ze względu na zużycie społeczne. Z kolei wystąpienie równocześnie stanu granicznego zużycia fizycznego
i społecznego uniemożliwia dalszą eksploatację obiektu mieszkalnego. W takim przypadku
tempo powstawania kosztów modernizacji powstrzymujących zużycie społeczne jest wyższe od tempa powstawania kosztów remontów. Należy dodać, że omawiana metodologia badań pozwala ustalić przybliżony stopień utraty zdatności fizycznej obiektów mieszkalnych.
W podanym modelu kosztów (wzór 13) zmienną objaśniającą jest stopień zużycia określonego przez wizualną ocenę stanu technicznego elementów budynku na podstawie stopnia
ich zniszczenia (Wieteska, 1997, s. 114). Trafniej zużycie obiektów mieszkalnych można
określić poprzez ustalenie krzywej życia obiektu z wykorzystaniem teorii niezawodności
(J. Tymiński, M. Tymiński, 2014).
W ocenie opłacalności remontu kapitalnego obiektu mieszkalnego można wykorzystać
modelowe konstrukcje (Zbichorski, 1983, s. 101):

tn − tc
tn

(14)

Km = Wp × R

(15)

ΔKm = Km – Kp

(16)

R = 1−
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gdzie:
R
tn
tc
Km
Wp
Kp
∆Km

–
–
–
–
–
–
–

współczynnik ekonomicznej opłacalności remontu kapitalnego,
przewidywany (normatywny) okres żywotności obiektu,
długość cyklu międzyremontowego,
ekonomiczna granica nakładów na remont kapitalny,
wartość początkowa obiektu,
poniesiony koszt remontu kapitalnego,
różnica (±) określająca poziom efektywności ekonomicznej remontu.

Remont obiektu opłaca się, gdy koszt remontu jest niższy od ekonomicznej granicy
opłacalności (ΔKm > 0). W celu zwiększenia dokładności rachunku należy wcześniej dokonać aktualizacji wyceny (w praktyce powiększenia wartości początkowej). Sprawą otwartą
w tym rachunku jest problem dokładności obliczeń tn (cyklu życia obiektu), a także długości
cyklu międzyremontowego (tc). Należy tutaj uwzględnić rachunek niezawodności.
W tym celu wyróżnia się remonty planowane (zgodne z obowiązującym systemem planowania czasu międzyremontowego), które często są połączone z modernizacją oraz remonty awaryjne. W planowaniu remontów mają zastosowanie następujące formuły rachunku optymalizacyjnego efektywności ekonomicznej obiektu mieszkalnego (por. J. Tymiński,
M. Tymiński, 2002, s. 114):

Kj (TRopt ) = λ (TRopt ) ⋅ Ka
Toopt =
=
gdzie:
Kj(TRopt) –
λ(TRopt) –
		
R(TRopt) –
		
Kp
–
Ka
–
To(TRopt) –
		

R(TRopt )[ Kp + Ka (1 − R(TRopt )]

1

λ (TRopt )

⋅

Ka
[ Kp + Ka (1 − R(TRopt )]

=

(17)

Ka

minimalny jednostkowy koszt remontu w optymalnym czasie remontu,
funkcja niezawodności (intensywności uszkodzeń) przy optymalnym czasie remontów (tj. okresie międzyremontowym),
poziom niezawodności przy optymalnym czasie remontu (tj. okresie międzyremontowym), często połączony z modernizacją,
planowane koszty remontów,
koszty usunięcia awarii,
optymalny średni oczekiwany czas pracy obiektu określony przy minimalnych łącznych kosztach remontów.
TRopt

To(TRopt ) =

∫ R(t )dt , wtedy także
0

R(TRopt ) =

TRopt

∫ λ (t )dt
0

(18)
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W problematyce modernizacji obiektów mieszkalnych można również zastosować model
odnowy obiektów ruchomych (maszyn i urządzeń, np. urządzeń instalacji ciepłowniczych,
dźwigów itp.) obiektu nieruchomości, który pozwala minimalizować rosnące z upływem
czasu koszty obsługi (utrzymania). Parametrem, w którym minimalizowane są koszty, jest
liczba lat eksploatacji obiektu. Model ten ma postać (por. Zbichorski, 1983, s. 29):
n

Kob = ∫ f (t )dt − Uz

(19)

0

Kp (r ) =
gdzie:
Kob –
f(t) –
		
Uz –
Kp(r) –

n

Kob − Uz 1
+ ∫ f (t )dt
n
n0

(20)

koszt obiektu nieruchomości (remontu modernizacyjnego),
stopa wydatków na obsługę (utrzymanie) obiektów (zależność funkcyjna w czasie i jest niemalejąca)
wartości uzysku ze sprzedaży obiektu (bądź złomowania)
przeciętne roczne koszty (tj. koszty obiektu i jego utrzymania).

Różniczkując wyrażenie (20) względem n, uzyskujemy formułę:

dKp (r )
Kob − Uz 1
=−
− 2
dn
n2
n
przyrównując do zera, otrzymamy:

f (n) = Kp (r ) =

n

1

∫ f (t )dt + n f (n)

(21)

0

n

Kob − Uz 1
+ ∫ f (t )dt (dla n ≠ 0 oraz F(0) = 0)
n
n0

(22)

Regułą decyzyjną odnowy obiektu jest zachowanie równości f(n) = Kp(r). Oznacza to,
że obiekt powinien być odnowiony poprzez remont kapitalny, czy wymianę, gdy poniesione
dotychczas przeciętne koszty zrównoważą się z bieżącymi kosztami utrzymania (obsługi)
obiektu.
W rachunku odnowy przyjmuje się, że odtworzony obiekt w przyszłości będzie miał
podobne parametry niezawodnościowe. Oznacza to, że w rachunku optymalizacyjnym należy założyć generowanie przez odtworzony obiekt takich samych strumieni finansowych
(NPV), a także takich samych kosztów kapitału. W tej procedurze uwzględnia się zakłócenia wynikające z postępu technologicznego. W rachunku optymalizacyjnym ustala się najkorzystniejszy z punktu widzenia NPV moment wymiany obiektu mieszkalnego na nowy
z uwzględnieniem równoznacznika renty zwykłej EA (equivalent annuity), który ma postać:
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EA =

1−

NPVt
= NPVt
B ( n, k )

1−

1
(1 + k ) n
k

(23)

1
(1 + k ) n
k

przy czym B (n, k ) =
gdzie:
NPVt – zaktualizowana wartość netto w n-tym roku,
B(n,k) – czynnik renty zwykłej w okresie n-tych lat.

Uwagi końcowe
Społeczne zużycie obiektów nieruchomości wiąże się z procesami modernizacyjnymi. Wybór zaś strategii modernizacji ma aspekt ekonomicznej problematyki. Problematyka ekonomiczna wymaga modelowania optymalizacyjnego, w której podstawowym elementem są
koszty. Stąd też planując procesy modernizacji należy:
–– sformułować realne modele zużycia obiektów nieruchomości,
–– sformułować konstrukcję modelu strategii modernizacji,
–– skonstruować model optymalizacji (minimalizacji) kosztów modernizacji.
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SOCIAL CONSUMPTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS AS AN ASPEKT OF ECONOMIC
MODERNIZATION STRATEGY
Abstract: Consumption social associated with the unsuitability of the mixing facility for further operation.
Unfit applies to heating using conventional heating cells (stoves or electricity). It also applies to apartments
with a small living space, low functionality etc. It may also be necessary to modernize residential building.
Strategy for modernizing incurs costs while optimizing the investment involves minimizing the cost of implementation of the strategy.
Keywords: social wear properties, residential building, strategy for modernizing
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Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw
realizujących projekty innowacyjne
Piotr Wanicki*
Streszczenie: Cel – Realizacja projektów innowacyjnych jest jednym z czynników, który wpływa na wartość przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem tego stanu jest wyższa wartość przedsiębiorstw, które prowadzą
działalność innowacyjną i wdrażają jej wyniki w stosunku do przedsiębiorstw działających w tradycyjnych
warunkach. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne.
Metodologia badania – Wykorzystano analizę literatury i wnioskowanie dedukcyjne, które umożliwiło identyfikację uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących działalność innowacyjną.
Wynik – Przedmiotem badań była identyfikacja czynników, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa realizującego działalność innowacyjną. W procesie analizy skupiono się na uwarunkowaniach
działań innowacyjnych, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Badanie w zakresie wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne
jest ważnym obszarem badawczym w kontekście zarówno procesów, jak i sposobu pomiaru wartości.
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, projekty innowacyjne, tworzenie wartości

Wprowadzenie
Działalność innowacyjna pozwala przedsiębiorstwom na tworzenie przewag konkurencyjnych. Innowacje mogą prowadzić do przewagi w wymiarze kosztowym, jak również
dywersyfikacji oferty przedsiębiorstwa. Kreowanie przewag konkurencyjnych ma istotne
znaczenie dla przedsiębiorstw z uwagi na realizację strategicznych celów rozwojowych
przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu najczęściej stosowana jest definicja innowacji opisana w Podręczniku Oslo Manual, która oparta jest na kryterium przedmiotowym
innowacji Schumpetera. Na tej podstawie można wyróżnić (Podręcznik Oslo, 2006, s. 48):
–– innowacje technologiczne, w tym innowacje produktowe i procesowe,
–– innowacje nietechnologiczne, w tym innowacje marketingowe i organizacyjne.
Innowacja produktowa definiowana jest jako „wprowadzenie wyrobu lub usługi, które
są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań”. W ramach tej
kategorii zalicza się udoskonalenia pod kątem parametrów technicznych, oprogramowania,
łatwości obsługi oraz innych cech funkcjonalnych. Celem wprowadzanych zmian ma być
udoskonalony produkt odpowiadający na zapotrzebowanie rynkowe.
mgr Piotr Wanicki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, e-mail:
piotr.wanicki@ue.wroc.pl.
*
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Innowacja procesowa opiera się na wdrożeniu nowej lub ulepszonej metody produkcji
lub dostawy. Z reguły dotyczy zmian w stosowanej technologii, procesach produkcyjnych
oraz automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
Innowacja marketingowa to innowacja polegająca na wprowadzeniu nowej lub udoskonalonej metody marketingowej zmieniającej cechy produktów lub opakowania, kanałów
dystrybucji, promocji, czy też strategii cenowej.
Innowacja organizacyjna polega na wprowadzeniu nowej metody organizacyjnej w firmie. Nowa metoda może dotyczyć przyjętych zasad działania w przedsiębiorstwie, organizacji miejsca pracy.
Odnosząc się do innowacyjności, istnieje wiele kryteriów podziału oraz rodzajów innowacji, jednak jedną z najistotniejszych jest kryterium nowości. Z uwagi na to kryterium
można wyróżnić innowację nową w skali światowej, kraju, rynku lub firmy.
W przypadku przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne zazwyczaj wycena
klasycznymi metodami jest znacząco różna od wyceny rynkowej. Stąd też istnieje potrzeba
dostosowania metod wyceny uwzględniających specyfikę działalności badawczo-rozwojowej oraz jej wpływu na wartość przedsiębiorstwa.

1. Specyfika projektów innowacyjnych
Celem realizacji projektów innowacyjnych jest wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych
rozwiązań, które do tej pory nie były stosowanie co najmniej na poziomie tego przedsiębiorstwa. Projekty innowacyjne można zdefiniować na podstawie definicji projektu oraz
innowacji. Każdy projekt innowacyjny to jednorazowe przedsięwzięcie o określonym celu,
zakresie i czasie trwania. Zazwyczaj cel takiego przedsięwzięcia musi nosić znamiona innowacyjności, np. wdrożenie nowego produktu, nowej technologii.
Realizacja projektów innowacyjnych jest uwarunkowana zachowaniem konkurencji, rosnącymi wymaganiami klientów, krótkim cyklem życia produktu spowodowanym szybkim
postępem technologicznym.
Do najważniejszych działań projektowych należą (Łada, Kozarkiewicz, 2010, s. 14):
–– realizacja projektu powinna mieć oryginalny charakter,
–– cel projektu powinien być ściśle związany z charakterem planowanej do wdrożenia
innowacji, jak również powinien być on odzwierciedlony w kosztach, czasie i parametrach jakościowych,
–– efekt projektu powinien być ustalany,
–– projekt charakteryzuje się zaangażowaniem zasobów przedsiębiorstwa oraz jest z reguły złożony,
–– organizacja poszczególnych zadań oraz alokacja odpowiednich zasobów powinna wynikać ze specyfiki projektu,
–– projekt powinien mieć wskazany okres realizacji wraz ze wskazaniem kamieni milowych, których osiągnięcie determinuje dalszą realizację projektu,
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–– okres realizacji projektu powinien być z góry określony i podlegać kontroli,
–– w ramach projektu powinny zostać zidentyfikowane koszty i niezbędny jest budżet,
który pozwoli na określenie ram finansowych przedsięwzięcia.
Projekty innowacyjne można podzielić na dwie grupy. Cechy charakterystyczne tych
projektów zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1
Podział projektów innowacyjnych i ich cechy charakterystyczne
Cecha projektu

I grupa

Zakres rzeczowy

Znaczny zakres rzeczowy, obejmujący
Niewielki zakres zadań
wiele wzajemnie powiązanych zadań
Nowatorski, innowacyjny
Powtarzalny, odtworzeniowy charakter,
podobne projekty były już
realizowane
Polegają na prowadzeniu prac, których
Polegają na modernizacji, wymianie,
celem jest wdrożenie innowacji –
nabyciu środków trwałych. Polegają
pełnego procesu od pomysłu do
na wprowadzeniu drobnych ulepszeń
rynku
w przedsiębiorstwie.
Długi okres realizacji, z reguły trwają
Krótki okres realizacji, z reguły trwają
ponad 12 miesięcy
do 12 miesięcy
Duże, a okres zwrotu zależy od
Krótki, efekt projektu jest
przedmiotu wdrażanej innowacji
przewidywalny i możliwe jest
osiągnięcie szybkiego okresu zwrotu
Złożona struktura finansowania – źródła Prosta struktura finansowania
własne i obce

Charakter projektu
Obszar

Okres realizacji
Wysokość nakładów
inwestycyjnych
Źródła finansowania

II grupa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bijańska (2015), s. 42.

Zaprezentowanie specyfiki projektów pozwoli na zaprezentowanie uwarunkowań wyceny przedsiębiorstwa realizującego projekty innowacyjne.

2. Proces wyceny przedsiębiorstw innowacyjnych
Z przedstawionej charakterystyki projektów innowacyjnych wynika, że są to projekty nowatorskie o wysokim poziomie ryzyka i są trudne do modelowania na etapie koncepcji projektu. Tradycyjne metody wyceny przedsiębiorstw mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej
wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wynika to z następujących uwarunkowań:
1. Modelowanie przepływów pieniężnych jest utrudnione na etapie koncepcyjnym danego projektu z uwagi na fakt, iż każdy projekt innowacyjny jest nowatorski, brak
jest dostępnych danych porównawczych oraz danych historycznych. Z reguły, jeśli
konkurencja prowadzi działania badawczo-rozwojowe, to o ich wynikach informuje
dopiero w momencie uzyskania zadawalających wyników i wprowadzenia nowego
produktu na rynek.
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2. Wartość przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne oparta jest głównie na
kapitale intelektualnym, know-how, które nie są odzwierciedlone w wartości księgowej przedsiębiorstwa.
3. Cykl życia projektu jest długi. Głównie wynika to z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, których okres realizacji jest trudny do oszacowania. Od momentu rozpoczęcia prac do wprowadzenia produktu/technologii na rynek może upłynąć wiele
czasu. Wiąże się z tym problem w oszacowaniu popytu na nowe rozwiązanie, z uwagi
na częstą zmianę zapotrzebowania rynkowego uwarunkowanego zmianami potrzeb
konsumenckich.
4. Projekty innowacyjne wiążą się z ponoszeniem wysokich kosztów na początkowych
etapach opracowania nowego produktu/technologii. Z uwagi na ich charakter nie ma
pewności, że implementacja projektu przyczyni się do realizacji założonego na początku efektu. Może się również okazać, że kontynuacja projektu jest niezasadna,
z uwagi na brak zadawalających wyników prac badawczych.
5. W przypadku projektów charakteryzujących się wysoką innowacyjnością należy
przyjąć długi okres modelowania przepływów pieniężnych z uwagi na długi horyzont realizacji projektów.
6. Istnieje wątpliwość, czy powinno dokonywać się wyceny poszczególnych projektów,
a następnie wartość przedsiębiorstwa traktować jako sumę realizowanych projektów.
Czy przedsiębiorstwo realizujące więcej, niż jeden projekt innowacyjny nie wykorzystuje dodatkowego efektu synergii, który również powinien zostać wyceniony w wartości przedsiębiorstwa.
7. Do wyceny projektów innowacyjnych potrzebna jest zawansowana, specjalistyczna
wiedza.
Przedstawione powyżej uwarunkowania do wyceny projektów rozwojowych, innowacyjnych i niepowtarzalnych przedstawiono w odniesieniu do tradycyjnych metod wyceny
przedsiębiorstw w tabeli 2.
Z przedstawionych uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty rozwojowe wynika, że istotnym jest czynnik niepewności. Stąd w procesie wyceny istotne jest
uwzględnienie ryzyka. Należy je rozpatrywać w czterech aspektach (Bijańska, 2015, s. 44):
1. Efekt realizacji projektu – realizując projekty innowacyjne należy brać pod uwagę
niebezpieczeństwo nieosiągnięcia założonego celu prowadzonych prac, co będzie
skutkowało brakiem możliwości wdrożeniowych lub nieosiągnięcia założonych przepływów pieniężnych wynikających z realizacji projektu.
2. Identyfikacja czynników ryzyka projektu – wskazanie wszystkich możliwych przyczyn niepowodzenia realizacji projektu oraz propozycja wskazania działań mających
na celu ich zniwelowanie.
3. Zdefiniowanie zakresu zmienności efektu ekonomicznego realizacji projektu w odniesieniu do założonego efektu realizacji projektu.
4. Określenie miar prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka.
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Tabela 2
Tradycyjne metody wyceny przedsiębiorstw a specyfika projektów innowacyjnych
Grupa metod
Majątkowe

Dochodowe

Porównawcze

Opcyjne

Przyczyna braku możliwości zastosowania
metody w odniesieniu do projektów
innowacyjnych
Metody majątkowe zakładają, że przedmiotem Brak możliwości wyceny kapitału
wyceny są poszczególne składniki
intelektualnego, know-how za pomocą
majątku, a nie całość przedsiębiorstwa.
tych metod. Dodatkowo nie jest możliwe
wycenienie przedsiębiorstwa jako całości
z uwzględnieniem efektu synergii.
Metody dochodowe skupiają się na
Długi cykl życia projektu, gdzie główne
oszacowaniu przyszłych przepływów
nakłady ponoszone są na początku
pieniężnych.
realizacji projektu, a wynik realizacji
obarczony jest dużą niepewnością.
W modelowaniu przepływów pieniężnych
okres prognozy jest bardzo długi.
Metody porównawcze polegają na wycenie
Brak danych historycznych i porównawczych.
przedsiębiorstwa na podstawie porównań
Spółki prowadząc działalność
z podobnymi spółkami, które były
innowacyjną informują o ich prowadzeniu
przedmiotem transakcji dokonywanych
w momencie osiągnięcia zadowalających
na rynku.
wyników.
Metody opcyjnie uzupełniają metody
Zastosowanie tej metody do wyceny
klasyczne służące do wyceny
projektów innowacyjnych najbardziej
przedsiębiorstw. Uwzględniają
odpowiada specyfice tych projektów.
elastyczność decyzyjną wynikającą
Jednakże dla każdego projektu należałoby
z realizacji projektów.
przyjąć inne kluczowe parametry, których
błędne oszacowanie w znaczący sposób
może zmienić wycenę przedsiębiorstwa.
Charakterystyka

Źródło: opracowanie własne na podstawie Panfil (2015), s. 15–29 oraz Bebel (2015), s. 128–130.

W literaturze przedmiotu jako jedną z metod do wyceny projektów innowacyjnych
wskazano metodę rNPV (risk-adjusted NPV) – NPV skorygowane o ryzyko (Žižlavsky,
2014, s. 508). Metoda ta jest oparta na oszacowaniu przychodów, kosztów, ryzyka oraz
okresu wystąpienia danych przepływów pieniężnych w ramach projektu. Zgodnie z metodą
rNPV oszacowuje się przepływy pieniężne, które następnie korygowane są o prawdopodobieństwo ich wystąpienia w odniesieniu do procesu rozwoju projektu oraz możliwości
generowania przepływów pieniężnych. Wartość skorygowana ryzykiem jest obliczana na
podstawie następującego wzoru:
n

=
rV PR0 − ∑Ci R0 / Ri ,
gdzie:
rV
P
R0
Ci
R0/Ri

i =0

–
–
–
–
–

wartość skorygowana o ryzyko,
przychody w ramach projektu (wypłata),
aktualne ryzyko,
koszty w ramach danej fazy projektu,
prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu.
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Natomiast wartość rNPV jest obliczana zgodnie z wzorem:
n

=
rNPV NPVPR0 − ∑NPVCi R0 / Ri ,
gdzie:
rNPV
NPVPR0
R0
NPVCiR0/Ri

i =0

–
–
–
–

wartość obecna skorygowana o ryzyko,
wartość bieżąca przychodów skorygowana o ryzyko,
aktualne ryzyko,
wartość bieżąca kosztów skorygowana o ryzyko.

W ramach tej metody przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane o wskazaną stopę ryzyka w danej dacie związanej z realizacją projektu (np. po zakończeniu danego etapu). W ten sposób model ten wykazuje podobieństwo do klasycznej metody związanej ze
zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi. Wyznaczane są kluczowe okresy realizacji
projektu, gdzie możliwe jest oszacowanie prawdopodobieństwa sukcesu realizacji projektu
na danym etapie. W toku prac nad rozwojem tej metody zaproponowano uwzględnienie
dwóch dodatkowych elementów: stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko danego
projektu. Istotne również okazało się szacowanie przepływów pieniężnych powstających
w wyniku realizacji projektu, które rosną o stałą stopę wzrostu, a które również powinny
zostać uwzględnione w szacowaniu wartości. Stąd też zaproponowano modyfikację rNPV
o te czynniki do następującej postaci:
=
rNPV
gdzie:
CFt –
R0 –
Rt
–
		
r
–
g
–
R0/Rt –
		
n
–

n

CFt R0

∑ (1 + r ) R
t =0

t

t

+

R0 CFn +1
,
(r − g )(1 + r ) n

wartość przepływów pieniężnych w okresie t,
aktualne prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu projektu,
prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych przepływów pieniężnych w okresie t,
czynnik dyskontowy,
planowana stopa wzrostu,
prawdopodobieństwo w dniu dzisiejszym osiągnięcia przepływu pieniężnego
w okresie t,
ostatni okres, dla którego planowane są przychody i koszty.

Tak zmodyfikowany wzór określający wartość obecną skorygowaną o ryzyko (rNPV)
można wykorzystywać do wyceny projektów innowacyjnych w różnych branżach.
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Uwagi końcowe
W niniejszej publikacji dokonano próby identyfikacji uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne. Tradycyjne metody wyceny aktywów dla
projektów innowacyjnych mogą prowadzić do błędnego oszacowania wartości, która nie
będzie odzwierciedlała wartości rynkowej. Oprócz oszacowywania przychodów i kosztów
należy również zwrócić uwagę na występujące ryzyko z uwagi na prowadzenie działalności
innowacyjnej, której efekty mogą być niepewne oraz terminu występowania przepływów
pieniężnych. Dodatkowo istotnym utrudnieniem w procesie wyceny jest brak danych porównawczych, czy też danych historycznych z uwagi na fakt, że projekty te z reguły dotyczą
przełomowych rozwiązań z punktu widzenia danej branży.
Poszukiwanie metod wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne jest
zagadnieniem niezwykle aktualnym i wyzwaniem do podjęcia dalszych badań w tym zakresie.
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CONDITIONAL VALUATION OF COMPANIES IMPLEMENTING INNOVATIVE PROJECTS
Abstract: Purpose – he implementation of innovative projects is one of the factors that affects the value of an
enterprise. This is reflected in the higher value of companies that carry out innovative activities and implement its results in relation to traditional companies. The aim of the article is to analyze the determinants of
valuation of companies implementing innovative projects.
Design/methodology/approach – Literature analysis and deductive reasoning were used to identify the determinants of the valuation of innovative companies.
Findings – The subject of the study was the identification of factors that influence the creation of the value of
an enterprise pursuing an innovative activity. The analysis focused on the conditioning of innovative actions
that have an impact on the value of an enterprise.
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Originality/value – Research in the field of enterprise valuation of innovative projects is an important research area in the context of both processes and value measurement.
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The signalling effect – changes in the current dividend
policy and the future results of the companies
– theory and practice*
Andrzej Zyguła**
Abstract: Purpose – The purpose of this article is to present the signalling effect, in particular, to introduce
its theoretical foundations and to review major empirical studies on this effect.
Design/methodology/approach – The literature review enabling to identify and discuss the main theoretical
and empirical works regarding the signalling effect.
Findings – The conducted study of the literature on the signalling effect leads to a conclusion that although
researchers generally agree that dividend payments give some information, there is no consensus on what
they really signal.
Originality/value – Dividend theories described in the Polish literature are most often discussed in a collective way. By focusing on only one dividend policy aspect, i.e. the signalling effect, the article offers a more
in-depth and comprehensive view of the presented issue.
Keywords: dividend, signalling effect

Introduction
Although the dividend has been known since the sixteenth century, it was only the twentieth
century, and, more specifically, the years after World War II, that had the greatest importance for the development of the research on this issue (Lease et al., 2000, p. 5). Decisions
on a dividend policy, apart from solutions regarding investments and shaping of an optimal capital structure, are one of the most important areas of financial decisions of companies. A dividend policy, in terms of its impact on the value of a company, has remained one
of the most controversial issues in finances for several decades. It might be confirmed by the
fact that the debate on a dividend policy was mentioned by Brealey and Myers (2011, p. 872)
among the ten most important financial issues, which still have no satisfying theoretical
solution.
A long term character and a wide scope of debates have given rise to a vast body of
literature, which grows practically day by day. A complete overview of all the topics of this
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*

dr Andrzej Zyguła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rynków Finansowych, ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków, zygulaa@uek.krakow.pl.
**

352

Andrzej Zyguła

dispute in a single article is thereby not feasible. Therefore, the purpose of this article is to
present only one topic i.e. the signalling effect, and, in particular, an implication according
to which changes in the current dividend policy and future changes in profits should aim in
the same direction. To accomplish this objective, main arguments and explanations underlying the signalling effect have been discussed in the first place. Next, an attempt has been
made to order and review the most important empirical studies regarding the mentioned
aspect of the effect.

1. The signalling effect - theoretical foundations
When Miller and Modigliani (1961) were developing the dividend irrelevance theory, they
assumed that both managers (insiders) and investors (outsiders) have identical information
about a given company. However, a phenomenon of information asymmetry appears in real
conditions of the financial market. Managers, who deal with company affairs on a daily
basis, have information about their current situation and prospects, which is not accessible
from the outside. This information gap between the knowledge possessed by insiders and
outsiders respectively, might cause a situation when the intrinsic value of the company is not
known on the market. In such a case, the market price of shares is not always an accurate
measure of the value of a company. Managers trying to fill this information gap might face
the necessity of sharing their knowledge with investors, e.g. by the means of a dividend.
In this way the investors might also know the intrinsic value of the company. Even the above
mentioned Miller and Modigliani (1961, p. 430) suggested that prices of shares might react
to dividend changes when markets are imperfect. In their opinion, dividend announcement
might be perceived as a transmission of classified information on the future income potential of the company. The authors called this type of situation a phenomenon of the informational content of dividends. Currently, it is also referred to as the effect (hypothesis) theory
of signalling (Sierpińska, 1999, p. 122; Cwynar, Cwynar, 2007, p. 182; Kowerski, 2011,
p. 85; Tuzimek, 2013, p. 181).
According to the signalling theory, investors might make conclusions regarding the future financial results of the company based on signals (information) derived from dividend
announcements. However, two conditions must be fulfilled so that this theory could prove
true. Firstly, managers must have private information on the prospects of the company, inaccessible from the outside, and must be willing to share it with the market. Secondly, the signal transmitted by managers must be real, i.e. announcements of a dividend growth should
be combined with relevant prospects and adequate financial resources so that weak entities
with no prospects were not able to imitate such signals and send any false information to the
market. Thus, if these two conditions were met, the market should respond positively to the
announcement of the dividend growth and react negatively in the opposite situation (Koch,
Shenoy, 1999).
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Since managers have more information about the prospects of entities they manage than
external investors, they may be able to use announcements of a dividend change as a tool
to provide information on the future growth of the company and its profits to the financial
market. Meanwhile, external investors might perceive these announcements as a reflection
of the managerial evaluation of the current company performance and its prospects. The announcement of a dividend payment increase might, therefore, be interpreted as good news
that the company bodes well for the future in terms of the growth and profits, and that is
why the prices of its shares “today” should respond positively. Similarly, an announcement
of a dividend decrease might be treated as bad news – a signal that the company has weak
prospects; the prices of shares “today” might, in that case, react negatively.
For the above reasons, it is not surprising that managers do not want to announce any
reductions in a dividend level. Lintner (1956, p. 100) argued already that corporations are
generally reluctant to any change in the adopted policy of payment. Managers increase dividends only when they think that company profits will rise permanently and they reduce
dividends in the situation where a current level of payments cannot be maintained in the
future. This forecast of behaviours is consistent with the so-called dividend smoothing hypothesis. It means that managers will be aiming to smooth a dividend level in the long term
and, at the same time, they will not be making any significant current increase in dividend,
unless they are be able to keep these increased dividends in the foreseeable future, too.
Lipson and others (1998, p. 44) further stated that managers will not even initiate a dividend
payment until they do not reach a conclusion that these dividends can be supported by future
profits.
It should be noted that the managing board of the company can use a dividend change as
a signal to communicate information to the market, but, in some cases, these changes can
generate ambiguous signals. The following situation might serve as an example: the company can reduce a dividend payment and use its own resources to finance investments in
order to improve its future results. If managers communicate with investors unsuccessfully,
the share price may decrease in the short term because the market, not having full information, may mistakenly interpret this event as a signal of deteriorating prospects (Soterennis
et al., 1969; Quiry et al., 2005).
Although a phenomenon of the informational content of dividends was already recorded
in the capital market in the 1950s and early 1960s, in this initial period it did not possess any
theoretical foundations because it was not modelled until the end of 1970s and the beginning
of 1980s. Bhattacharya (1979), John and Williams (1985), as well as Miller and Rock (1985),
are usually considered to be the creators of a model presentation of the signalling theory
and in their theoretical considerations they tried to explain how and why decisions about
changes in the level of the dividend payment signal information to the market.
In general, their models are based on different assumptions, but also have something in
common. One shared assumption is the presence of the information asymmetry between
company managers and shareholders. Managers are considered here as a group possessing
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the best, most complete information on the current situation of the company and its prospects. Secondly, all authors assume that dividend announcements are used as a signalling
mechanism because they contain specific information on the company and also because
managers have motivation to communicate their private information to the market by these
signals in order to close the information gap. Moreover, a common element of the models is
a conclusion drawn from them that an announcement of dividend increase is interpreted as
a good sign, communicating to the market that a company has good prospects for the future
and can afford to increase cash expenditure.

2. The current changes in a dividend level and the future results
of the companies – the practice of the markets
Researchers (Koch, Shenoy, 1999, p. 17; Allen, Michaely, 2002, p. 66; Al-Malkawi et al.,
2010, p. 187; Chen, 2006, p. 27; Seaton, 2006, p. 44; Zenonos, 2003, p. 138) agree that the
signalling theory brings important and empirically verifiable implications, focusing on the
two of them.
The first implication states that share prices should, immediately after the information
announcement, move in the same direction as the announced, unexpected changes of the
dividend.
According to the second one, changes in a dividend level should entail identical, in terms
of the direction, changes in the level of the future profits. In practice, it deals with the answer
to the question whether it is possible to predict the future results of the company based on
the changes in its current dividend policy.
The subject literature has devoted a lot of attention to the above mentioned consequences
of the signalling effect. In this article, due to its volume limitations, the focus has been put
on presenting empirical studies referring only to the second implication. The first implication has been omitted, bearing in mind, however, that it is extremely vital because, if a given
dividend announcement does not lead to a specific, predictable reaction of share prices in
the short term, then the validity of the conclusions drawn from the signalling hypothesis is
doubtful.
Watts (1973) was one of the first scientists who tried to verify a statement that it is possible to forecast future profits in a better way when they are based on the information on the
past and current dividend tendencies, rather than on the information on the past and current
profits. Watts (1973) tested whether the level of profits in the year t + 1 can be explained
by the current (year t) and past (year t – 1) level of dividends or profits using a sample of
310 corporations for the years 1946–1967. The results of all his analyses have shown that
the connection between future profits and unexpected current changes in dividends exists,
which would confirm the signalling hypothesis. Watts (1973, p. 211), however, taking into
consideration the fact that the level of significance of his results was very low, eventually
came to a conclusion that the value of information contained in dividends is very small.
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Gonedes (1978) came to similar conclusions regarding the informational content of dividends. The results of the research carried out by Benartzi and others (1997), or DeAngelo
and others (1996), also showed the lack of relationship between the ongoing changes in
a policy of dividend payment and future profits.
Laub (1976) and Pettit (1976), in response to the above mentioned findings made by
Watts (1973), questioned his conclusions in two independent papers published in 1976. Both
authors concurred in their deductions that dividends contain information on future profits.
The results obtained by Healy and Palepu (1988) were also partly in line with the signalling theory. Analysing the sample of the companies which initiated the payment of dividends, they found out that profit of those entities increased in the year of initiation and also
in the two subsequent years. In the sample of the companies which ceased paying dividends,
however, the achieved results were opposite to what the signalling theory predicts. Although
the profit of those companies decreased in the year when the cessation of payments was announced, it significantly increased over the next two years.
In the recent publications, which have appeared in the twenty-first century, one can also
find a number of studies conducted in the US market, which have attempted to verify the
signalling hypothesis. Among that set of tests there are both those that do not support the
informational content of the dividends hypothesis and those which results are at least partly
consistent with the conclusions of this hypothesis.
For example, Grullon and others (2002), came to the conclusions contrary to the signalling theory. Analysing the sample of the companies which changed their dividend by more
than 10%, the authors showed that a dividend increase (or reduction) in the subsequent years
was associated with a decrease (or increase) in profitability (ROA) and a decrease (or increase) in the systematic risk. Grullon and others (2005), also demonstrated that dividend
changes were negatively correlated with future changes in profitability (ROA). Summing up
their results, the authors stated definitively that the changes in the dividend policy do not
contain any information about the future profits.
Nissim and Ziv (2001) came to the conclusions opposite to the above presented ones,
i.e. to those consistent to some extent with the signalling hypothesis. The results of their
research were in line with the findings obtained by Healy and Palepu (1988). Although these
authors generally confirm that the changes in dividends and the changes in profits are positively correlated, which supports the signalling hypothesis, simultaneously, they have not
found any relationship between the dividend reduction and the future profitability (ROE) of
the companies.
However, Howatt and others (2009), fully confirmed the signalling hypothesis in their
studies. The research results have shown that an increase/initiation of payment (a reduction/
cessation of payment) of the dividend leads to an increase (or decrease) in the EPS level
in the future. Moreover, quite surprisingly, their findings have shown that, contrary to the
results of Grullon and others (2002), changes in a dividend level lead to an immediate and
future risk increase.

356

Andrzej Zyguła

Chen and Fu (2011), trying to verify, i.a. the signalling hypothesis, obtained, in turn,
mixed results. On the one hand, the results of their analyses confirmed regularities relevant
to the hypothesis referring to the relationship between a dividend increase and future results
measured by the level of profits from a business activity. On the other hand, in the case of
a measure of future profits expressed by the EBITDA level (earnings before interest, tax,
depreciation and amortization), the results did not prove the hypothesis.
Summing up the above overview of studies, one can form an opinion that the evidence
gathered for the American market does not allow to state unambiguously that the changes in
the dividend policy carry with them the information about the future results of the companies. A similar conclusion, however, can be reached by following the results of the research
conducted on stock markets in other countries.
Research by Chowdhury and others (2010), carried out on the Chinese market, can be
mentioned among the works which confirmed the signalling hypothesis. The results of their
study showed that an increase (or reduction) in the current level of dividend payments is
a positive (or negative) signal about the future profits of companies (the ROE was used as
a measure of profit). Similar conclusions were also drawn by Lee (2010), who confirmed the
informational content hypothesis, by examining only the cases of dividend increases on the
stock market in Singapore (the EPS was used as a measure of profit). In turn, Choi and others (2011), examining the informational content of dividends on the South Korean market,
were not able to positively verify the hypothesis, utilising, at first, the entire sample of the
companies. However, when they divided the research sample into the companies belonging
to chaebols and the ones not belonging to chaebols, they were able to positively verify the
hypothesis in the case of the latter (the ROA was used as a measure of profit). In the end,
the authors formulated a conclusion that the system of corporate governance in which the
companies function, may determine the informational content of dividends. Liljeblom and
others (2015), studying the signalling theory in the companies from Denmark, Norway and
Sweden, were also not able to positively verify the analysed hypotheses on the basis of the
entire sample of companies. However, when they split companies into respective countries,
the hypothesis was fully and positively verified for the Swedish companies (the EPS was
used as a measure of profit).
Scientists studying the relationships between the current changes in dividend and future
profits of the companies in the Iranian, British and Malaysian markets, partly confirmed
the signalling hypothesis. In particular, the results of the studies by Lee and others (2012),
conducted on the stock market in Malaysia indicated that the changes in dividends (an
increase/a decrease) must be of a substantial size (by 50% or more) to carry a specific signal
about the future profits (the EPS was used as a measure of profit), although the scope of
this signal was limited to only one year after the changes. In turn, analyses of Ghodrati and
Hashemi (2014), conducted for the companies from Iran, showed that an impact of a dividend increase on the future profitability of the companies (the ROE was used as a measure
of profit) was positive in the next three years (+1, +2, +3) but statistically significant only in

The signalling effect – changes in the current dividend policy and the future results of the companies...

357

the first year. However, in the case of a dividend reduction, the authors did not confirm the
occurrence of dependences relevant to the signalling hypothesis. That hypothesis could not
also be confirmed by Gwilym and others (2008), in the case of the cessation of payments
among the companies from the UK. Yet, the authors found some statistically significant
evidence of the positive impact of decisions to resume dividend payments on the future
profitability of the companies (the ROE was used as a measure of profit), but only in the
first year after that decision. In the case of the two consecutive years, however, profitability
decreased.
Similarly to numerous studies which confirm the occurrence of dependencies relevant to
the signalling hypothesis on stock markets in many countries to a lesser or greater degree,
there are also tests which do not prove it. The lack of the confirmation of the hypothesis can
be noted, e.g. on the stock market in Turkey (Kadıoğlu, Öcal, 2016), Thailand (Fairchild
et al., 2014), France and Portugal (Vieira, Raposo, 2007) or Switzerland (Stacescu, 2006).
Wrońska (2009), Brycz and Pauka (2013), as well as Pieloch-Babiarz (2015), tried to
verify the discussed aspect of the signalling hypothesis on the Polish stock market. In the
first case, Wrońska (2009) analysed the relationship between dividends and various measures of the effects of an activity (net profit, operating profit, net cash flow, net operating
cash flow), which were achieved by companies both before and after the payment of dividends. However, the results of her study did not confirm the hypothesis, because the final
conclusion was a statement that “in the case of the examined companies dividends contain
information about past results and can be only used as a signal of this performance”. In turn,
Brycz and Pauka (2013), referring to the cases of dividend payment initiations, tried to answer the question: “Is it possible to treat information about commencement of dividend payments as actual signals emitted by the management boards of these companies about their
expected improved financial condition in the future?”. The results of their analyses showed
that the companies initiating dividend payments increased their assets and sales revenue
in the future, however, as stated by the authors, “forecasting a message of initial dividends
regarding future results is no longer strong enough for the investors to base their expectations exclusively on it”. The initiation of dividend payments was also a subject of the study
by Pieloch-Babiarz (2015), who, unlike the above mentioned authors, proved the signalling
hypothesis with her results. In particular, she stated that companies which initiated dividend
payments had usually been profitable a few years before (t – 5) making the first payment, as
well as several years after (t + 4), whereas in the first year (t + 1) following the year of the
initiation, the average profitability of the companies decreased.

Final remarks
The purpose of this article was to present the signalling effect. To achieve this objective, the
paper, in the first place, discussed the basic arguments and explanations constituting theoretical foundations of the presented effect. Subsequently, an attempt was made to overview
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and order empirical studies, which tried to answer the question: “Is it possible to predict
future profits of a company on the basis of changes in a current dividend level?”. The conducted study of literature leads to a conclusion that, while the researches generally agree
that dividend payments give some information, there is no consensus on what they really
signal (Frankfurter et al., 2003, p. 99; Benhamouda, 2007, p. 188). The answer to the question if dividends signal the trend of historical profits, or maybe they are a more accurate
measure of the current profits or maybe they signal expectations for a future profit, is left
open. It seems that the above mentioned lack of consensus confirms that the famous words
by Black (1976, p. 5) remain valid despite the passage of time: “The more we look at the picture of dividends, the more it seems to be like a puzzle, which pieces just do not fit together”.
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EFEKT SYGNALIZACJI – ZMIANY W BIEŻĄCEJ POLITYCE DYWIDENDY
A PRZYSZŁE WYNIKI SPÓŁEK – TEORIA I PRAKTYKA
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie efektu sygnalizacji a w szczególności przybliżenie
jego teoretycznych podstaw oraz dokonanie przeglądu głównych badań empirycznych nad tym efektem.
Metodologia badania – Przegląd literatury umożliwiający zidentyfikowanie i omówienie głównych prac
teoretycznych i empirycznych dotyczących efektu sygnalizacji.
Wynik – Przeprowadzone studium literatury, dotyczącej efektu sygnalizacji, prowadzi do wniosku, że wśród
naukowców tak jak zasadniczo jest zgoda co do tego, iż wypłaty dywidend niosą z sobą pewne informacje,
tak nie ma zgody co do tego co one tak naprawdę sygnalizują.
Oryginalność/wartość – Opisywane w polskiej literaturze teorie dywidendowe omawiane są na ogół w sposób zbiorczy. Artykuł skupiając się tylko na jednym kontekście polityki dywidendowej tj. efekcie sygnalizacji oferuje bardziej dogłębne i kompleksowe spojrzenie na prezentowane zagadnienie.
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Streszczenie: Zarządzanie ryzykiem jest pojęciem bardzo ogólnym. Może dotyczyć różnych ryzyk, może
odnosić się do różnych metod ograniczających ryzyko. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane pryncypia, czyli założenia, uniwersalne wskazówki, których celem jest wspomaganie i wpływ na praktykę zarządzania ryzykiem.
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, pryncypia, raportowanie, ład korporacyjny, strategia

Wprowadzenie
W artykule przedstawiono wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem (M_o_R) w przedsiębiorstwie. Pryncypia stanowią uniwersalne wskazówki, które mają wspomóc i wpłynąć
na praktykę zarządzania ryzykiem. Pryncypia obejmują swoim zasięgiem dwanaście grup
problemowych, do których zalicza się między innymi kontekst organizacyjny, podejście do
M_o_R, raportowanie, role i odpowiedzialność, wczesne ostrzeganie oraz ciągłe doskonalenie (rys. 1). Pryncypia zarządzania ryzykiem stanowią klucz do wypracowania dobrych
oraz zrozumiałych praktyk w zarządzaniu ryzykiem w firmie. Przedmiotowe pryncypia
wywodzą się ze sprawdzonych reguł ładu korporacyjnego zgodnie z założeniem, że zarządzanie ryzykiem jest w każdej organizacji częścią jej kontroli wewnętrznej.
Pryncypia nie stanowią gotowych rozwiązań, są rodzajem wskazówek w określeniu
polityki, planowania, procesów pasujących do specyfiki firmy. Pryncypia mają charakter
ewolucyjny w aspekcie sposobu ich wdrożenia. Ponadto zasady zarządzania ryzykiem muszą być zaadaptowane w sposób odzwierciedlający i wspierający praktykę zarządzania ryzykiem oraz dopasowane do wielkości i zakresu działania danego przedsiębiorstwa. Celem
pryncypiów jest stworzenie fundamentów dla efektywnego zarządzania ryzykiem (Management…, 2010).
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Ciągłe doskonalenie

Rysunek 1. Wybrane sekwencje wdrażania pryncypiów fundamentalnych zarządzania ryzykiem
Źródło: opracowanie własne.

1. Podstawy zarządzania ryzykiem
W potocznym rozumieniu termin „ryzyko” znacznie częściej kojarzy się z niepożądanymi
zdarzeniami (zagrożeniami) niż z pozytywnymi uwarunkowaniami (szansami) (Gasiński,
Pijanowski, 2011). Ostatnio jednak widać stopniową zmianę podejścia do ryzyka polegającą
na rozszerzeniu jego biznesowej definicji o możliwości zaistnienia pożądanego zdarzenia,
tj. szansy rynkowej. Coraz częściej mówi się o podwójnym znaczeniu pojęcia ryzyka, jako
zjawiska zawierającego w sobie zarówno możliwości, jak i niebezpieczeństwa (Słobosz,
Ziomko, Przywecki, 2013/2014). W wielu organizacjach poziom ryzyka jest postrzegany
przez pryzmat możliwości wywierania wpływu na wydarzenia w danej dziedzinie. Ponadto
ocenę ryzyka komplikuje fakt, iż samo zdarzenie może być odbierane przez dwie różne osoby jako szansa lub zagrożenie. Osoby przedsiębiorcze z optymizmem podejmują wyzwania, które osobnicy o nastawieniu asekuracyjnym oceniają jako zbyt ryzykowne (Gasiński,
Piskalski, 2009). W korporacjach prawdopodobieństwo szans bądź zagrożeń związanych
z działaniami konkurencji oceniane jest inaczej przez każdego managera. Często decyduje
o tym intuicja, osobista percepcja silnych i słabych stron konkurenta i ich konfrontacja z sytuacją przedsiębiorstwa, a nie konkretna, wyrażona liczbowo wartość statystyczna.
Osiąganie celów przez firmę wymaga podejmowania ryzyka. Efektywne zarządzanie nie tylko potencjalnymi zagrożeniami, ale i nadarzającymi się okazjami daje przewagę konkurencyjną organizacji. Początkowe działania związane z zarządzaniem ryzykiem
w firmach koncentrowały się głównie na zarządzaniu ubezpieczeniami, których celem było
dostarczenie odpowiedniej rekompensaty finansowej na wypadek pojawienia się negatywnych skutków niepożądanych zdarzeń. W latach 70. XX wieku, w ramach szerszych koncepcji, organizacje zaczęły lepiej rozumieć naturę ryzyka, przed którym stały i zaczęły
uwzględniać także inne możliwości. Jednak ciągle skupiano się na negatywnych efektach
ryzyka. Dopiero w ostatnich latach w firmach zauważono, że zarządzanie ryzykiem w tym
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najszerszym sensie może być stosowane zarówno do negatywnych zagrożeń, jak i pozytywnych okazji. W każdym z tych przypadków wymagane jest podejście proaktywne zmierzające do określenia rozmiaru potencjalnych zagrożeń i okazji, przez co możliwe staje się
podjęcie decyzji albo o akceptacji danego zagrożenia lub okazji, albo podjęcia wobec nich
adekwatnych działań (Global Risks Reports…).
Następstwem spektakularnych upadków wielu dużych organizacji, podejmujących zbyt
wysokie ryzyko, było wypracowanie bardziej sformalizowanego podejścia do zarządzania
ryzykiem. Jest ono jednym z kluczowych elementów ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej zdefiniowanych tak, aby chronić aktywa, zdolność do generowania przychodów
i reputację firmy.
Zarządzanie ryzykiem jest jednym ze sposobów ustanowienia w organizacji kontroli
wewnętrznej, powiązanej z kontrolą finansową, i kontrolą zgodności z obowiązującymi regulacjami. Reguły ładu korporacyjnego i ogólne zalecenia odnośnie do kontroli wewnętrznej są coraz częściej uznawane za bardzo przydatne we wszystkich organizacjach prywatnych i publicznych. Pozwalają one osiągać równowagę między innowacyjnością a ścisłą
kontrolą. Zarządzanie ryzykiem zasila informacyjnie system podejmowania decyzji w całej
organizacji. Aby to zrealizować, zarządzanie ryzykiem musi mieć charakter ciągły. Dzięki
temu będzie udostępniać istotne informacje zawsze wtedy, gdy zapadają istotne decyzje.
Decyzje podejmowane w organizacji będą zależały od tego, do jakich celów się odnoszą.
Mogą nimi być:
–– cele długoterminowe – związane z podejmowaniem decyzji w perspektywie strategicznej; jednocześnie określają one kontekst do podejmowania decyzji w pozostałych
perspektywach firmy,
–– cele średnioterminowe – dotyczą perspektywy programów i projektów, w których prowadzone działania implikują zmiany w biznesie,
–– cele krótkoterminowe – związane są z ciągłością działalności biznesowej; decyzje
podjęte na tym poziomie powinny wspierać cele długo- i średnioterminowe.

2. Pryncypia zarządzania ryzykiem – wybrane aspekty
Ponieważ niepewność ma wpływ na każdą decyzję, zarządzanie ryzykiem powinno
pomóc decydentom zidentyfikować istotne korzyści, zagrożenia i okazje oraz wesprzeć
w przemyślanym podjęciu optymalnej decyzji. W praktyce głównym mechanizmem, który
umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem, jest określenie w organizacji poziomów ryzyka dopuszczalnego i tolerowanego oraz zastosowanie progów tolerancji na ryzyko dla każdego przedsięwzięcia i w każdej z perspektyw organizacyjnych. Mechanizm ten uzupełniony jest możliwością delegowania i eskalowania ryzyka na właściwy poziom podejmowania
decyzji. Zespół zarządzający (w tej perspektywie) jest informowany o progach tolerancji na
pojedyncze ryzyko lub grupę ryzyk. Przekroczenie uzgodnionego progu tolerancji na ryzyko jest eskalowane do kierownika wyższego szczebla, który będzie odpowiedzialny albo za

366

Patrycja Bąk, Mariusz Kapusta, Marta Sukiennik

decyzję co do rodzaju działań, jakie należy podjąć, albo za eskalację informacji na kolejny,
wyższy poziom zarządzania. Model zarządzania ryzykiem M_o_R oparty jest na czterech
podstawowych koncepcjach (rys. 2):
1. Pryncypia M_o_R, które są pochodną zasad ładu korporacyjnego oraz międzynarodowego standardu zarządzania ryzykiem.
2. Podejście do M_o_R opisuje indywidualny stosunek organizacji do pryncypiów. Takie podejście należy uzgodnić i zdefiniować w ramach polityki zarządzania ryzykiem, w opisie procesu i w odpowiednich strategiach.
3. Proces M_o_R podzielony jest na cztery główne kroki: identyfikuj, oceniaj, planuj
i wdrażaj.
4. Wdrożenie i przeglądy M_o_R umożliwiają spójne stosowanie podejścia i procesu
w zgodzie z pryncypiami we wszystkich obszarach działania organizacji. Należy
dbać, aby ich użycie podlegało ciągłemu doskonaleniu.
Głównym mechanizmem, który umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem, jest określenie w organizacji poziomów ryzyka dopuszczalnego i tolerowanego oraz zastosowanie
progów tolerancji na ryzyko dla każdego przedsięwzięcia i w każdej z perspektyw organizacyjnych. Efektywne zarządzanie ryzykiem musi być czymś więcej, niż tylko działaniami
mającymi zapewnić zgodność z przyjętymi w organizacji regułami. Dlatego też wartość
zarządzania ryzykiem, mierzona zwrotem z inwestycji w zarządzanie ryzykiem, musi być
określona i znana zainteresowanym.

Rysunek 2. Zasady zarządzania ryzykiem
Źródło: Maślanek (2015).
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Pryncypia stanowią podstawę do budowy systemu zarządzania ryzykiem. Ich implementację należy jednak dopasować do specyficznych potrzeb organizacji. Istotą podejścia
do M_o_R jest stworzenie zestawu dokumentów głównych, na które składają się:
–– polityka zarządzania ryzykiem,
–– opis procesu zarządzania ryzykiem,
–– odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem przygotowane dla każdego przedsięwzięcia.
Strategię Zarządzania Ryzykiem dla projektu powinien przygotować kierownik projektu. Powinna być ona oczywiście zgodna z polityką i opisem procesu zarządzania ryzykiem,
czyli regułami gry w zakresie zarządzania ryzykiem, jakie określa organizacja. Dokumenty
te wyjaśniają, jak firma zamierza wdrożyć zarządzanie ryzykiem. Opisują działania, które
zostaną podjęte, w jakiej kolejności będą one wykonywane, oraz role i zakresy odpowiedzialności, konieczne do ich przeprowadzenia.
Wdrożenie i doskonalenie zarządzania ryzykiem w organizacji to długi proces związany
z pokonywaniem powszechnie występujących barier i ograniczeń. Wymaga on regularnego
określania stanu bieżących praktyk zarządzania ryzykiem oraz wskazywania tych obszarów, gdzie zarządzanie ryzykiem może być udoskonalone. Kontrola stanu może dotyczyć
całej organizacji lub tylko wybranych perspektyw, a w jej przeprowadzenie powinny być
zaangażowane niezależne osoby – audytor, niezależny konsultant, członek innego zespołu.
Kontrola stanu powinna być wykorzystywana w powiązaniu z modelem dojrzałości, który
pozwala na porównanie możliwości i dojrzałości zarządzania ryzykiem ze zdefiniowanym
wcześniej standardem. Umożliwia to identyfikację kierunków ulepszeń o przyrostowe doskonalenie praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie realistycznych i długoterminowych celów w zakresie rozwoju zarządzania ryzykiem
(Krauze, 2004).
Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza szansę na poprawę osiągnięć firmy w stosunku do założonych celów poprzez przyczynienie się między innymi do redukcji czasu
poświęcanego na „gaszenie pożarów”, zmniejszenia liczby niemiłych niespodzianek, lepszego wykorzystania zasobów i redukcji marnotrawstwa. Pozwala na świadczenie usług
o wysokiej jakości, ogranicza defraudacje. Zwiększa szanse na przeprowadzenie założonych zmian. Wdrożone zarządzanie ryzykiem w całej organizacji umożliwia sprawne zarządzanie ryzykiem w projekcie (Maślanek, 2015).

Uwagi końcowe
Tempo zmian we współczesnym świecie powoduje stopniową zmianę podejścia do ryzyka, polegającą na rozszerzeniu jego biznesowej definicji o możliwości zaistnienia szansy
rynkowej. Coraz częściej mówi się o podwójnym znaczeniu pojęcia ryzyka – jako zjawiska
zawierającego w sobie zarówno możliwości, jak i niebezpieczeństwa. Sposób, w jaki pryncypia zarządzania ryzykiem są wykorzystywane, może być w każdej firmie inny. Zasady
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stanowią bazę, na podstawie której powstają praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem. Rozwiązania te, zastosowane w praktyce działalności przedsiębiorstwa, stanowią podejście do zarządzania ryzykiem.
Przedsiębiorstwa definiują ryzyko jako niepewność będącą integralną częścią prowadzonej działalności i mogącą skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla osiągania celów biznesowych. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny
wpływ ryzyka na działalność firmy. Na podstawie przeprowadzonej oceny dokonuje się weryfikacji i dostosowuje praktyki zarządcze do poszczególnych ryzyk. Sposób zarządzania
jest ustalany i komunikowany w ramach przedsiębiorstwa i przybiera formę grupy bieżąco
aktualizowanych dokumentów, do których można między innymi zaliczyć politykę, procedury, rejestry oraz regulaminy zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane w kontekście możliwości ich ograniczania są ryzyka w różnych obszarach działalności firmy. Ryzyka kluczowe są przedmiotem pogłębionej analizy
w celu wypracowania planu odpowiedzi na ryzyko i działań dostosowawczych.
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Dźwignia wynikająca z finansowania nieodsetkowego
– badanie korelacji*
Tomasz S. Berent**
Streszczenie: Cel – Celem niniejszej pracy jest sformułowanie hipotez badawczych dotyczących wpływu
finansowania nieodsetkowego (operacyjnego) na poziom i zmienność osiąganych przez przedsiębiorstwo
stóp zwrotu, a także wstępna, za pomocą prostej analizy korelacji, weryfikacja przedstawionych hipotez.
Metodologia badania – W pracy przedstawiono autorski model firmy wraz z wynikającymi z niego równaniami dźwigniowymi. W części empirycznej zastosowana współczynnik Pearsona, mierzący siłę i kierunek
korelacji pomiędzy wielkością zaangażowanego finansowania nieodsetkowego i poziomem oraz zmiennością osiąganych stóp zwrotu, w zależności od wielkości firmy (mierzonej skalą zatrudnienia).
Wynik – Jak wynika z analizy teoretycznej, istnieją przesłanki, aby spodziewać się, że w wyniku obecności
finansowania nieodsetkowego ryzyko firmy, mierzone wariancją stóp zwrotu, wzrasta niezależnie od jej
wielkości. Natomiast nie zawsze ryzyko to, szczególnie dla firm małych, jest wynagrodzone. Analiza korelacji potwierdza wstępnie powyższe zależności.
Oryginalność/wartość – Niniejszy artykuł wykorzystuje autorski model firmy oraz aplikuje autorską teorię dźwigni finansowej do analizy lewarowania wynikającego z finansowania nieodsetkowego. Weryfikacja
empiryczna zależnego od wielkości firmy wpływu dźwigni nieodsetkowej na poziom i ryzyko stóp zwrotu
dokonana jest na dużej próbie kilkunastu tysięcy polskich firm.
Słowa kluczowe: dźwignia finansowa, lewarowanie, dźwignia nieodsetkowa, finansowanie nieodsetkowe

Wprowadzenie
W dobie globalnego kryzysu finansowego ostatnich lat, głównym tematem debaty w kręgach zarówno naukowców jak i praktyków gospodarczych stał się problem nadmiernego
zadłużenia finansowego. Jednym z aspektów dyskusji było jednostronne traktowanie dźwigni finansowej jako mechanizmu lewarującego zyski. Fakt, iż zyski te były często zaledwie
wynagrodzeniem za podjęte ryzyko finansowe zdawał się być w latach przed kryzysowych
zupełnie niezauważany tak w systemie wynagrodzenia zarządów za osiągane wyniki, jak
i w nadmiernych wycenach rynkowych (Berent, 2016). Stosunkowo niewiele miejsca poświęcano w tym czasie analizie procesu lewarowania wynikającego z obecności w bilansie firmy zobowiązań niefinansowych (nieodsetkowych). Finansowanie to nie jest, co do
zasady, uwzględniane przy analizie ryzyka ani w literaturze przedmiotu, ani w praktyce
*
Artykuł jest wynikiem badań statutowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH, finansowanych ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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dr hab. Tomasz S. Berent prof. SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, tomasz.berent@sgh.waw.pl.
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gospodarczej. Można natomiast wykazać, na gruncie analizy teoretycznej, że prowadzi ono
do efektów dźwigniowych analogicznych do tych, wywołanych przez finansowanie długiem (Berent, 2016).
Celem niniejszego artykułu jest sformułowanie hipotez badawczych dotyczących istnienia (nieopisywanych w literaturze) efektów dźwigniowych, wynikających z finansowania
przedsiębiorstwa przez zobowiązania nieodsetkowe, a następnie przeprowadzenie wstępnej
ich empirycznej weryfikacji przy wykorzystaniu prostego autorskiego modelu teoretycznego przedsiębiorstwa. Model taki nie tylko pomaga zdefiniować działające w firmie dźwignie nieodsetkowe, ale określić kierunek i siłę ich działania.
Istnieje wiele podobieństw pomiędzy dźwignią finansową (odsetkową) i niefinansową
(nieodsetkową). Wyższa dźwignia finansowa oznacza wyższe ryzyko dla właściciela (niekoniecznie dla firmy). To z kolei wpływa na wyższe (średnio) stopy zwrotu zarówno w analizie księgowej ROE, jak i w analizie całkowitych rynkowych stóp zwrotu z akcji. Wyższe
stopy zwrotu w zakresie, w którym są wynagrodzeniem za ryzyko nie powinny jednak
wpływać na wycenę w T = 0 ani przedsiębiorstwa, ani jego kapitału własnego. Istnieje wiele
przesłanek sugerujących, iż wyższe stopy zwrotu wynikające z wyższego zadłużenia są
mylnie traktowane jako dowód na bardziej efektywne gospodarowanie.
W przypadku finansowania np. dostawcami, istniejąca dźwignia nieodsetkowa, podobnie jak finansowa, lewaruje (zwiększa) ryzyko przedsiębiorstwa. Czy jednak oznacza to,
że ryzyko takie jest z definicji wynagradzane? W niniejszym opracowaniu wskazuje się,
iż kwestia wynagrodzenia za wzrost ryzyka z tytułu dźwigni nieodsetkowej może zależeć
od wielkości i/lub pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Podmioty, dla których istnieje wiele
alternatyw finansowania mogą być w całkowicie innej sytuacji niż podmioty, dla których
finansowanie dostawcami, w sytuacji braku innych alternatyw, jest jedyną (i często stosunkowo drogą) alternatywą. Jeśli tak jest, wtedy nie wszystkie firmy „skorzystają” w równym
stopniu z obecności dźwigni nieodsetkowej. Co więcej, nawet jeśli przedsiębiorstwo, korzystając ze swojej pozycji rynkowej, jest w stanie zwiększyć, dzięki dźwigni nieodsetkowej,
osiągane przez siebie stopy zwrotu z kapitału (na poziomie operacyjnym), to kwestia tego
wzrostu na wycenę firmy w T = 0 nie jest już, podobnie jak w przypadku dźwigni finansowej, tak oczywista. Istnieje zatem znaczna luka badawcza w piśmiennictwie traktującej o lewarowaniu nieodsetkowym w obszarze zarówno teoretycznego, jak i empirycznego
opisu tego zjawiska. W szczególności, brak rozległych badań na temat wpływu dźwigni
nieodsetkowej na ryzyko, stopy zwrotu, jak i wycenę firmy.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano nie formułowaną wcześniej tezę, odnoszącą się do sposobu, w jaki dźwignia nieodsetkowa wpływa na lewarowanie ryzyka i wyniki
firmy. Teza te prowadzi z kolei do konkretnych hipotez badawczych. W pracy zaproponowano wstępne empiryczne metody weryfikacji tych hipotez. W kolejnych etapach, hipotezy
te będą szczegółowo weryfikowane przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych, pozwalających na skuteczne wyodrębnienie roli efektów wywołanych przez dźwignie
nieodsetkowe.
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W rozdziale pierwszym niniejszej pracy streszczono autorski model teoretyczny prezentowany w Berent (2016). W rozdziale drugim zaprezentowano wnioski dotyczące procesu
dźwigniowego wynikające z modelu. W rozdziale trzecim sformułowano tezę oraz hipotezy
badawcze. W rozdziale czwartym zaprezentowano wstępne wyniki badania empirycznego.
We wnioskach końcowych wskazano na kierunki dalszych badań.

1. Model teoretyczny firmy a proces lewarowania
Na rysunku 1 przedstawiono model ogólny przedsiębiorstwa.
(1)

(2)

(3)

(4)

NOA
(RONOA)

ND
(iND)
E
(ROE)

FA
(ROFA)

OA
(ROOA)

D
(iD)

OL
(ROOL)

Rysunek 1. Ogólny model przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne

W modelu tym, obok aktywów operacyjnych OA (operating assets), dających stopę
zwrotu ROOA, występują również aktywa finansowe FA ( financial assets), generujące stopę zwrotu na poziomie ROFA. Zakłada się, że aktywa finansowe nie uczestniczą w działalności operacyjnej.1 Po odjęciu od zobowiązań odsetkowych, czyli długu D, którego koszt
wynosi iD, aktywów finansowych FA, otrzymuje się pozycję zwaną długiem netto (net debt)
z kosztem iND. Obok długu D występują również zobowiązania nieodsetkowe (non-interest bearing liabilities), zwane inaczej operacyjnymi OL (operating liabilities), które choć
nominalnie pozbawione kosztu, są jednak (w stosunku do płatności gotówkowych) obciążone kosztem alternatywnym. W niniejszej pracy oznaczamy go jako ROOL. Po odjęciu
zobowiązań operacyjnych OL od wartości aktywów operacyjnych firmy OA, otrzymuje się
aktywa operacyjne netto NOA (net operating assets), generujące stopę zwrotu w wysokości
RONOA.2
1
W sensie formalnym, ta część gotówki, która uczestniczy w działalności operacyjnej powinna być klasyfikowana jako majątek operacyjny. Jedynie jej nadwyżki w postaci innych inwestycji krótkoterminowych to aktywa
sensu stricte finansowe.
2
Aby niepotrzebnie nie mnożyć terminologii, dla oznaczenia stóp zwrotu z różnych składników majątkowych
i roszczeń finansowych, stosujemy albo symbole ogólnie stosowane do tego celu, np. ROA, ROE lub i, albo symbole
wykorzystujące nazwy składników majątkowych, instrumentów finansowych, do których się zwroty te odnoszą, np.
ROFA, ROOA, ROOL, RONOA.
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Warto w tym miejscu zauważyć, iż ze sprawozdań finansowych nie sposób dociec wysokości ROOL, a zatem również ROOA. Jedyną informacją, jaką dysponuje zewnętrzny
obserwator jest stopa zwrotu z aktywów operacyjnych netto RONOA – już po odjęciu zobowiązań nieodsetkowych OL od aktywów operacyjnych OA. W tym ujęciu ROOA należy
utożsamiać z poziomem RONOA w sytuacji braku finansowania nieodsetkowego. Zależność odpowiednio pomiędzy iND a iD oraz ROFA, a także pomiędzy RONOA a ROOA oraz
ROOL opisano szczegółowo w Berent (2016). Tam też wskazano, iż ROE, stopa zwrotu
z kapitału własnego E, to wynik działania dźwigni, lewarującej stopę zwrotu z aktywów
operacyjnych netto:
ROE = RONOA + dND × (RONOA – iND)

(1)

ROE = (1 + dND) × RONOA – dND × iND

(2)

ROE = iND + (1 + dND) × (RONOA – iND)

(3)

ROE = (1 + dND) × [(RONOA – iND × dND / (1 + dND)]

(4)

gdzie dND = ND / E.
W niniejszej pracy ważne jest nie tyle lewarowanie stopy RONOA do poziomu ROE, ile
fakt, iż sama stopa zwrotu RONOA jest wynikiem lewarowania stopy zwrotu ROOA, wywołanego finansowaniem zobowiązaniami operacyjnymi. Zmiana stopy RONOA to efekt
działania dźwigni nieodsetkowej. Działalnie tej dźwigni można opisać za pomocą analogicznych do tych powyżej równań dźwigniowych:
RONOA = ROOA + d* × (ROOA – ROOL)

(5)

RONOA = (1 + d*) × ROOA – d* × ROOL

(6)

RONOA = ROOL + (1 + d*) × (ROOA – ROOL)

(7)

RONOA = (1 + d*) × [(ROOA – ROOL × d* / (1 + d*)]

(8)

gdzie d* = OL / (ROOA – ROOL) = OL / (ND + E).
Równania (5–8) stanowią bazę do analizy dźwigni nieodsetkowej.

2. Dźwignia nieodsetkowa
W niniejszym rozdziale zaprezentowane są wnioski dla procesu dźwigniowego, lewarującego ryzyko i operacyjne stopy zwrotu ROOA do poziomu RONOA, wynikające ze wzorów
(5–8). Zakładając, iż (alternatywny) koszt zobowiązań nieodsetkowych ROOL jest stały,
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wtedy wynikający z dźwigni nieodsetkowej wzrost ryzyka, mierzony wzrostem poziomu
odchylenia standardowego (stdev) stóp zwrotu RONOA (w stosunku do ROOA, czyli poziomu RONOA w hipotetycznej sytuacji, gdy nie występują zobowiązania nieodsetkowe),
zależy jedynie od udziału finansowania nieodsetkowego w finansowaniu ogółem 1 + d* =
(OL + ND + E) / (ND + E). Jak wynika z równań (6) oraz (7):
stdev(RONOA) = (1 + d*) × stdev(ROOA)

(9)

Wzrost wariancji dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od poziomu ich ryzyka operacyjnego (innego niż to wynikające z obecności finansowania nieodsetkowego),
wielkości firmy, czy przynależności sektorowej.
Dokładnie taki sam wniosek – wzrost ryzyka dla wszystkich podmiotów – można sformułować w sytuacji, gdy ryzyko mierzone jest kowariancją stóp zwrotu firmy z rynkiem.
Wzrost ryzyka firmy jest w tym przypadku, podobnie jak wzrost ryzyka finansowego, wynikającego z dźwigni finansowej, wzrostem odnoszącym się do ryzyka systematycznego,
a więc niedywersyfikowanego (zob. Hamada, 1972; Rubinstein, 1973).
Równanie (5) pozwala określić warunek konieczny i wystarczający wzrostu stopy
zwrotu RONOA (ponad ROOA). Jeśli zatem rentowność aktywów operacyjnych ROOA
jest większa od kosztu finansowania nieodsetkowego ROOL, wtedy RONOA > ROOA >
ROOL. W przeciwnym wypadku RONOA < ROOA < ROOL. Innymi słowy, stopa zwrotu
z aktywów operacyjnych netto rośnie, gdy ROOA > ROOL, i spada, gdy ROOA > ROOL.
Z powyższego wynika, iż w odróżnieniu od ryzyka, stopa zwrotu nie musi wcale rosnąć na skutek działania dźwigni nieodsetkowej. Podobnie dzieje się w przypadku dźwigni
finansowej: ryzyko (mierzone wariancją stóp zwrotu lub kowariancją w rynkiem) zawsze
wzrasta, ale konkretna realizacja zmiennej losowej, jaką jest rentowność firmy, nie musi
wcale rosnąć. Ważna jest jednak nie tyle konkretna realizacja zmiennej losowej, ile jej wartość oczekiwana. W sytuacji, gdy źródłem ryzyka jest dźwignia finansowa, wartość oczekiwana stopy zwrotu wzrasta. Oznacza to, iż wymagana stopa zwrotu, lub koszt kapitału
własnego, dla firmy zalewarowanej jest wyższy niż wymagana stopa zwrotu (koszt kapitału własnego) dla firmy niezalewarowanej. Algebraicznie wynika to z faktu, iż wartość
oczekiwana rentowności operacyjnej jest z definicji wyższa niż koszt długu. Podobna relacja nie musi jednak istnieć dla dźwigni nieodsetkowej. To czy E[RONOA] jest wyższa niż
E[ROOA] (a zatem stopy RONOA bez finansowania nieodsetkowego), zależy od poziomu
kosztu finansowania nieodsetkowego ROOL. Obliczając wartość oczekiwaną w równaniu
portfelowym (5), otrzymujemy:
E[RONOA] = E[ROOA] + d* × [E(ROOA) – ROOL]

(10)

Odpowiedź na pytanie, czy rentowność operacyjna bez finansowania nieodsetkowego jest
w praktyce wyższa od kosztu tego finansowania, nie jest jednak prosta. Po pierwsze, koszt
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ROOL nie jest wartością obserwowalną. Po drugie, nie istnieją żadne przyczyny a priori,
dla których tak miałoby być nawet przy restrykcyjnych założeniach modelowych.
Dla przykładu, twierdzenia Modiglianiego i Millera na temat koniecznego wzrostu
kosztu kapitału własnego w firmie zadłużonej (wynikającego z faktu iż E[RONOA] > iD)
są pochodną założenia o powszechnej dostępności finansowania kapitałem obcym i jego
mniejszym ryzykiem niż ryzyko kapitału własnego. Modigliani i Miller są świadomi możliwości występowania sytuacji nietypowej, drastycznego ograniczenia dostępności do długu,
w której iD > E(RONOA), i w konsekwencji mniejszej od kosztu długu oczekiwanej stopy
zwrotu z kapitału własnego. Nie poświęcają jednak przypadkowi temu, jako „niepraktycznemu”, zbyt wiele uwagi (zob. Modigliani, Miller, 1958, s. 275, wykres 2). W naszej opinii to,
co stanowi jedynie uwagę na marginesie dla Modiglianiego i Millera w przypadku dźwigni
finansowej, może mieć fundamentalne znaczenie dla przypadku dźwigni nieodsetkowej.

3. Hipotezy badawcze
Na podstawie powyższych ustaleń teoretycznych formułuje się następującą tezę.
W odróżnieniu od dźwigni finansowej, lewarującej dla wszystkich firm zarówno
ryzyko, jak i wynagrodzenie za nie, dźwignia nieodsetkowa nie lewaruje ryzyka
i jego wynagrodzenia dla wszystkich przedsiębiorstw.
Aby wykazać tezę formułuje się dwie hipotezy badawcze: pierwsza dotycząca ryzyka,
druga wynagrodzenia za nie.
HIPOTEZA 1:
Dźwignia nieodsetkowa powoduje wzrost ryzyka (lewaruje ryzyko) dla wszystkich
przedsiębiorstw wykorzystujących finansowanie nieodsetkowe.
Jeśli ryzyko firmy mierzyć wariancją jej stóp zwrotu, wtedy Hipoteza 1 wynika bezpośrednio z zależności (9). Koszt finansowania nieodsetkowego, a co za tym idzie, wielkość
i charakter firmy, jest w tym przypadku nieistotny.
HIPOTEZA 2:
Dźwignia nieodsetkowa powoduje wzrost oczekiwanych wartości operacyjnych
stóp zwrotu (lewaruje oczekiwane wartości stóp zwrotu) jedynie dla firm dużych;
dla firm małych, wraz ze wzrostem finansowania nieodsetkowego, oczekiwane stopy zwrotu spadają.
Sformułowanie Hipotezy 2 wydaje się uzasadnione faktem nierównego dostępu różnych
przedsiębiorstw do źródeł finansowania. Jeśli obserwuje się wzrost finansowania dostawcami w firmie dużej, można oczekiwać, iż jest to spowodowane autonomiczną, niewymuszoną
decyzją samej firmy. Można również domniemywać, iż firma taka, dzięki swojej wielkości,
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posiada ponad to siłę „przetargową” w stosunku do swoich dostawców. W rezultacie koszt
finansowania nieodsetkowego jest relatywnie niski, niższy niż średnia wartość ROOA.
Z kolei firma mała posiada znacznie mniejszy wachlarz możliwości finansowania,
szczególnie zewnętrznego, w tym kapitałem obcym. Co więcej, jako firma mała, nie posiada siły przetargowej w stosunku do swoich dostawców. Z tego wynika, iż nadwyżka
rentowności operacyjnej ROOA nad kosztem finansowym ROOL nie jest duża. Gdy firma
mała zwiększa skalę finansowania nieodsetkowego można domniemywać, iż jest to podyktowane wyższą koniecznością. W takim wypadku, sytuacja, w której ROOA < ROOL nie
musi być rzadka. Hipoteza 2 stwierdza, że dla firm małych przypadek ten nie będzie wyjątkiem. W mniej radykalnej formie, Hipotezę 2 można sformułować inaczej: wzrost oczekiwanej rentowności operacyjnej RONOA dla firm małych jest mniejszy niż dla firm dużych.
Istnieją dwa rodzaje trudności przy próbie weryfikacji sformułowanych wyżej hipotez.
Pierwszy dotyczy kontrolowania innych zmiennych niż finansowanie nieodsetkowe. W niniejszym raporcie zaprezentowano jedynie najprostsze metody statystyki opisowej. W dalszym etapie badań przewiduje się zastosowanie zawansowanych narzędzi ekonometrycznych. Drugi dotyczy charakteru obserwowanych zależności. Utrzymywanie finansowania
nieodsetkowego, np. zobowiązań z tytułu dostaw, tak samo z resztą jak np. należności,
to część znacznie bardziej pojemnego treściowo zagadnienia zarzadzania kapitałem obrotowym. Poza oczywistymi aspektami płynnościowymi i/lub zagadnieniami związanymi
z rentownością zainwestowanego kapitału (czego de facto dotyczy analiza dźwigni nieodsetkowych), zarządzanie dostawcami i klientami to sfera daleko bardziej skomplikowana
niż jedynie analiza ich finansowego (numerycznego) oblicza. Dalsze badania wymagają
gruntownej analizy charakteru utrzymywanych z otoczeniem (dostawcami, klientami) relacji.

4. Wyniki analizy korelacji
W celu weryfikacji hipotez badawczych dokonano następujących kroków:
1. Obliczono wartość rocznych stóp RONOA dla wszystkich firm z próby.
2. Obliczono wartość wariancji stóp RONOA dla wszystkich firm z próby.
3. Ustalono skalę finansowania nieodsetkowego w każdym roku dla wszystkich firm.
4. Następnie policzono prosty współczynnik korelacji Pearsona dla średnich wysokości
stóp RONOA i średnich poziomów finansowania nieodsetkowego, osobno dla pięciu
grup firm podzielonych według wielkości.
5. Analogicznie, policzono prosty współczynnik korelacji Pearsona dla wartości odchylenia standardowego i średnich poziomów finansowania nieodsetkowego, osobno dla
pięciu grup firm podzielonych według wielkości.
6. Wyniki zaprezentowano w postaci macierzy korelacji o wymiarach 1 × 5.
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Rentowność operacyjną RONOA obliczono w dwóch wariantach, jako iloraz zysku
(straty) ze sprzedaży, czyli zysku operacyjnego przed pozostałymi przychodami/kosztami
operacyjnymi, oraz:
1. Wartości aktywów razem.
2. Wartości aktywów razem, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe3.
W pierwszym przypadku, stopa zwrotu oznaczana jest jako RONOA1, w drugim jako
RONOA2. W rezultacie istnieją również dwa szacunki odchylenia standardowego stóp
zwrotu: stdev(RONOA1) oraz stdev(RONOA2).
Udział finansowania nieodsetkowego estymowany jest na cztery sposoby, jako iloraz:
1. Zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do:
–– wartości aktywów razem,
–– wartości aktywów razem, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe.
2. Zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności
minus należności (od pozostałych jednostek) do4:
–– wartości aktywów razem,
–– wartości aktywów razem, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe.
Udziały te oznaczone będą odpowiednio jako: FN1 (finansowanie nieodsetkowe), FN2,
FN3, FN4.
Baza danych, obejmująca 15 tysięcy firm oraz okres 2007–2015, pozyskana została od
firmy COFACE.5 w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki w programie OPUS 9.
Z próby usunięto 2409 firm ze względu na albo brak danych, albo na ich niską jakość6.
W rezultacie z 15 tys. podmiotów pozostawiono jedynie 12 591.
Podziału firm na pięć podgrup pod względem wielkości dokonano na podstawie wielkości zatrudnienia:
1. Podgrupa A – 1741 firm zatrudniających od 10–19 pracowników
2. Podgrupa B – 3591 firm zatrudniających od 20–49 pracowników
3. Podgrupa C – 4140 firm zatrudniających od 50–149 pracowników
4. Podgrupa D – 1292 firm zatrudniających od 150–249 pracowników
5. Podgrupa E – 4140 firm zatrudniających od 250 wzwyż
W tabelach 1 i 2 zaprezentowano macierze korelacji o wymiarach 8x5, osobno dla
korelacji odchyleń standardowych stóp zwrotu RONOA z poziomem finansowania

3
Obliczając wartość RONOA pominięte zostały pozostałe koszty i przychody operacyjne. Pozycje te zawierają
bowiem zyski/straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacje wartości aktywów trwałych, dotacje
itp. W większości pozycje te nie stanowią działalności operacyjnej firmy per se. Wyłączenie inwestycji krótkoterminowych z całości aktywów podyktowane jest chęcią precyzyjniejszego szacunku wielkości majątku wykorzystywanego w działalności operacyjnej.
4
Należności to majątkowy odpowiednik zobowiązań z tytułu dostawców.
5
Baza danych została sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach odrębnego grantu pozyskanego
w programie OPUS 9.
6
Na przykład, w niektórych przypadkach wartość pozycji bilansowych była większa niż sumy bilansowej.
W innych, poziom zysku do zainwestowanego kapitału był nieskończenie duży.
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nieodsetkowego FN (tab. 1) oraz pomiędzy średnimi stopami zwrotu RONOA i poziomem
finansowania nieodsetkowego FN (tab. 2).
Tabela 1
Macierz korelacji Pearsona pomiędzy stdev(RONOA) i skalą finansowania nieodsetkowego

stdev(RONOA1)-FN1
stdev (RONOA1)-FN2
stdev (RONOA1)-FN3
stdev (RONOA1)-FN4
stdev (RONOA2)-FN1
stdev (RONOA2)-FN2
stdev (RONOA2)-FN3
stdev (RONOA2)-FN4

A

B

C

D

E

0,02
0,00
0,00
0,03
0,05
–0,01
0,03
0,06

0,04
0,05
0,06
0,09
–0,03
0,06
0,02
0,12

0,06
0,06
0,05
0,11
0,00
0,05
0,02
0,10

0,07
0,08
0,05
0,10
0,06
0,11
0,04
0,10

0,04
0,05
0,05
0,10
0,00
0,05
0,04
0,11

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 1 zawarto wartości współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy poziomem finansowania nieodsetkowego, a poziomem ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym
stóp zwrotu RONOA. Wartości korelacji są bardzo niskie, najczęściej mniejsze niż 0,10.
Co jednak najważniejsze, są – jak sugeruje Hipoteza 1 – niemal zawsze dodatnie. Wzrost
finansowania nieodsetkowego powoduje wzrost zmienności stóp zwrotu RONOA, chociaż
sam poziom tego finansowania tłumaczy, jak można było się spodziewać, jedynie w marginalny sposób rentowność operacyjną firmy.
Tabela 2
Macierz korelacji Pearsona pomiędzy RONOA i skalą finansowania nieodsetkowego

RONOA1-FN1
RONOA1-FN2
RONOA1-FN3
RONOA1-FN4
RONOA2-FN1
RONOA2-FN2
RONOA2-FN3
RONOA2-FN4

A

B

C

D

E

–0,16
–0,16
–0,07
0,04
–0,04
–0,04
0,03
0,06

–0,16
–0,11
–0,04
0,11
–0,08
–0,09
0,01
0,08

–0,11
–0,12
0,08
0,14
–0,07
–0,10
0,04
0,15

–0,12
–0,08
0,17
0,20
–0,13
–0,07
0,13
0,19

–0,09
–0,06
0,10
0,14
–0,11
–0,06
0,08
0,14

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 2, wartości współczynnika korelacji Pearsona dla poziomów stóp
zwrotu RONOA i poziomu finansowania nieodsetkowego są niskie – dla żadnej podgrupy
i dla żadnego zestawu danych nie były większe od 0,20 lub mniejsze od –0,20. Z drugiej
strony korelacje dla małych firm, zatrudniających do 19 pracowników wydają się być – jak
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wskazuje Hipoteza 2 – mniejsze niż korelacje dla firm największych. Dla firm mniejszych
(podgrupy A i B) korelacje są częściej ujemne (choć ciągle bliskie zeru). Dla firm większych
(podgrupy D i E), korelacje są częściej dodatnie.

Uwagi końcowe
W niniejszym artykule zaprezentowano wnioski wynikające w badań teoretycznych nad
dźwignią nieodsetkową. Dźwignia ta, podobnie jak dźwignia finansowa, wpływa na zarówno ryzyko jak i osiągane przez firmę wyniki finansowe. W odróżnieniu od dźwigni
finansowej, zwiększone (zlewarowane) ryzyko nie musi być wynagrodzone. W pracy postawiono tezę, iż dla firm małych, zmuszonych do finansowania zobowiązaniami z tytułu
dostaw (finansowania nieodsetkowego), finansowanie to zwiększa ryzyko, ale nie zwiększa
stóp zwrotu. Dla firm dużych, nie tylko ryzyko, ale i osiągane stopy zwrotu są lewarowane.
W przypadku firm małych ryzyko wynikające z działania dźwigni nieodsetkowych nie
musi być zatem wynagradzane.
W pracy przedstawiono wstępną, bo jedynie przy użyciu prostej analizy korelacyjnej, próbę weryfikacji postawionych hipotez badawczych. Istnieją pewne podstawy, aby
w przedstawionych macierzach korelacji dopatrywać się weryfikacji stawianych hipotez.
Z uwagi jednak na brak szczegółowej analizy ekonometrycznej, w tym testów statystycznych, wnioski te stanowią zaledwie wstęp do bardziej zaawansowanego badania empirycznego. Badanie takie wymagać będzie:
a) bardziej szczegółowej analizy wartości skrajnych (outliers);
b) zdefiniowania i wprowadzenia do modelu zmiennych kontrolujących w taki sposób,
aby wpływ finansowania nieodsetkowego został należycie odseparowany od innych,
nie związanych z nim przyczyn zmienności stóp RONOA; w rezultacie implikowany
przez analizę korelacyjna prosty model regresji liniowej zostanie zamieniony na model regresji wielorakiej;
c) szczegółowej analizy czynnika losowego, zapewniającej poprawność procesu estymacji;
d) zastosowania testów statystycznych w celu wiarygodnej koroboracji/ falsyfikacji proponowanych hipotez.
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LEVERAGE TRIGGERED BY NON-INTEREST BEARING LIABILITY
– THE CORRELATION ANALYSIS
Abstract: Purpose – The objective of the paper is to formulate and subsequently to empirically validate a set
of research hypotheses describing the relation between the size of non-interest bearing financing and the level
and risk of firm’s profitability.
Design/methodology/approach – The paper summarizes the original model of the firm together with the leverage equations derived from it. In the empirical section, the simple analysis of the strength and the direction
of the relation between the level of non-interest bearing liability on one hand and the level and the volatility
of firm’s returns on the other for different firm size (as measured by the number of employees) have been
presented.
Findings – The analysis of the theoretical model suggests the presence of the positive relation between the
size on non-interest bearing financing and the level of firm’s return volatility regardless of the firm size.
However, the increased risk does not have to be always rewarded, for small firms in particular. Empirical
results, albeit very simple, seem to support theoretical conclusions: in contrast to large firms, smaller firms
have lower returns with the increase in non-interest bearing financing.
Originality/value – With the help of original firm model and the tools developed for the financial leverage
analysis, the paper describes the (non-financial) leverage forces rarely mentioned in the literature. In addition, it presents the introductory empirical evidence on the firm size dependent impact of non-interest bearing
liability on the risk and return using a large sample of Polish firms.
Keywords: financial leverage, operating leverage, non-interest bearing liability
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Risk asymmetries in “open science” concept:
university technology transfer perspective
Jerzy Piotr Gwizdała, Karol Śledzik*
Abstract: Purpose – This paper applies Ahlbrecht and Weber risk asymmetries approach to foundations of
Open Science concept. The aim of this study is answering the questions: What are the risk asymmetries in the
Open Science evolution process? What are directions of change in Open Science concept?
Design/methodology/approach – The paper is prepared in the historical – empirical mainstream. Methodology used in this research was the critical analysis of the state of knowledge based on literature review.
Findings – Part I of this paper discusses the framework of the concept of Open Science in research policy.
Part II concludes with a brief overview of Open Science concept in university technology transfer process
and highlights the risk asymmetries. There were identified three risk asymmetries: in the area of assessment
of the quality of the research results, “rapid mode” of increasing of research results in science, intellectual
property fraud risk for university. The analysis was made with consideration of two coexisting systems – one
still based on OS (OSS – Open Science System) and the other characterized by legal norms (intellectual property rights) of research (IPRS – Intellectual Property Rights System). In one system (OS) appears freedom
to “openness” and in the other system (IPRS) there is obligatory in the evaluation of scientific achievements
measured as citation in the top journals or obtained patents.
Originality/value – The purpose of the study was completed. Open Science considerations were in the context of unprecedented literature. In the study there were used assumptions of Akerlof theory of information
asymmetry and Ahlbrecht Weber risk asymmetries, that is as follows: Short-term Long-term asymmetry,
Certainty-Risk asymmetry, Gain-Loss asymmetry. There were also proposed Public – Private risks asymmetry.
Keywords: open science, risk, asymmetry, technology, transfer

Introduction
The end of the last century and the beginning of the 21st century witnessed unprecedented
changes in the global environment that are influencing the role and mode of operation of
tertiary research policies all over the world. Among the most significant dimensions of
transformation of the global economy are the increasing importance of knowledge and innovation as drivers of growth and social development, and the information and communication
revolution (Goh, 2005; Zweimüller, 2000; World Bank, 2002; OECD, 2015; Salmi, 2015).
In the past decade, the high-technology share of manufacturing production and exports has
more than doubled, to reach 20–25%. Knowledge-intensive service sectors, are growing
even faster. Indeed, it is estimated that more than 50% of Gross Domestic Product (GDP) in
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the major modern economies is now “knowledge-based” (Lee, Wang, 2003; OECD, 1996,
p. 3). We are living in a complex and dynamic world, in which research and innovation are
occupying a decisive role for economic development and wealth of nations. The economies
are increasingly based on knowledge and information. Knowledge generated from research
is now recognized as the driver of productivity and economic growth, leading to a new focus
on the role of information, technology and learning in economic performance. The ability
of a society to generate, adapt and apply science is critical for sustained economic growth
and improved living standards. Science has indeed become the most important factor in
economic development (World Bank, 1999).
Two related aspects of the recent evolution of tertiary education systems are particularly
worth underlining in this context: the rise of multidisciplinarity, and the emergence of collaborative modes of research transmission and generation. In the first instance, traditional
disciplines and methods characterized by over-specialization and segmentation are increasingly challenged by developments in new scientific and technological fields, the shift toward
a problem-based mode of production of knowledge, and the blurring of the distinction between basic and applied research (Gibbons et al., 1994; Gibbons, 1998). Under these conditions, there was an intensification of the Open Science (OS) concept evolution. Activity at
the level of the European Commission and the OECD, as well as the internal research policies of the developed countries, are being observed. There is a wide-ranging debate about
the OS, and some materializing ideas are beginning to be implemented, for example in the
Horizon 2020 research funds policy. In the area of the commercialization of intellectual
property in the processes of transferring university technology taking into account asymmetric risks, the issue of OS is definitely worth analyzing.
In the study there were used assumptions of Akerlof (1970) theory of information asymmetry and Ahlbrecht Weber risk asymmetries (Ahlbrecht, Weber, 1997), that is as follows:
Short-term Long-term asymmetry, Certainty-risk asymmetry, Gain-Loss asymmetry.
The aim of this paper is answering the questions: What are the risk asymmetries in the
OS evolution process? What are directions of change in OS concept? Part I of this paper
discusses the framework of the concept of OS in research policy. Part II concludes with an
overview of OS concept in university technology transfer process and highlights the risk
asymmetries. The paper is prepared in the historical – empirical mainstream. Methodology
used in this research was the critical analysis of the state of knowledge based on literature
review.

1. Framework for the concept of “Open Science”
Recently there has been many debates about OS. Concept that is not well defined and it
is often also described as: Science 2.0, Open Research or E-Science. It is also connected
to terms like: Open Access, Open Publication, Open Source, Open Data, Big Data, Open
Collaboration or Open Software. The debate is about new paradigms shift in science at the
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same time. So the bothering questions arise: What does this “openness” means in science?
Is this the process that is entering in the new era of scientific history? If so, what would it
be main features?
The term “open science” was presented by economist Paul David in an attempt to
describe the properties of scientific goods generated by the public sector and in opposition to the perceived extension of intellectual property rights into the area of information
goods. Economists consider scientific knowledge generated by public research as a public
good, which means that everyone can make use of that knowledge at no additional cost once
it is made public, generating higher social returns (David, 2003). But foundations for the
ongoing debate on OS has been attributed to Merton.
In 1942, Robert King Merton, an American sociologist of science, described a set of
ideals that characterised modern science framework. First and foremost is the notion of
“common ownership” of scientific discoveries, according to which the substantive findings
of science are seen as a product of social collaboration and are assigned to the community.
Scientists’ claims to intellectual property are limited to recognition and esteem (Merton,
1973). According to David (1991) the world of “open science” expresses the ideas of free
pursuit and open disclosure of knowledge accompanied by a reputational reward and resource allocation system based on validated claims to priority in discovery or invention.
This is justified in the observed changes that occur around the way of practicing science.
Research creation has increased exponentially in the past decades, and collaborative
research activities have followed the same pattern. We can identify trends illustrating the
evolution of co-authored articles, revealing a faster growth of multiple author articles than
single author ones. While the number of articles published over the past decade went from
1.3 million in 2003 to 2.4 million in 2013, the number of authorships has increased at a far
greater rate from 4.6 million in 2003 to 10 million in 2013 (Plume, van Weijin, 2014).
The “Mertonian norms” represent of course idealized model of diffusion of research
results. Eternal ownership plays a key role in science policy and system generating scientific
results. It establishes a competitiveness for scientific discoveries and it acts as a mechanism
to diffusion of new findings. This approach has also been criticized. Latour (1987) has
portrayed the “Mertonian norms” as apologetic ideology: self-serving “myths about cooperative” disinterested science. From the other side it was glorified. As argued in Dasgupta
and David (1994), OS is a remarkable social innovation for its faculty to separate “moral
property” and “physical possession”, i.e., for making compatible the provision of incentives
to researchers (“winning the race”) with the organization of quick and broad dissemination
of the new findings. In David (1991) it is argued that the norms are prescriptive, and that
beliefs that are instilled in scientists as part of the “culture of science” have an effect on their
behavior - making it easier to form cooperative networks where it is in their mutual interest
(and that of society at large) to organize research cooperatively.
Scientists and academics are not the only stakeholders that can benefit from OS.
The demand from the business sector and individual citizens to access research results is
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significant. For example, usage data from PubMed Central (the online repository of the US
National Institutes of Health) show that 25% of the daily unique users are from universities,
17% from companies, 40% are individual citizens and the rest are from government or in
other categories (UNESCO, 2012). Key actors in OS (OECD, 2015) are: Researchers, Government ministries, Research funding agencies, universities and public research institutes,
Libraries, repositories and data centers, Private non-profit organisations and foundations,
Private scientific publishers, Businesses, supra-national entities.
According to OECD (2015) there can be identified rationales for OS such as:
1. Improving efficiency in science – OS efforts can increase the effectiveness and productivity of the research system, by a) reducing duplication and the costs of creating,
transferring and reusing data; b) allowing more research from the same data; c) multiplying opportunities for domestic and global participation in the research process.
2. Increasing transparency and quality in the research validation process, by allowing
a greater extent of replication and validation of scientific results.
3. Speeding the transfer of knowledge – OS can reduce delays in the re-use of the results
of scientific research including articles and data sets and promote a swifter path from
research to innovation.
4. Increasing knowledge spillovers to the economy – Increasing access to the results of
publicly funded research can foster spillovers and boost innovation across the economy as well as increase awareness and conscious choices among consumers.
5. Addressing global challenges more effectively – Global challenges require coordinated international actions.
Whereas calculating the economic value of research publications and data is challenging
Houghton and Sheehan (2009) analysed the effects of increasing accessibility to public sector research outputs in Australia (increased accessibility generates a return of approximately
AUD 9 billion over 20 years). Houghton, Rasmussen and Sheehan (2010) claim that a public access policy mandate for US federal research agencies over a period of 30 years may
be worth around USD 1.6 billion and up to USD 1.75 billion. One of the more interesting
statements is that these figures would be significantly higher than the estimated cost of implementing open access archiving. Even more interesting research results come from JISC
– Joint Information Systems Committee (2014) which conducted a study on the economic
impact of three UK data centers: the Economic and Social Data Service, the Archaeology
Data Service and the British Atmospheric Data Centre. JISC estimated that the returns
on investment of each of these three centers could be between approximately twofold and
tenfold over 30 years (JISC, 2014). There are also available research results evidencing the
need for greater openness of science. For example in Denmark Houghton found that 48% of
SMEs (Small and Medium Enterprises) consider research outcomes very important for their
business activities, and more than two-thirds reported difficulties in accessing research material (Houghton et al., 2011). Whereas results of the survey on UK SMEs indicate that the
equivalent of 10% to 20% of articles were not easily accessible for the survey respondents
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(Ware, 2009). There is also no opinion about that making research data publicly available
(open) may promote public understanding of science, evidence-based practices, and citizenscience initiatives (Kowalczyk, Shankar, 2010).
However, in development of OS concept very significant risks occurred like risk of incorrect use data/information. It has to do with the ethical, legal and social implications of
information and knowledge generated in a scientific collaboration. As scientists generates
new knowledge in areas that directly influence the quality of human life, new ethical dilemmas appear, which require appropriate legislation. The best example of this is “The Human
Genome Project”, where the availability of detailed genetic information has momentous
implications, positive and negative, in terms of possible genetic reengineering to deal with
genetically determined diseases or potential health conditions. In addition, there is a need to
limit the commercial use of private data collected during research. The protection of private
citizen data used in collaborative research projects is now also a critical dimension (Salmi,
2015).
From the economic point of view one serious dilemma occurs. In knowledge based
economy with internet technology, universities generating research results funded by public
money should naturally become public, what should stimulate OS. There are many arguments that confirm the validity of developing the OS concept in research policy, what should
cause increased efficiency and diffusion of research results, increasing transparency and
quality in the research validation process, speeding the transfer of knowledge, increasing
knowledge spillovers to the economy, addressing global challenges more effectively. This
all value added in economy coming from OS perfectly incorporates with Schumpeterian
perspective of innovation. For example Caballero and Jaffe (1993) developed a new methodology for measuring research productivity through innovation. They assessed the extent of
Schumpeterian creative destruction, knowledge obsolescence, and knowledge spillovers in
the endogenous growth process using US data on patents and patent citations. In the economy the vast majority of innovations is generated by private companies, but there is part of
innovations generated from relation science-business incorporated in university technology
transfer process.

2. OS concept and risk asymmetries in University Technology Transfer
process
According to European Commission OS movement is challenging conventional approaches
on best to promote research and development activities in an effective manner. OS represents a novel approach to scientific development, based on cooperative work and information
distribution through networks using advanced technologies and collaborative tools. Rather
than restricting the “ownership” of discoveries and scientific advances, OS seeks to facilitate knowledge acquisition through collaborative networks and encourage the generation of
solutions based on openness and sharing (Salmi, 2015).
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On the one hand today universities are transferring technology in accordance with the
law mainly under patent licenses. Intellectual property protection in patent system is one of
the basic economic laws. In this area there is a contradiction with OS concept. Without intellectual property rights, technological (and not only) knowledge would be public property
(what is crucial for the OS concept). The inventors’ competitors would be able to imitate the
idea without penalty and claim the new knowledge to be their own. If companies want to
make production of technological knowledge available not entirely free of charge, they must
invoke their temporary monopolistic right accorded by patenting. The intellectual property
rights or “rights of free disposal” (Grupp, 2007, p. 507).
On the other hand today’s intellectual property foundations represented by patent system
is becoming less and less effective as evidenced by numerous disputes over the background
of the patent claims and from companies so-called NPE (Non Performing Entities) or PAE
(Patent Assertion Entities) (Simonton, 2010; Lemley, 2012; Scotchmer, 2005; Magliocca,
2007; Lemley, Melamed, 2013; Bessen, Meurer, 2012; Bessen et al., 2011; Chien 2009). According to Dasgupta and David (1994) university research is experiencing the degradation
of the openness convention through the penetration of market-driven rivalry. Behaviors like
patenting activities, delayed access, non-release of data and strategies regarding knowledge
disclosure and sharing are now emerging. Nowadays two systems are, thus, coexisting – one
based on OS (OSS – Open Science System) and the other still characterized by legal norms
(intellectual property rights) of research (IPRS – Intellectual Property Rights System).
In one system (OS) appears freedom to “openness” and in the other system (IPRS) there is
obligatory in the evaluation of scientific achievements measured as citation in the top journals or obtained patents. At the interface between those two systems, there are many risks
occurs because these two systems are strongly interrelated since the same stakeholders,
agents and entities can operate within. There is a risk of binary choices with externalities:
each stakeholder must decide whether to work in a complete OSS or in a system characterized by a compromise between openness and some legal norms of research. This coexisting
of two systems generates risk asymmetries deriving from incomplete information.
Incomplete information occurs when one side of the transaction is better informed than
the other – that is the so-called information asymmetry (Akerlof, 1970). Decisions related to
technology transfer and commercialization will result in licensing research results or patent
filing in the patent system only in the context of incomplete information. In some markets,
information asymmetry is eliminated by eliminating unfair market participants. Another
situation is the commercialization of intellectual property of the university.
First of all, incomplete information in the area of intellectual property concerns both
parties to the transaction (e.g. granting a public license to a private entity) by reason of the
specific nature of knowledge as such. The university is not entirely sure that knowledge
that is commercialized does not occur in the same or similar shape elsewhere in the market.
Second, ignorance of knowledge can result in low commercialization potential, which can
be considered as one of the parties to the transaction as unsatisfactory.
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Asymmetry of information is the subject of many considerations in contemporary literature (Haussler et all, 2014; Heeley et al., 2007; Leung, Kwok, 2012; Long, 2002, Lofgren
et al., 2012, Agarwal et al., 2016). Asymmetry of information is the subject of many considerations in contemporary literature (Baxamusa et al., 2015; Choi et al., 2013, Bakarat et al.,
2014). Albrecht and Weber in their research tested following asymmetries (Albrecht, Weber,
1997): Short-term Long-term asymmetry; Certainty-Risk asymmetry, Gain-Loss asymmetry. From university the technology transfer point of view one can identify Public-Private
risk asymmetry. Technological progress in the economy is mainly generate through research
and development activities of private enterprises and public universities. The knowledge
and intellectual property of public universities, given the source of funding, can be compared to the public good. It is incontrovertible to assert the equivalence of state priorities to
society. This includes priorities such as: National defense, health care, culture, administration or science. The state participates in financing research and development works of universities, among others. By creating scientific research laboratories, grant research funding
systems, patent offices, or by supporting academic entrepreneurship by creating the right
law. However universities are obligated to intellectual property management under penalty of defrauding of public funds. OS concept in the view of the above is in contradiction.
Universities may transfer the technology but accordance with the law they cannot proceed
“open transfer” of technology.
Decisions related to intellectual property trading on the market, licensing or patent filing
for protection in the patent system are fraught with information. Incomplete information occurs when one side of the transaction is better informed than the other – that is the so-called
information asymmetry (Akerlof, 1970). Refraining from reflection on information asymmetry alone and solely to the information itself on the complex and complicated processes
of technology transfer from university to economy in today’s market environment seemed
to be insufficient. So asymmetric information was isolated in the information asymmetry of
risk. Risk asymmetries occurs in following aspects in relation OS versus university technology transfer:
1. OSS can generate public knowledge which can be used free of charge by private
companies and stakeholders functioning in IPRS. This part of generated knowledge
by OSS can be crucial input for the research working in IPRS or private companies. It causes information asymmetry because results from OSS will not be included
in the assessment of the quality of the research results. OS is creating tensions and
complications for researches in terms of evaluating criteria. Still high impact factored
journals are the base to evaluate researchers work. This corresponds with Ahlbrecht
and Weber’s “Gain-Loss asymmetry” and “Certainty-risk asymmetry” and proposed
“Public – Private asymmetry”.
2. OSS will generate opportunity to have available scientific knowledge in “rapid mode”
(by Open Data and Open Access), this may result increasing the risk of obsolescence of existing knowledge. Asymmetry will occur when results from IPRS will be
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recognized as an outdated but the newest results published in OSS will not be implemented in procedures as a scientific achievements. This corresponds with Ahlbrecht
and Weber’s “Short-term Long-term asymmetry”.
3. Priority syndrome functioning in OSS which can be treated as a motivation system
can completely block procedures od protecting universities’ intellectual property in
patent system. This will may cause waste of commercial potential risk. This can lead
to sanctions against the university for fraudulent intellectual property. This asymmetry corresponds with Ahlbrecht and Weber’s “Gain-Loss asymmetry”.
From the university technology transfer perspective the activity of diffusing economically relevant knowledge is not itself a natural one. It is socially constructed through the creation of appropriate institutions and conventions such as intellectual property rights. Risk
asymmetries in OS concept are complied with nowadays stronger market incentives for
private investment in organized R&D, copyright, patent, and trade secrecy laws are developed which create obstacles to access and restrict the commercial utilization of knowledge. According to David and Foray (1995) it is a “distribution power” of the system of
innovation often has been portrayed as a desirable objective that has to be sacrificed to
those incentives. There is therefore a persistent tendency in IPRS toward the penetration of
market-driven rivalry (generating secrecy and access restriction practices) into domains of
university knowledge production where rivalry among researchers or among organizations
previously was organized (and restrained) under the non-commercial norms of openness
and cooperation (Edquist, 1997). OSS in this conditions seems to be in a lost position.

Conclusions
The past two decades have witnessed a radical transformation of knowledge acquisition,
production and dissemination modes. OS has brought new approaches that enable communities of researchers to put their ideas and exploratory hypotheses on the web, share
the development of joint research projects, involve users in the search of solutions, pool
resources, modify the paths and modalities of investigation continuously, and eventually
publish jointly (Salmi, 2015).
The biggest problem with OS concept appears between basic and applied research.
Or otherwise between results with and without commercial potential. When the research
results have commercial potential OS proceedings is practically impossible in the current legal state. There are noncommercial initiatives like: CERN (European Organization
for Nuclear Research), Genome bank, PubMed Central, One mind or Polimath Project or
other, where commercial potential does not exist. It is impossible to commercialize result
like “Higgs Boson Particle” but this result is naturally implemented in OSS. To absorb the
IPRS into the OSS, we need to completely change the research paradigm. That kind of radical change requires new standards of evaluating research results, new streams of funding
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research (public funding without discipline of public finance), and new ways of measuring
impact of research activities.
As a result of the undertaken research occurred answers the questions: What are the risk
asymmetries in the OS implementation process? What are directions of change in OS concept? There were identified three risk asymmetries: in the area of assessment of the quality
of the research results, “rapid mode” of increasing of research results in science, intellectual
property fraud risk for university. Results were compatible with Ahlbrecht and Weber’s risk
asymmetries concept.
About directions of change in OS concept two scenarios can be selected. First that OSS
and IPRS will function parallel what will cause duality in science policy. This scenario is
based on evolution mode around areas of evaluation of the contribution of individual researchers, intellectual property rights, and criteria for the allocation of research funds. Second scenario is based on legal revolutionary decisions which remove obligation of commercialization of intellectual property of universities. This scenario is nowadays unrealistic but
still it is a key issue for the university technology transfer process.
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ASYMETRIE RYZYKA W KONCEPCJI „OTWARTEJ NAUKI”:
PERSPEKTYWA UNIWERSYTECKIEGO TRANSFERU TECHNOLOGII
Streszczenie: Cel – W artykule wykorzystano założenia asymetrii ryzyka Ahlbrechta i Webera w koncepcji
Otwartej Nauki. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie: Jakie są asymetrie ryzyka w procesie ewolucji
koncepcji Otwartej Nauki? oraz Jakie są kierunki zmian koncepcji Otwartej Nauki?
Metodyka badania – Autorzy opracowania dokonali przeglądu literatury przedmiotu w nurcie empiryczno –
historycznym. Wykorzystana metodyka badawcza to krytyczna analiza stanu wiedzy.
Wynik – W części pierwszej artykułu przedstawiono założenia koncepcji Otwartej Nauki na tle polityki prowadzenia badań naukowych. W drugiej części opierając się na teorii asymetrii informacji dokonano analizy
możliwości funkcjonowania koncepcji Otwartej Nauki w procesach uniwersyteckiego transferu technologii.
Zidentyfikowano trzy asymetrie ryzyka: w obszarze oceny jakości wyników badań naukowych, w intensywnym tempie przyrostu wiedzy i wyników naukowych, ryzyka defraudacji środków publicznych. Analiza skutkowała wyodrębnieniem dwóch funkcjonujących systemów. Systemu Otwartej Nauki oraz Systemu
opartego na Własności Intelektualnej. Zidentyfikowano różnice pojawiające się pomiędzy tymi systemami.
Oryginalność/wartość – W artykule autorzy odpowiedzieli na zadane w celu pytania. Rozważania na temat
koncepcji Otwartej Nauki prowadzone były na bazie teorii asymetrii informacji Akerlofa oraz asymetrii ryzyka Ahlbrechta i Webera co jest niespotykane jak dotąd w literaturze przedmiotu. Zaproponowano podział
asymetrii ryzyka w obszarze Otwartej Nauki z perspektywy transferu technologii takie jak: krótkoterminowa długoterminowa asymetria, asymetria pewności i ryzyka, asymetria straty i korzyści oraz zaproponowano autorską asymetrię publiczno-prywatną.
Słowa kluczowe: otwarta nauka, ryzyko, asymetria, transfer, technologia
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Skuteczność zarządzania ryzykiem
w projektach inwestycyjnych
Agnieszka Siewiera*
Streszczenie: Cel – Celem opracowania jest analiza efektywnego zarządzania projektem w ujęciu jego ryzyka oraz ocena skuteczności technik wykorzystywanych w tym zakresie.
Metoda badania – W prezentowanych badaniach zastosowano następujące metody: studia literaturowe, opisu, wyjaśnienia, porównawczą.
Wynik – Wyniki studiów pokazują wagę procesu zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego planowania oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Wskazano, iż sukces projektu, czyli zakończenie zgodnie z wytyczonymi celami, jest uwarunkowane możliwościami zapobiegania ryzyku.
W opracowaniu porównano standardy oraz metody i techniki ułatwiające analizę ryzyka. Przedstawiono ich
wady i zalety, a także możliwości stosowania w kontekście wymaganych zasobów (koszt, czas, infrastruktura, wiedza), kontroli (raportowanie, nadzór) czy otrzymywanych wyników. Opisano skuteczność wykorzystania technik na poszczególnych etapach procesu zarządzania ryzykiem. Zwrócono uwagę na późniejszą
ocenę skuteczności zastosowanych procedur, która musi dotyczyć wszystkich obszarów realizacji ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia projektu i pokazaniem efektywności finansowej.
Oryginalność/wartość – Wskazano na istotność działań mających na celu minimalizację skutków ryzyka
oraz konieczność wypracowania przez organizacje procedur pozwalających efektywnie zarządzać projektem i jego ryzykiem w celu zapewnienia wymaganej efektywności. Choć kompleksowa analiza ryzyka może
być oparta na standardach, jednak wybór konkretnych działań i samych technik zależy od wiedzy i doświadczenia zespołu projektowego, kosztów i czasu wdrożenia, infrastruktury organizacji i planowanego
przedsięwzięcia (wielkości, zakresu inwestycji i jej charakteru) czy technologii. Podkreślono, iż późniejsze
porównanie zastosowanych procedur i ich skuteczności będzie cenną informacją dla dalszych projektów
organizacji.
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektem, inwestycje, analiza ryzyka

Wprowadzenie
Jednostkowość, niepowtarzalność czy wysokie wymagania (koszty, termin, jakość) powodują, iż planowe ukończenie projektu w zakładanym budżecie często stanowi duże wyzwanie i wymaga alokacji dodatkowych środków. Powszechna cyfryzacja i globalizacja
procesów, dostęp do technologii i narzędzi informatycznych, a także stosowanie założeń
z zakresu zarządzania projektami umożliwia efektywne zarządzanie często bardzo skomplikowanymi przedsięwzięciami występującymi w różnych złożonych środowiskach. Niezbędne w tym zakresie jest:
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i Architektury, e-mail: ps-asiewiera@wp.pl.
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–– określenie kryteriów akceptacji decyzji inwestycyjnych,
–– opracowanie planu wykorzystania zasobów z uwzględnieniem etapowania, planowania zmian, tworzenia rezerw,
–– planowanie kosztów i czasu realizacji (wydajności),
–– przypisanie odpowiednich osób (kompetencji) do zespołu projektowego,
–– monitorowania aktualnego stanu i postępu oraz jakości (eliminacja błędów).
Pomimo wzrostu konkurencyjności i dostępu do zaawansowanej wiedzy z dziedziny
zarządzania projektami, inwestor nigdy nie może być całkowicie pewien ostatecznego wyniku i sukcesu.
Inwestycję określa się w aspekcie jej technologii (postępu), oczekiwań (właścicieli i interesariuszy), rentowności (finansowej/ekonomicznej) oraz ryzyka. Z uwagi, iż to maksymalizacja zysków jest głównym priorytetem, we współczesny rentowny model inwestycji
bardzo silnie wpisuje się ryzyko, które można zdefiniować jako wpływ niepewności na
realizację celów. Stanowi ono kombinację czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które
ograniczają lub powodują zakłócenia w realizacji projektu, a tym samym powodują spadek
jego opłacalności.

1. Metody zarządzania projektami
Zarządzanie projektami można określić jako sekwencję czynności, obejmującą planowanie,
organizowanie, realizację i kontrolę zadań niezbędnych do efektywnego osiągniecia zakładanych celów. Jest to proces, w trakcie którego osoba kierująca projektem przeprowadza
celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w jego skład oraz dokonuje odpowiedniej alokacji przydzielonych do realizacji projektu środków (zasoby ludzkie, finansowe, sprzęt), posługując się przy tym odpowiednimi technikami i metodami, aby osiągnąć
narzucone wymagania w określonym terminie i po wyznaczonych kosztach (Jędrych, Pietras, Szczepańczyk, 2012, s. 11).
Metody stanowią zbiór wcześniej przygotowanych procedur (reguł, zaleceń), wdrażanych stopniowo podczas realizacji kolejnych etapów i rozwiązywania poszczególnych problemów. Ich wybór zależny jest od rodzaju przedsięwzięcia i celów do osiągnięcia. Metody
można rozróżnić ze względu na:
–– zakres problemowy – obszar zastosowania zaleceń zawartych w wybranej metodzie
w celu uzyskania pożądanego wyniku (metody kompleksowe – analizowany jest cały
proces realizacji i w jego obrębie stosuje się zalecenia oraz metody cząstkowe/wycinkowe – analizie i wdrażaniu rozwiązania podlegają wybrane części procesu),
–– szczegółowość zaleceń zawartych w metodach – precyzyjność podejmowanych działań
(metody szczegółowe – wytyczne określają dokładne kroki postepowania i sposób ich
realizacji oraz metody ogólne – nadają kierunek postępowania w wymiarze ogólnym).
Zestawienie ze sobą szczegółowości i zakresu umożliwia wyodrębnienie dalszych pojęć,
np. podejścia metodycznego, reguł metodycznych czy technik, metodyki (tab. 1).
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Tabela 1
Systematyka metod zarządzania projektami
B: Szczegółowość
zaleceń
A: Zakres problemowy

B1–2: Metody szczegółowe
B1: określające
B2: określające
szczegółowo zarów- dokładnie kroki
no kroki postępowa- postępowania oraz
nia, jak i ich treści
ogólne ich treści

A1: Metody
kompleksowe
obejmujące cały
proces zarządzania
projektem
A2: metody cząstkowe (wycinkowe)
obejmujące tylko
część procesu zarządzania projektem

Metodyki: A1–B1 (np. metodyka PMBoK,
metodyka PRINCE2); A1–B2 (metodyka
PCM zarządzania cyklem projektu)

B3–4: Metody ogólne
B3: określające
ogólne zarówno
kroki postępowania,
jak i ich treść

Podejścia metodyczne: A1–B4 (np.
podejście pragmatyczne, podejście
systemowe, podejście decyzyjne);
Techniki: A2–B1 (np. analiza ABC, techA2–B3 (np. metody
niki planowania sieciowego: CPM, PERT,
MPM, GERT); A2–B2 (np. harmonogramy, analizy, metody diagnozy, modelowatechniki oceny, burza mózgów, listy pytań
nie, metody oceny,
kontrolnych, technika łańcucha krytyczmetody wyboru)
nego)

B4: niezawierające
w ogóle kroków
postępowania, tylko
ogólny kierunek
postepowania
Reguły metodyczne:
A1–B4 (np. dwanaście reguł zarządzania projektami
J.R. Meriditha i S.J.
Mantela); A2–B4
(np. przykazania menadżera projektu J.
Davidsona Frame’a)

Źródło: Trocki (2013), s. 12.

Opracowane przez Project Management Institute (www.pmi.org) standardy zarządzania
projektami (Project Management Body of Knowledge – PMBoK) proces ten dzielą i wiążą
z osobnymi obszarami zarządzania:
–– integralnością (koordynacja działań, spójność celów organizacji z celami projektu),
–– zakresem (cele pośrednie i końcowe, wartość finalna, kryteria jakościowe i ilościowe
zakresu),
–– kosztami (budżet, minimalizacja kosztów, zapewnienie rentowności),
–– czasem (harmonogramy, efektywne i równomierne planowanie zasobów),
–– jakością (wpływ na markę firmy, możliwość doskonalenia produktu),
–– zasobami ludzkimi (projektowanie zespołu, proces pozyskiwana, kształtowania i kierowania, facylitacja, struktura podziału pracy),
–– zaopatrzeniem (dostawy na czas),
–– komunikacją (sprawny przepływ informacji, kontakt pomiędzy członkami zespołu, reakcja na pojawiające się problemy, procedury),
–– interesariuszami (interesy właścicieli a cele projektu i organizacji)
–– ryzykiem.
Współczesna wiedza z zakresu zarządzania projektami i stosowanie jej założeń oraz
dostęp do technologii informatycznych pomaga efektywnie zaplanować i realizować przedsięwzięcie. Jednak z uwagi, iż to maksymalizacja zysków jest głównym priorytetem, we
współczesny rentowny model inwestycji wpisuje się silnie ryzyko, które można zdefiniować jako wpływ niepewności na realizację celów.
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2. Standaryzacja zarządzania ryzkiem w projektach
Ryzyko znacząco wpływa na osiągnięcie wyznaczonych celów i zakładanej efektywności inwestycji. Jego poziom zależy od stopnia skomplikowania projektu, doświadczenia
i wielkości organizacji czy dostępności zasobów. Stanowi ono kombinację czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na końcowy wynik projektu. Zarzadzanie projektem wymusza rozpoznanie i działanie w zakresie ryzyka.
Powszechne stają się w tym zakresie standardy (tab. 2):
–– ISO – International Standard Organization,
–– PRINCE 2 – Projects In Controlled Environments,
–– COSO II – The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,
–– PMI – Project Management Institute,
–– FERMA – Federation of European Risk Management Associations,
–– COBIT – Control Objectives for Information and related Technology (szerzej: Siewiera, 2015, s. 31).
Tabela 2
Podstawy zarządzania ryzykiem wg standardów
ISO

PRINCE 2

–– ryzyko
to wpływ
niepewności
na realizację
celów, ale
i okazja do
podjęcia
występującej
szansy,
–– akceptacja
wpływu kierownika i jego
polityki,
–– niepodejmowanie
ryzykownych
działań,
–– usuwanie źródeł ryzyka,
–– zmniejszanie
prawdopodobieństwa
wystąpienia
ryzykownych
działań lub
modyfikacja
ich konsekwencji

–– zagrożenie
–– ryzyko jako
wystąpienia
zagrożenie
czynników ryzyka
uniemożw możliwości doliwiające
konywania zmian
tworzenie
w projekcie,
wartości
–– zarzadzanie ryzyi niszczące
kiem to określenie
istniejącą,
i rozumienie
–– podstawą
celów projektu
jakości
i odpowiednia
zarządzania
aktywność intereryzykiem jest
sariuszy,
charak–– zarządzanie ryzyter i cele
kiem zintegrowaorganizacji
ne z biznesowymi
(świadomość
celami organii uczciwość
zacji,
pracow–– opracowanie
ników, środoindywidualnej dla
wisko pracy)
każdego projektu
Strategii Zarządzania Ryzykiem,
–– wyznaczenie
komitetu sterującego i kierownika
projektu

Źródło: opracowanie własne.

COSO II

PMI

FERMA

COBIT

–– ryzyko to
–– rozdział
–– zarządzanie
niepewność,
ryzyka
ryzykiem
która przynozwiązanych
jako dbałość
si odpowiedz czynnikami
o bezpieni skutek,
wewnętrznyczeństwo
–– procesowe
mi (płynność,
projektu/
podejście do
CF, kapitał
organizacji,
projektu,
intelektu–– nacisk na
–– informacja
alny) a zeaudyt i koni podejwnętrznymi
trole,
mowanie
(finansowe,
–– duże znaczeświadomych
strategiczne,
nie ryzyka
działań,
operacyjne,
biznesowego
–– zarządzanie
techniczne),
i roli oraz
ryzykiem
–– racjonalność
świadomości
jako wydziew stosowaniu
wyższego
lony obszar
przyjętych
kierownictwa
w zarządzametod (wyniu projeknik a koszt)
tem,
–– powołanie
kierownika
projektu
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Tabela 3
Proces zarządzania ryzykiem wg standardów
ISO

PRINCE2

COSO II

PMI

FERMA

COBIT

–– analiza
strategiczna
otoczenia:
możliwości
realizacji
zakładanych
celów,
–– i opracowanie
kryteriów
ryzyka,
–– ocena ryzyka
(identyfikacja, analiza,
ewaluacja),
–– postepowanie
z ryzykiem,
–– komunikacja
i konsultacje,
–– monitoring
i kontrola

–– identyfikowanie
ryzyka,
–– kategoryzowanie,
–– wyznaczanie właściciela,
–– ocena prawdopodobieństwa wystąpienia,
–– ocena oddziaływania na projekt,
–– ocena oddalenia
w czasie,
–– ocena ryzyka,
–– wyznaczenie
obszaru ryzyka (linii
tolerancji),
–– określenie opcji
działań i tworzenie
rezerw,
–– zalecanie działania
najwłaściwszego,
–– wyważenie kosztów
działań wiążących
ryzyko z kosztami
zmaterializowania
się ryzyka

–– ustalanie
celów,
–– identyfikacja
zagrożeń,
–– ocena
ryzyka,
–– określenie
reakcji
działania,
–– kontrola,
–– informacja
i komunikacja,
–– monitoring

–– planowanie
zarządzania
ryzykiem,
–– identyfikacja
ryzyka,
–– analiza
jakościowa
(klasyfikacja),
–– analiza
ilościowa
(pomiar),
–– przyjęcie
odpowiednich reakcji
(strategii),
–– monitoring
i kontrola

–– ocena
(analiza,
identyfikacja,
opis, pomiar,
ewaluacja),
–– informowanie o ryzyku
(zmiany/
szanse),
–– decyzja,
–– postępowanie,
–– raportowanie,
–– monitoring/
audyt

–– planowanie
i organizacja,
–– nabywanie
i wdrażanie,
–– dostarczanie
i wsparcie,
–– monitoring
i ocena

Źródło: opracowanie własne.

Proces zarządzania ryzykiem można rozumieć jako metodę polegającą na identyfikacji
i kontroli obszarów zdarzeń mogących powodować niepożądane zmiany. Jego etapy w rozumieniu poszczególnych standardów zaprezentowano w tabeli 3. Celem zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych jest wskazanie jego źródeł, ustalenie możliwych
obszarów występowania i rodzajów ryzyka, na które jest ono narażone, a następnie ich pomiar oraz wypracowanie odpowiednich strategii zabezpieczających odkryte rodzaje ryzyka
(Rogowski, Michalczewski, 2005, s. 15).
Rozpoznanie ryzyka stanowi jeden z najtrudniejszych, ale niezbędnych elementów analizy projektu. Należy wskazać skalę potencjalnych strat (zakres, koszt, czas, efektywność,
jakość) oraz określić, jakie ryzyko będzie możliwe do przyjęcia dla właściciela projektu
i interesariuszy.
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Tabela 4
Macierz oceny ryzyka projektu
Skutek
Duży
Średni
Mały

Prawdopodobieństwo
wysokie
nie do przyjęcia
duży
średni

średnie
duży
średni
mały

niskie
średni
mały
nieistotny

Źródło: Trocki (2013), s. 12.

Waga, prawdopodobieństwo i wielkość wpływu ryzyka (tab. 4) decyduje o wyborze odpowiedniej strategii minimalizującej i łagodzącej jego negatywne skutki:
–– unikanie – wybór rozwiązań obarczonych mniejszym ryzykiem, reorganizacja i modyfikacja procesów dostosowana do aktualnego etapu projektu,
–– transfer – przeniesienie odpowiedzialności czy skutków danego ryzyka na inne podmioty: ubezpieczycieli, kontrahentów, doradców, partnerów, klientów,
–– łagodzenie – zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i minimalizacja
jego skutków,
–– akceptacja – przyjęcie i próba kierowania ryzykiem bez żadnej ingerencji w przyjęty
pierwotny plan realizacji projektu (wyróżnia się: akceptację pasywną – przyjęcie ryzyka bez podejmowania jakichkolwiek działań, akceptację aktywną – pogodzenie się
z ryzykiem i stworzenie odpowiedniego planu działania, planu odwrotu).

3. Techniki zarządzania ryzykiem
Współczesny inwestor ma do dyspozycji szeroką gamę technik ułatwiających zarządzanie
projektem i jego ryzykiem. Ich zastosowanie (Pritchard, 2001, s. 26.) można rozpatrywać
w kontekście (tab. 5):
–– wymaganych zasobów (koszt i czas wdrożenia, infrastruktura i wyposażenie projektu,
trudność stosowania i zaangażowanie czasowe nad nadzorem),
–– możliwości stosowania (raportowanie statusu projektu – nadzór planów, budżetów,
harmonogramów; planowanie działań i strategii),
–– otrzymywanych wyników (dokładność, szczegółowość, użyteczność).
Możliwości stosowania tych technik oraz ich efektywność zależą w dużej mierze od
etapu procesu zarządzania ryzykiem, który można podzielić na:
–– identyfikację i klasyfikację,
–– pomiar,
–– planowanie strategii,
–– kontrolę i nadzór (tab. 6).
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Tabela 5
Techniki i ich skuteczność oraz wymagania (skala 1–5)
Technika

Zasoby

Zastosowanie

Wynik

Ankiety eksperckie
Technika delficka
Spotkania planistyczne
Przeglądy dokumentacji
Porównania analogii
Ocena planu
Burza mózgów
Metoda Crawforda
Analiza SWOT
Listy kontrolne
Analiza założeń
Audyty ryzyka
Macierz ryzyka
Analiza sieciowa
Analiza PERT
Analiza decyzji/oczekiwana wartość pieniądza (EVM)
Analiza wrażliwości
Analiza scenariuszy
Symulacja Monte Carlo
Analiza drzewa decyzyjnego
Strategia gier

5
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
2
5
5
4
4
4,5
5
4,5
5

5
5
4
3,5
3,5
3
3
3
4
2
3
3,5
4,5
3
3
3,5
4,5
5
4
4
4

5
5
4
3,5
3,5
3,5
3
2,5
4
2,5
3
4
5
4,5
4,5
4
5
5
4
4
4

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6
Skuteczność stosowania technik zarządzania ryzykiem na poszczególnych etapach
Technika

Etapy procesu zarzadzania ryzykiem

1

2

Ankiety eksperckie
Technika delficka
Spotkania planistyczne
Przeglądy dokumentacji
Porównania analogii
Ocena planu
Burza mózgów
Metoda Crawforda
Analiza SWOT
Listy kontrolne
Analiza założeń
Audyty ryzyka
Macierz ryzyka

identyfikacja i klasyfikacja
identyfikacja i klasyfikacja
identyfikacja i klasyfikacja
identyfikacja i klasyfikacja
identyfikacja i klasyfikacja
identyfikacja i klasyfikacja
identyfikacja i klasyfikacja
identyfikacja i klasyfikacja
identyfikacja i klasyfikacja
identyfikacja i klasyfikacja
identyfikacja i klasyfikacja
planowanie strategii
Identyfikacja i klasyfikacja, planowanie strategii
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1

2

Analiza sieciowa
Analiza PERT
Analiza decyzji/oczekiwana wartość pieniądza (EVM)
Analiza wrażliwości
Analiza scenariuszy

pomiar, nadzór i kontrola
identyfikacja i klasyfikacja, pomiar, nadzór i kontrola
pomiar
pomiar, planowanie strategii, nadzór i kontrola
identyfikacja i klasyfikacja, pomiar, planowanie strategii, nadzór i kontrola
pomiar, planowanie strategii
identyfikacja i klasyfikacja, planowanie strategii
identyfikacja i klasyfikacja

Symulacja Monte Carlo
Analiza drzewa decyzyjnego
Strategia gier
Źródło: opracowanie własne.

Należy zaznaczyć, iż na ostateczny wybór przyjętych do analizy technik wpływ mają:
–– dostępność informacji i skłonność inwestorów do podejmowania decyzji w warunkach
względnej pewności i bezwzględnej niepewności oraz ryzyka,
–– stan posiadanej wiedzy i doświadczenia w zakresie szacowania skali, prawdopodobieństwa zdarzeń mających wpływ na ryzyko,
–– koszty zastosowania określonych metod,
–– warunki inwestowania i horyzont czasowy inwestycji oraz znaczenia makro-, mezoi mikrogospodraczych determinantów oceny ryzyka oraz jego skutków z punktu widzenia skuteczności realizacji strategii rozwoju projektu (Siewiera, 2016, s. 611).

4. Procedura kontroli ryzyka i skuteczność analizy ryzyka
Istotną rolę w zarzadzaniu sytuacjami niepewnymi pełni sformułowanie i zastosowanie
procedur kontroli ryzyka i postepowania, gdy dojdzie do zdarzeń niepożądanych. W tym
kontekście można wyróżnić metodę bezpośrednią i pośrednią.
Pierwsza polega na analizowaniu każdej sytuacji zagrożenia i podejmowaniu kroków
odpowiadających specyfice danej okoliczności z intensywnym wykorzystaniem kadry
menadżerskiej. Po zidentyfikowaniu czynników ryzyka, określa się wielkość zagrożenia,
a następnie ustala dopuszczalne odchylenia. Zdarzenia go przewyższające sprowadza się
do poziomu bezpiecznego za pomocą dostępnych środków i monitoruje poziom zagrożenia.
W metodzie pośredniej stosuje się ogólne procedury działające globalnie – niezależnie
od specyfiki ryzyka, przy czym ogranicza się zarządzanie celowe. Wymaga to wykształcenia procedur działania dotyczących wszystkich sytuacji, które potencjalnie mogą stać
się źródłem zagrożenia. Polega to na zidentyfikowaniu zdarzeń i ich uporządkowaniu pod
kątem wagi. Następnie określa się procedury i prowadzi ciągły monitoring poziomów ryzyka, przy czym kontroluje się skuteczność ustalonych procedur. Metoda ta charakteryzuje
się mniejszym udziałem kadry menadżerskiej w zarządzaniu ryzykiem, ponieważ odgórne
procedury pozwalają na ich realizację na poziomie kadry technicznej.
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Kontrola ryzyka powinna wykazać czy podjęte działania były słuszne oraz czy i w jakim zakresie zamierzone cele zostały osiągnięte. Sprawność działań można ocenić według
kryteriów prakseologicznych:
–– skuteczność – osiągnięcie zamierzonych wyników,
–– korzystność – wyższość zysków nad zainwestowanym kapitałem,
–– ekonomiczność – cenność osiągniętego wyniku, wartość użyteczna przewyższająca
poniesione koszty.
Wynikiem oczekiwanym jest relacja, kiedy działania okażą się skuteczne oraz korzystne. Możliwe są również przypadki:
–– działanie skuteczne, ale niekorzystne – zrealizowano zamierzone cele, ale nie osiągnięto zakładanej opłacalności projektu,
–– działanie nieskuteczne, ale korzystne – nie osiągnięto celu, ale skutki działań przyniosły korzyści przekraczające wartość zamierzonego celu.
Rozpatrując ogół procedur podjętych w kierunku minimalizacji ryzyka istotnym kryterium jest ich ekonomiczność. Należy dążyć do ekonomizacji działań, zapewnić stalą kontrolę kosztów w celu ich późniejszej minimalizacji.
Ocena skuteczności zastosowanych procedur i technik jest niezbędna do efektywnego
zarządzania projektami i jego ryzykiem. Kompleksowe ujęcie tego tematu powinno zawierać opis realizacji poszczególnych zadań, pokazujący podjęte działania w kontekście osiągnięcia celów projektu, analizę rezultatów i omówienie wniosków od strony właściciela
projektu i interesariuszy. Zebrane uwagi muszą dotyczyć wszystkich obszarów realizacji,
ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia projektu i pokazaniem ich efektywności finansowej. W ramach oceny należy przedstawić rozliczenie zastosowanych środków, wykazać
wartość wytworzoną produktów oraz efekty w kontekście osiągniętych celów ogólnych,
operacyjnych i szczegółowych.

Uwagi końcowe
Wielowymiarowość i wieloaspektowość ryzyka oraz jego istotny wpływ na osiągniecie zakładanej przez projekt rentowności wymaga kompleksowej analizy. Wykorzystanie prezentowanych tu metod i technik pozwala efektywnie zarządzać projektem i zminimalizować
potencjalne skutki ryzyka. Jednak ich wybór zależy od wiedzy i doświadczenia zespołu
projektowego, kosztów i czasu wdrożenia, infrastruktury organizacji i planowanego przedsięwzięcia (wielkości, zakresu inwestycji i jej charakteru) czy technologii. Należy podkreślić wagę późniejszej oceny skuteczności procesu zarzadzania ryzykiem. Opis oraz porównanie zastosowanych procedur i technik, ich skuteczności, a także efektywności w ujęciu
korzyści/koszty stanowi cenną informację dla dalszych projektów organizacji.
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EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT PROJECTS
Abstract: Purpose – The purpose of the study is to analyze the effectiveness of project management in terms
of its risk and to evaluate the effectiveness of techniques used in this field.
Methodology – In the presented research, the following methods were used: literature studies, description,
explanation, comparative.
Findings – The results of the studies show the importance of the risk management process to ensure efficient
and effective planning and implementation of investment projects. It was indicated that the success of the
project, that is, the completion in line with the objectives set out, is conditional on the ability to prevent risk.
The study compared standards, methods and techniques to facilitate risk analysis. Was presented their advantages and disadvantages as well as the ability to use in the context of the required resources (cost, time, infrastructure, knowledge), control (reporting, supervision) or results. The effectiveness of the use of techniques
at various stages of the risk management process has been described. Attention was drawn to the subsequent
assessment of the effectiveness of the procedures applied, which must cover all areas of implementation, with
particular regard to project clearance and financial efficiency.
Originality/value – The importance of actions to minimize the risk effects and the need for the organization
to develop procedures to effectively manage the project and its risks to ensure the required efficiency are
indicated. Although comprehensive risk analysis can be based on standards, however, the choice of specific
actions and techniques depends on: the knowledge and experience of the project team, the cost and implementation time, the infrastructure of the organization and the project (size, investment and its nature) or
technology. It was emphasized that a later comparison of applied procedures and their effectiveness would be
valuable information for further projects of the organization.
Keywords: risk management, project management, investment, risk analysis
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Homo sapiens oeconomicus, Homo oeconomicus
– czy ubezpieczenia kupujemy
w oparciu o tylko racjonalne czynniki?
Aleksandra Wicka, Jarosław Świstak*
Streszczenie: Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na zakup ubezpieczeń w świetle
osiągnięć ekonomii behawioralnej. Podjęto próbę wskazania, które z czynników wpływających na zakup
ubezpieczeń, opisywanych w wynikach dotychczas przeprowadzonych badań, przemawiają za racjonalnością podejmowanych decyzji, a które za uwzględnianiem przy decyzjach zakupowych innych przesłanek.
Stwierdzono, że w analizie czynników wpływających na popyt na ubezpieczenia należy uwzględniać nie
tylko te racjonalne, ale również emocjonalne, które przedstawione są w teorii perspektywy i behawioralnej
hipotezie cyklu życia. Umożliwia to dokonanie bardziej wiarygodnych badań i pozwala na stworzenie wiarygodnego modelu zachowań konsumentów.
Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, emocje, ubezpieczenia

Wprowadzenie
Podstawową rolą ubezpieczeń jest zaspokojenie jednej z najważniejszych potrzeb człowieka, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. Zgodnie z hierarchią potrzeb stworzoną przez
A. Maslowa jest ona umieszczona na drugim poziomie piramidy potrzeb, zaraz po potrzebach fizjologicznych. Może się zatem wydawać, że każdy, bez względu na to, czy jest klientem indywidualnym, czy przedsiębiorcą powinien być zainteresowany zakupem różnych
ubezpieczeń jako narzędzi umożliwiających mu zarządzanie określonymi ryzykami, które
mu zagrażają. Realizacja ryzyka może przecież przynieść negatywne skutki wpływające
zarówno na stan majątku, jak i na przyszłe funkcjonowanie rodziny czy firmy.
W praktyce sytuacja wygląda inaczej. Zarówno podmioty gospodarcze, jak i klienci indywidualni w głównej mierze zakupują te ubezpieczenia, które są obowiązkowe (np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, tzw. OC
kierowcy). Produkty te kupowane są powszechnie w związku z istnieniem przymusu ubezpieczeniowego i mają najwyższy udział w wydatkach klientów na zakup ubezpieczeń w Polsce (Wicka, 2015, s. 607–617).
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Skłonność do zakupu ubezpieczeń dobrowolnych, które są kupowane na podstawie rozpoznania potrzeb przez nabywców, jest natomiast uzależniona od bardzo wielu czynników
zarówno ekonomicznych, takich jak cena ubezpieczenia czy dochody konsumentów, ale
także pozaekonomicznych, takich jak stosunek do ryzyka, strat, czy postrzeganie czasu. Na
gotowość do ubezpieczania się wpływają także różnego rodzaju indywidualne determinanty tych zachowań ekonomicznych (Maison, 2014, s. 130; Gąsiorowska, 2008).
W związku z tym, że współczesny człowiek gospodarujący z jednej strony może wykorzystywać najnowsze osiągnięcia nauki, w tym precyzję nauk ścisłych, sztuczną inteligencję oraz matematyczną optymalizację danych przy podejmowaniu decyzji, z drugiej
zaś – pozostając człowiekiem, nie może wyzbyć się swojej emocjonalności i tzw. czynnika
ludzkiego w decyzjach ekonomicznych (Zalega, 2015, s. 8), w niniejszym artykule postanowiono podjąć się próby wskazania czynników, które świadczą o racjonalności, ale i takich,
które dowodzą wpływu emocji na podejmowanie decyzji zakupowych na rynku ubezpieczeń.

1. Cel i metoda
Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na zakup ubezpieczeń w świetle
osiągnięć ekonomii behawioralnej w zakresie wyjaśniania mechanizmów podejmowania
decyzji (ekonomicznych).
W opracowaniu podjęto próbę wskazania, które z opisywanych w wynikach dotychczas
prowadzonych badań czynników wpływających na zakup ubezpieczeń zaliczone mogą być
do czynników racjonalnych, a które mają odmienny, emocjonalny charakter. Przedstawione
zostanie znaczenie tych dwóch grup czynników w podejmowaniu decyzji o zakupie ubezpieczenia.
Artykuł ma charakter przeglądowy i prezentuje krajowy oraz zagraniczny dorobek
w zakresie ekonomii behawioralnej w kontekście podejmowania decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem. Wykorzystano metodę analitycznego studium literatury. Podstawowym
źródłem informacji były zatem artykuły naukowe, literatura krajowa i zagraniczna. Odwołano się także do wstępnych wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w formie
ankiety audytoryjnej przeprowadzonej na próbie wygodnej.
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2. Emocje w podejmowaniu decyzji
„Emocje są pierwsze, namysł przychodzi po chwili” (Zajonc, za: Ohme, 2017)

Wiele decyzji zakupowych podejmowanych jest pod wpływem emocji1 takich jak zachwyt,
radość wywołana możliwością posiadania czegoś, ale też takich jak strach, lęk o przyszłość.
Emocje poprzedzają racjonalność i mają bezpośrednie przełożenie na to, co zrobimy, a czego nie zrobimy (Ohme, 2017, s. 143). W powstawanie emocji zaangażowanych jest wiele
części mózgu. Najważniejsze z nich to: hipokamp, podwzgórze, kora przedczołowa, zakręt
obręczy, brzuszne pole nakrywki i jądro półleżące oraz wyspa. Istnieją dwie drogi powstawania emocji. Jedna wiodąca przez korę (górna), bo kora leży w mózgu nad wzgórzem i ciałem migdałowatym i druga (nowo odkryta), krótsza i szybsza (dolna), gdy ciało migdałowate odbiera informacje bezpośrednio z receptorów i generuje reakcję emocjonalną (Le Doux,
2000). Zanim kora będzie w stanie zinterpretować co się w ogóle stało, decyzja zostanie
podjęta podświadomie. Obie drogi działają równocześnie. Odkrycie przez LeDoux drugiej,
krótszej drogi podejmowania decyzji uwiarygodniło psychologiczne hipotezy o istnieniu
podświadomości, w której zachodzi wiele procesów i która jest „magazynem” informacji
gromadzonych przez całe życie.
Zdaniem R. Ohme wiele decyzji podejmowanych jest nieracjonalnie. Jesteśmy bardziej
emo sapiens (od emocji) niż homo sapiens. „Mózg nie został stworzony do myślenia. Został
stworzony do odczuwania. Myślenie jest ostatnim dodatkiem do całej reszty. Jest jak poduszka powietrzna dodana do istniejącego już samochodu” (Fijałkowski, 2016). Opinia ta
jest zgodna ze stanowiskiem G. Katona, jednego z głównych przedstawicieli ekonomii behawioralnej, według którego świadomy wybór nie jest najbardziej typowym zachowaniem
jednostek, ponieważ dominują zachowania impulsywne, zachodzące pod wpływem chwili,
których z pewnością nie można uznać za w pełni racjonalne (Katona, 1975).
Na podstawie prowadzonych badań wywnioskowano, że świadome wybory są w istocie
konsekwencją działań, które poza naszą świadomością planuje i wykonuje mózg. To mózg
jest decydentem, a świadomość pełni raczej funkcję rzecznika prasowego, który ogłasza
decyzje, ale sam ich nie podejmuje (Ohme, 2017, s. 78).
Dzięki neuronauce (Dopfer, 2004, s. 14), która obejmuje wiele dyscyplin naukowych badających układ nerwowy, mózg i umysł, można dzisiaj śledzić w czasie rzeczywistym najbardziej subtelne fenomeny umysłu, takie jak pamięć, uwagę i emocje (Ohme, 2017, s. 94).
Jeszcze niedawno nie przypuszczano, że dzięki analizie aktywności elektrochemicznej mózgu będzie można przewidzieć, czy konsument wybierze Pepsi czy Coca-colę (Ohme, 2017,
s. 77), jakie emocje towarzyszą konsumentowi gdy ogląda reklamę itd. Dzięki możliwości i umiejętności wykorzystania do badań konsumentów metod neurobrazowania mózgu
(PET i fMRI), mierzących reakcje psychofizjologiczne, można wyeliminować z procesu

1
Na relatywnie wysokie znaczenie emocji w zachowaniach się klientów na rynku usług finansowych wskazuje
także M. Płonka (2004).
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badawczego rozbieżność między deklarowanym zachowaniem klienta a jego realnym zachowaniem (Wicka, Świstak, 2010 a, 2010b; Wierciński, 2008, s. 76–91).

3. Homo oeconomicus versus Homo sapiens economicus
W tradycyjnym podejściu do zachowania podmiotów uczestniczących w rynku zakłada się,
że ich działania oparte są na koncepcji homo oeconomicus. Oznacza to, że:
–– jednostki są racjonalne,
–– działają na podstawie pełnej i doskonałej informacji, mają też nieograniczone możliwości ich przetwarzania,
–– celem decydentów jest maksymalizacja oczekiwanej użyteczności lub maksymalizacja zysku,
–– działają w wąsko pojętym własnym interesie, to znaczy bez uwzględniania użyteczności innych podmiotów,
–– mają spójne preferencje, również czasowe, zgodnie z modelem wykładniczo dyskontowanej użyteczności,
–– podejmują decyzje, biorąc pod uwagę reguły wnioskowania Bayesowskiego, traktują
swe dochody i zasoby zamiennie, to znaczy jako nieoznaczone co do źródła pochodzenia lub przeznaczenia (Solek, 2010, s. 22).
Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że konsument podejmując decyzje co
do zakupu ubezpieczenia działa zawsze racjonalnie i bez emocji. Przy tym podejściu nie
bierze się pod uwagę indywidualnych cech klientów i ich zróżnicowanego podejścia do
różnych zagadnień, np. postrzegania czasu (Maison, 2014, s. 130). Jak wynika z badań, sposób postrzegania czasu może mieć również wpływ na to, jak człowiek postrzega zjawiska
ekonomiczne oraz jakie decyzje finansowe podejmuje oraz umożliwia wyjaśnienie dlaczego właśnie w taki, a nie inny sposób postępuje (Bajcar, Nosal, 2004; Maison, 2014, s. 131).
Traktując konsumenta jako podmiot w pełni racjonalny nie uwzględnia się również znaczenia emocji (Dudziak, 2013, s. 25) takich jak gniew, strach czy niepokój, które mogą mieć
znaczący wpływ na podejmowanie decyzji o zakupie ubezpieczeń. Przyjmuje się milcząco
założenie, że konkretne zachowanie ludzkie w sferze gospodarowania da się wytłumaczyć
w kategoriach idealnych, ściśle racjonalnych wyborów (bowiem człowiek ekonomiczny postrzegany jest jako człowiek racjonalny) (Wach, 2010, s. 96).
Tymczasem teorie, koncepcje i szkoły funkcjonujące w ramach nurtu, jakim jest ekonomia behawioralna, umożliwiają w sposobie badań zachowań konsumentów nie tylko
odejście od klasycznego aksjomatu człowieka racjonalnego, ale przede wszystkim dają
możliwość szerszego spojrzenia na podmioty gospodarujące na rynku z uwzględnieniem
czynników psychologicznych. Takie interdyscyplinarne podejście obejmujące zarówno elementy tradycyjnego ujęcia ekonomicznego, jak i te wynikające z osiągnięć ekonomii behawioralnej sprawia, że w efekcie otrzymujemy obraz człowieka rzeczywistego.
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Jedna z najważniejszych koncepcji występujących w ekonomii behawioralnej oparta
jest na odrzuceniu poglądów o pełnej i każdorazowej racjonalności wyborów konsumentów. Przyjęte tam założenie ograniczonej racjonalności wskazuje na dwa istotne aspekty.
Po pierwsze, nie wszyscy konsumenci są zainteresowani osiąganiem optymalnych rezultatów, ponieważ posiadają ograniczone zdolności poznawcze, co utrudnia im rozważenie
wszystkich racjonalnych możliwości. Przy zakupie ubezpieczenia wymagałoby to dokonania porównania ogólnych warunków ubezpieczenia dla wybranego produktu2. Ogólne
warunki ubezpieczenia mają zazwyczaj od 20 do 40 stron. Aby dokonać w pełni racjonalnego wyboru, należałoby zapoznać się z tym dokumentem we wszystkich firmach ubezpieczeniowych, które oferują dany produkt. Poza tym pamiętać należy także o zjawisku
asymetrii informacji, które wynika ze zróżnicowania poziomu wiedzy, którą dysponuje
klient w stosunku do wiedzy, którą dysponuje zakład ubezpieczeń3, co również wyklucza
podejmowanie decyzji w oparciu o pełną informację. Po drugie, konsumenci przy podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych kierują się nie tylko koniecznością zaspokojenia potrzeb,
ale uwzględniają także uwarunkowania społeczne (Zalega, 2015, s. 10).
Podsumowując, można stwierdzić, że podejście do konsumenta w ujęciu homo sapiens
oeconomicus pokazuje, że wszelkie jego działania mają na celu zaspokojenie potrzeb oraz
dążenie do osiągnięcia maksymalnych korzyści ze swoich decyzji i wyborów, jednak jest on
w tym obszarze ograniczony ze względu na niedostępność do pełnej informacji, ograniczone możliwości poznawcze oraz warunki niepewności, w których żyje i podejmuje decyzje
(Bartosik-Purgat, 2009).
Kolejną bardzo istotną teorią w ekonomii behawioralnej jest teoria perspektywy. Jej
twórców uważa się za reprezentantów drugiego pokolenia ekonomii behawioralnej (Zalega,
2015, s. 13). D. Kahneman i A. Tversky (1981) w teorii perspektywy dowodzą, że decyzje
ludzi są podejmowane pod wpływem emocji, postaw, błędów percepcyjnych, jak również
kontekstu symulacyjnego. Ludzie, stając przed określonym wyborem, szukają w swojej pamięci faktów i sytuacji, które mogliby odnieść do chwili obecnej. Takie podejście dobrze
uzasadnia wzrost zainteresowania klientów firm ubezpieczeniowych produktami chroniącymi ich od wybranego ryzyka (np. powodzi) bezpośrednio po zaistnieniu takiego wydarzenia, na przykład w innej części kraju, nawet wtedy, jeśli tylko o nim słyszeli. Wystarczające jest, aby na tej podstawie subiektywnie uznali, że także im ono zagraża. Mamy
do czynienia z taką sytuacją również wtedy, gdy mało prawdopodobne zdarzenie skupi
na sobie naszą uwagę. Zgodnie z wynikami badań Kahnemana i Tversky’ego (Kahneman,
2012, s.419), nadajemy mu wówczas znacznie większą wagę, niżby to wynikało z rachunku
prawdopodobieństwa.
2
W badaniu pilotażowym przeprowadzonym przez autora opracowania w formie ankiety audytoryjnej, w której
brali udział klienci kwalifikowani, czyli charakteryzujący się wysokim poziomem edukacji finansowej odpowiednim statusem majątkowym (Płonka, 2004) 32% ankietowanych wskazało, że czyta taki dokument w całości.
3
Zjawisko asymetrii informacji zostało szczegółowo opisane przez G.A. Akerlofa, który w 2001 roku otrzymał
Nagrodę Nobla wraz z M. Spencem i J. Styglizem za badania z tego zakresu.
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Również omawiany w ramach teorii perspektywy stosunek ludzi do zysków i strat, który może zależeć od kontekstu (perspektywy), z jakiej jest rozpatrywany, ma swoje odzwierciedlenie w zachowaniach konsumentów względem ubezpieczeń. Jest to tak zwany „efekt
odbicia”. Zgodnie z nim, w odniesieniu do zysków, jednostki preferują mniejszy, lecz pewny
zysk niż większy i niepewny. W odniesieniu do strat preferencje konsumentów skłaniają się do większej i niepewnej straty zamiast mniejszej, ale pewnej (Kahneman, Tversky,
1981 s. 453–58). Zgodnie z tą koncepcją w odniesieniu do zainteresowania konsumentów
ubezpieczeniami ważne jest, jak postrzegają oni składkę ubezpieczeniową, a jak wypłatę
odszkodowania. Jeżeli opłacenie składki traktują jako stratę, to nie będą chcieli kupować
ubezpieczeń (jedna z podstawowych definicji ubezpieczeń mówi, że ubezpieczenie to zastąpienie dużej niepewnej straty małą pewną stratą, czyli składką). Jeżeli konsumenci traktują
odszkodowanie jako zysk, w ubezpieczeniach jest on większy i niepewny, zatem może to
także prowadzić do ograniczenia zainteresowania zakupem ubezpieczeń.
W wyjaśnianiu zachowań ludzkich w zakresie podejmowania decyzji zakupowych
efektywna jest również kolejna z teorii ekonomii behawioralnej, dotycząca odmiennego
klasyfikowania poszczególnych składowych dochodu i wynikających z tego różnych sposobów dysponowania nim. W ramach behawioralnej hipotezy cyklu życia, obok samokontroli i sposobu prezentacji alternatyw, występuje teoria systemu „kont mentalnych”. Konta
mentalne to bieżący dochód, bieżący majątek i przyszłe dochody. Mechanizm księgowania
mentalnego sprawia, że te same kwoty traktujemy odmiennie w zależności od kontekstu
(Kahneman, Tversky, 1981, s. 453–58). Najmniej dotkliwe dla konsumenta jest wydawanie
środków z konta „bieżące dochody”. Konsumenci wliczają koszt ubezpieczenia w koszty
bieżącego utrzymania, więc często nie do końca refleksyjnie podejmują decyzję o zawarciu umowy i dlatego też dość często dają się pośrednikom ubezpieczeniowym namówić do
zakupu ubezpieczenia, które nie zawsze jest im potrzebne (Maciejasz-Świątkiewicz, 2014,
s. 109).

4. Czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne brane pod uwagę przez klientów
przy zakupie ubezpieczeń
Na podstawie dostępnych źródeł literatury przedmiotu odnoszących się do zachowań konsumentów w procesie podejmowania decyzji zakupowych w tabeli 1 zestawiono czynniki
warunkujące takie decyzje. Czynniki o charakterze ekonomicznym brane są pod uwagę
w racjonalnym procesie podejmowania decyzji, kiedy konsument ponosząc koszty (składka
ubezpieczeniowa) analizuje korzyści, jakie odniesie zakupując ubezpieczenie (kwota odszkodowania). Jednocześnie wiele czynników o charakterze psychologicznym oznacza, że ubezpieczenia w dużej mierze służą zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych, pozaekonomicznych.
Jednym z wymienionych w tabeli 1 czynników jest stosunek do ryzyka. Konsumentów
można podzielić na skłonnych do ryzyka, obojętnych wobec ryzyka i charakteryzujących
się awersją do ryzyka. Wyniki dotychczas prowadzonych badań wskazują na to, że osoby
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skłonne do ryzyka mogą rezygnować z ubezpieczania się. Osoby obojętne wobec ryzyka
będą kupować ubezpieczenia tylko wtedy, jeżeli będzie to konieczne. Natomiast osoby, które charakteryzują się awersją do ryzyka, będą ubezpieczać się w każdej możliwej sytuacji
(Maciejasz-Świątkiewicz, 2014, s. 109).
Tabela 1
Wybrane czynniki oddziałujące na popyt na ubezpieczenia
Typ czynnika

Ekonomiczny

Pozaekonomiczne (inne)

Demograficzne

Psychologiczne

Rodzaj
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

cena ubezpieczenia,
dochody konsumentów,
podaż ubezpieczeń,
zabezpieczenie finansowe rodziny,
poziom zamożności
istnienie przymusu ubezpieczeniowego,
sugestie rodziny, znajomych,
namowa pośrednika ubezpieczeniowego,
łatwość dostępu do usługi,
reklama,
kultura
wiek,
płeć,
wykształcenie
obawa przed szkodą,
poczucie bezpieczeństwa,
stosunek do strat,
stosunek do zysków,
stosunek do ryzyka,
stosunek do czasu,
„księgowanie mentalne”,
postawa wobec ubezpieczania się

Źródło: opracowanie własne na podstawie Smyczek (2012); Nowotarska-Romaniak (2013); Rudnicki (2014);
Kieżel (1995).

Kolejnym aspektem popytu na ubezpieczenia jest postawa wobec ubezpieczania się.
Osoby charakteryzujące się postawą negatywną uważają, że wydawanie pieniędzy na ubezpieczanie się jest zbędne i niewarte korzyści, jakie można uzyskać. Pozytywnie nastawieni
do ubezpieczeń myślą odwrotnie. W wynikach badania pilotażowego w obrębie badanej
próby również zaobserwowano omawianą zależność. 50% respondentów mających pozytywny stosunek do ubezpieczeń stwierdziło, że wydatki poniesione na zakup ubezpieczeń
są warte korzyści, które można odnieść w przyszłości 4.
Poza czynnikami, które bezpośrednio oddziałują na popyt na ubezpieczenia, zawsze
należy brać pod uwagę także uwarunkowania wynikające z makrootoczenia, które zdaniem
4
Wstępne wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego przez autora opracowania w formie ankiety audytoryjnej, w której brali udział klienci kwalifikowani, czyli charakteryzujący się wysokim poziomem edukacji
finansowej i odpowiednim statusem majątkowym (Płonka, 2004).
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niektórych autorów (Smyczek, 2007, s. 37–44) uwzględniających specyfikę rynku usług
finansowych, istotnie oddziałują na zachowania klientów firm ubezpieczeniowych. Uwarunkowania te mogą stanowić szanse i zagrożenia dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku. Umiejętność zachowania się konsumentów w zmieniających się warunkach,
zwłaszcza w obliczu sytuacji kryzysowych, niepewnych i złożonych również jest elementem badań prowadzonych w ramach podejścia behawioralnego, lecz nie ma jeszcze spójnych
teorii na ten temat.

Uwagi końcowe
1. Odejście od racjonalności zachowań konsumentów na rzecz ograniczonej racjonalności ich zachowań umożliwiło uwzględnianie w badaniach ekonomicznych aspektów
związanych z wpływem emocji i uczuć na podejmowane decyzje.
2. Poszerzenie prowadzonych analiz popytu na ubezpieczenia o czynniki psychologiczne umożliwia uwzględnianie w nich, obok czynników ekonomicznych, takich jak cena
ubezpieczenia czy dochody konsumentów, znaczenia takich aspektów, jak stosunek do czasu czy postawa wobec ubezpieczeń, które w istotny sposób determinują zachowania konsumentów na rynku ubezpieczeń.
3. Na podstawie studiów dostępnej literatury można stwierdzić, że decyzje co do zakupu ubezpieczeń są podejmowane zarówno pod wpływem czynników racjonalnych, jak
i nieracjonalnych.
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ones that are presented in the theory of perspective and behavioural life cycle hypothesis. This allows for
more reliable research and a more accurate and reliable model of consumer behaviour.
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Success and failures of crowdfunded projects
in Poland
Joanna Adamska-Mieruszewska, Urszula Mrzygłód,
Marcin Skurczyński*
Summary: Objective – In recent years the crowdfunding platforms have gained importance as a intermediation vehicle which facilitates revealing project’s unique character to a wide audience, and simultaneously
attracting potential investors. The number of projects financed through Polish crowdfunding platforms raises
the question about the causes of successes and failures in engaging investors. The main goal of the paper is to
examine major characteristics of the projects offered on the platform PolakPotrafi.pl, with special emphasis
on the potential drivers of success and failures.
Methodology – In the study descriptive statistical methods have been employed on a unique dataset of 1850
projects published on the platform PolakPotrafi.pl in years 2011–2016.
Result – Based on the statistical analysis, the most important trends in crowdfunding financing as well as the
characteristics of projects have been identified.
Originality/value – Data collection has been conducted automatically based on the authors’ original script
written in Python language.
Keywords: crowdfunding, success determinants, empirical study

Introduction
Brilliant ideas for business, product or events can sometimes emerge in one’s mind effortlessly, however implementing them into practice requires a number of tactical operations to
be pursued. First, one must become aware of the essential character of the novel idea. Thus,
in this phase one has to conduct preliminary market research which simultaneously contributes to acquisition of knowledge about the potential customers, competitors and risks. Altogether at the end of this early stage one must develop the basic idea for business as well as
define a niche on the market. Second, one has to provide a detailed, and solid business plan
and finally, one must secure sufficient financial resources to establish a business or launch
a project. While it is beyond the scope of this paper to discuss all the problems encountered
in each of the phases mentioned above, the sources of funding for creative ideas as well
start-ups warrant attention here.
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Entrepreneurs seem to have a broad range of internal and external sources to finance
business projects e.g. retained earnings, loans, credits, leasing, shares, bonds. However,
projects that entail higher levels of risk are less desirable for capital providers. Indeed, traditional sources of financing favor traditional projects, also in terms of risk. Therefore as
a business beginner, one often needs to utilize own as well as family financial reserves
or augment the level of personal debt. Among the potential financial sources for start-ups
are the so-called business angels and crowd investors. Whereas funds from the latter group
are becoming more available in recent years, the number of former potential investors from
is rather low in many countries. Similarly the level of risk capital i.e. venture capital and private equity is below needs. Essentially, for many novel ideas and business start-ups securing
financial resources becomes a considerable obstacle.
The existing market gap in start-ups funding has led to the growing interest in crowd
financing. Not only many crowdfunding platforms are starting to operate across countries,
but also this form of financing gained increased attention from researchers as well as policy
makers. In particular European Commission is interested in the development of the crossborder crowdfunding business (European Commission, 2016). The potential of this form
of financing has been also recognized by AFME in the recent report on the risk financing
(AFME, 2016).
Similarly to other modern economy innovations the crowdfunding is a dynamic form
of alternative financing which is difficult to define because of its’ varied business models. Generally, crowdfunding can be explained as an open announcement to a wide public
(community) to raise funds for a particular project (AFME, 2016). Belleﬂamme et al. (2014)
accentuate that funds are raised “either in the form of donations or in exchange for the future
product or some form of reward to support initiatives for specific purposes”. Further discussion on the definition, and typology of crowd financing can be found in Belleflamme et al.
(2015); Mollick (2014); Šoltés, Štofa (2016); Kozioł-Nadolna (2015); Dziuba (2015), Cichy,
Gradoń (2016); Wieczerzycki (2014); Adamska-Mieruszewska, Mrzygłód (2014).
A growing body of literature focuses on the projects’ properties that lead to obtain the
required level of funding. It is worth mentioning that many crowdfunding platforms operate in an “all or nothing” model. This means that a project’ owner receives money only if
the collected amount reaches or exceeds the initial target. Therefore exploring the drivers
of projects’ attractiveness to the crowd investors becomes simultaneously a practical issue.
Despite this strong interest in the success factors among international researchers apparently vast of the empirical studies are conducted on the basis of the US data. This can be
attributed to a longer history, more advanced crowdfunding market in comparison to other
countries as well as to an appealing success of the US Kickstarter platform. In empirical
research less attention is paid to other countries which also experience dynamic growth of
this business area. Therefore the main goal of this paper is to examine major characteristics
of the projects announced on the Polish crowdfunding platform PolakPotrafi.pl. Based on

Success and failures of crowdfunded projects in Poland

417

a unique dataset of 1850 projects we conduct an exploratory study with special emphasis on
the potential drivers of the projects’ success and failures.
The remainder of the paper is organized as follows. The concise literature review regarding the drivers of the projects’ success and failure is presented in the next section, whereas
research design is discussed in section 2. Next sections cover the statistical characteristics
of the obtained data (section 3) as well as the indication of the potential drivers of success
(section 4). Conclusions and implications for further research are presented in the last section.

1. Literature review
As crowdfunding is a form of raising funds through an open call on the Internet, the distance-related frictions should not be as significant as in, for example, venture capital or business angels funding. This contrast with traditional theories assuming there is a geographic
proximity between investors and entrepreneurs due to, inter alia, distance-sensitive costs
connected with providing input or gathering information. Agrawal et. al. (2011) examined
the geographic origin of investors in 4,712 crowdfunding projects presented on platform for
musicians. The authors observed that the distance between investor and entrepreneur was
on average 3,000 miles. Thus, they highlighted that crowdfunding platforms tend to reduce
the distance barrier in funding projects.
In their further research Agrawal et. al. (2015) indicate that crowdfunding platforms
have three attributes that facilitate distance-related frictions to diminish. That is: standardized layout that enables easier search for projects; relatively small values of individual
investment which do not trigger the one’s need of control, and immediate information about
others investors behaviors.
By comparison on the basis of 48,034 projects from Kickstarter Mollick (2014) confirms
the uneven geographical distribution of crowdfunding projects in United States. Moreover Mollick (2014) postulates clustering patterns among US cities and individual categories
of crowdfunding projects, namely music, film, technology. Indeed Mollick reports that the
distribution of projects coming from San Francisco reveals larger share of projects in field
of technology, games and design.
Furthermore Mollick confirms other important drivers of success, namely shorter period
of money collection, larger size of the founders’ social network, higher level of the founders’
initiative in providing updates to projects, videos, and lower level of the spelling mistakes
in projects presentation. On the contrary, Cordova et al. (2015) argue that expanding the
project duration increases the chances of raising the necessary amount. In their study the
authors concentrate solely on the technology start-ups by employing data collected from
4 platforms: Kickstarter, Ulule, Eppela, Indiegogo. Additionally Cordova et al. (2015) confirm that increasing the pledged amount reduces the chances for projects’ success.
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Again Kickstarter has been a source of data for the study conducted by Koch and Siering
(2015). Having smaller sample size at their disposal (1,000 projects) the authors investigate
the drivers of projects success and confirm the significance of the pledged amount and
media richness. Contrary to Mollick (2014) in their study Koch and Siering argue that the
number of friends on social platform as well as the length of the project duration has no impact on the success probability. In addition to previous studies Koch and Siering evaluate the
significance of the founders’ previous experience with crowdfunding platforms. The study
reveals that the chances to obtain the required target amount are higher if the project owner
also financially supports other proposals announced on the crowdfunding platform.
Finally, it is worth to mention the study based on the dataset of 740 projects from Switzerland conducted by Beier and Wagner (2015). The authors similarly to Mollick confirm
that frequency of the project updates reinforces the chances to obtaining the required level
of funds on the crowdfunding platform. Furthermore, Beier and Wagner (2015) argue that
applying videos enhances the level of media richness in communication with crowd investors and thus contributes to the projects’ success.

2. Research design
In order to explore the success factors of the Polish crowdfunded projects we extracted
data from the one of the largest platforms operating in Poland, namely Polakpotrafi.pl.
Established in March 2011, this platform uses donation-based crowdfunding offering rewards. Ever since its beginnings, the platform claims to have helped to obtain over 17 million PLN worth of funding for almost 3,000 projects. Similarly to many other crowdfunding
platforms Polakpotrafi.pl operates in the ‘all or nothing” model.
Database was built based on a procedure that employed a programme written in the Python language. The data was collected between 20 August and 2 September 2016 and refers
to projects submitted to the platform from 2011 until 2 September 2016. The object of the
survey was to collect information on current (on-going) and historical (completed) projects,
including also about ones which were unsuccessful, i.e. ones that failed to raise the required
funding. Data on failed projects was collected with the assumption that investors supporting successful projects also declared their support in the past for projects which eventually
failed to obtain funding. The most important characteristics were recorded for each project.
Initially, 1,260 websites were identified, describing on-going or successfully completed
projects. On that basis, a list of 17,098 unique profiles was compiled detailing supporter
data. The assumption that those who supported the current projects also supported other
projects in the past proved right. Identified users were found to support 2,380 projects in
total. This data was used to build a list of all supporters, including 96,878 user profiles.
The compiled lists and collected user data underwent preliminary analysis. The analysis included valid websites of actually existing projects and test profiles on the platform.
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The project websites offered complete and fully operational www services or incomplete/
incorrect information. Eventually, projects returning incomplete or incorrect information
were eliminated and data was collected concerning 1,850 projects whose individual websites were identified in the analysis.
The results amassed in this way were processed using the SPSS package. As the first
step, frequency analyses were carried out and statistical metrics taken.
A survey of the literature and data on crowdfunded projects submitted in 2011–2016,
collected by methods described above from PolakPotrafi.pl allowed defining the following
factors which may determine the success of a project, understood as raising the required
amount. These factors will be analysed later.
–– location (town) tied to the project,
–– month of publication on the platform,
–– media presence (number of mentions in the media),
–– activity on the platform:
–– number of project-related news items added by initiators,
–– number of user comments on the project or its initiators.

3. Projects characteristics
The research focused on projects presented on the PolakPotrafi.pl platform from 2011 until
the end of August 2016. In total, 1,850 projects were completed, of which 23 in 2011, 88 in
2012, 308 in 2013, 527 in 2014, 550 in 2015 and 354 in 2016. The sample also included all
projects ending with the grant of funding. Their number has been steadily rising since the
platform was first launched. 51,7% of the projects (957) were successful, while the remaining 893 did not receive funding.
The projects presented on PolakPotrafi.pl are allocated to categories set up by the platform creators. Each project is assigned to a category which forms the main sorting criterion.
This means that each project can be assigned to only one category. In the period under
investigation, the most projects (15% of all undertakings) appeared in the category Music,
while a further 10% in the categories Books and Video/film, respectively. The following categories accounted for the smallest percentage: Comics, Fashion (each around 0.5%), Food,
Dance (each around 1%). The following were the most popular categories: Music – this
category featured the highest fail rate (180 as compared to 96 successful projects). A reverse
tendency emerged for projects in the category Technology (out of a total of 87 projects, only
26 proved to be failures).
As data in Table 1 indicates the success rate varies in different project categories, starting from 18,1 in Fashion to 65.2 in Music. It worth to note that in twelve out of 20 categories
success rate exceed 50%.
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Table 1
Basic characteristics of the data sample
Category

No. of projects

Success rate
(%)

Design
Journalism
Education
Photography
Games
Other
Food
Comic books
Books
Fashion
Music
Travel
Community
Sport
Art
Dance
Theater
Technology
Video/film
Events

25
24
127
23
40
57
18
10
193
11
276
182
148
163
55
20
59
87
188
144

32.0
50.0
34.6
47.8
30.0
36.8
50.0
60.0
51.3
18.2
65.2
54.9
54.1
63.2
45.5
65.0
62.7
29.9
51.1
50.7

Target amount (PLN)
median
mean
8,000
15,045
5,750
10,578
8,000
11,277
5,000
8,237
5,900
7,597
5,000
11,051
8,397
21,492
3,500
6,565
6,000
8,972
4,700
6,453
6,000
8,744
5,000
7,766
8,250
15,184
9,999
12,817
5,000
13,785
5,350
7,430
5,000
6,006
9,500
18,406
6,000
9,928
4,950
6,904

Raised amount (PLN)
median
mean
1,394
5,857
2,495
8,323
1,452
4,928
2,054
5,448
1,425
7,973
1,257
2,922
3,070
7,128
3,879
4,791
2,224
6,317
330
1,526
4,795
6,705
3,044
4,914
3,152
9,843
4,720
10,211
1,596
3,629
4,347
4,975
2,763
4,164
668
5,086
2,708
5,673
1,430
3,375

Source: own elaboration.

In Table 1 the mean and median levels of the target as well as raised amount are presented. Overall in each category the median level of target and raised amount is lower than
the mean. This implies that we should concentrate on the median levels since there are significant outliers among the collected crowdfunded projects.
According to the crowdfunding philosophy, the initiator is obliged to declare a minimum
amount – target amount, which must be raised for the project to be considered successful.
The project owners require the highest amounts in categories Sport (9,900), Technology
(9,500) and Food (8,400). On the contrary the largest sums per project were raised in the
categories Music (4,795 PLN), Sport (4,720), and Dance (4,347). The projects in the categories Fashion (330 PLN) and surprisingly Technology (668 PLN) obtain the lowest levels of
funds. Thus, it seems that novel technological ideas submitted for financing are not attractive for crowd investors.
Raising funds is not complete when the stated minimum has been collected, but continues until the day designated as the deadline. In this way, it happens that funds raised exceed
the target amount, especially in very attractive projects. The average surplus raised in the
projects under investigation was 2,022 PLN, over 2,500 PLN in projects located in smaller
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towns and over 1,950 PLN in larger cities. The most – over 3,000 PLN in Warsaw and Łódź.
In the case of failed projects, the shortfall was, on average, 11 thousand PLN.

4. Selected success factors of crowdfunded projects presented on the platform
PolakPotrafi.pl
Each project description on Polakpotrafi.pl includes the most important information about
the initiator (project owner), such as his/her name, location he/she is tied to (e.g. initiator’s
hometown or place where the project will be implemented). As the survey of the literature
suggests, location factors essential for project’s success.

Tricity
No of projects: 84

Bydgoszcz
No of projects: 27
Poznań
No of projects: 137

Warsaw
No of projects: 391

Łódź
No of projects: 59

Wrocław
No of projects: 140
Katowice
No of projects: 47

Lublin
No of projects: 32
Cracow
No of projects: 174

Figure 1. The number of crowdfunded projects and their location
Source: own elaboration.

Successful and unsuccessful projects were surveyed separately to measure the extent to
which the project initiator’s location determines the success of the project itself. The projects in these two groups were combined and allocated to two categories: big cities and other
locations.
Out of the 1,850 projects under analysis, 60% were projects tied to one of the listed big
cities. Most of them (401) were projects from Warsaw, then from Cracow (178), Wrocław
(140) and Poznań (137) – Figure 1. In the sample, the average percentage of projects which
did not receive funding equalled approximately 48%. The average failure rate in the research period was 46% for large cities and 55% for other areas. The lowest rejection rate
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was noted in Cracow, Warsaw and Poznań, while the highest in Szczecin and Katowice (over
60% and over 50% respectively).
Table 2
The number of crowdfunded successful and unsuccessful projects and their location
Cities

No. of failures

No. of successes

Warsaw
Katowice
Cracow
Łódź
Tricity
Poznań
Wrocław
Bydgoszcz
Szczecin
Lublin
Other locations
Total

169
25
64
28
38
60
65
13
12
11
408
893

222
22
110
31
46
77
75
14
7
21
332
957

No. of projects
(in total)
391
47
174
59
84
137
140
27
19
32
740
1,850

Share of failures in total number
of crowdfunded projects (%)
43.22
53.19
36.78
47.46
45.24
43.80
46.43
48.15
63.16
34.38
55.14
48.27

Source: own elaboration.

Another factor that may determine the potential success of the crowdfunded project is
the month of the announcement. In the 2011–2016 sample, the largest number of projects
were submitted from March to August. 193 projects were submitted in March, 171 in August
and 235 in May, with the activity dropping sharply in September – only 108 projects. A similar tendency occurred in all the years under investigation. The number of projects increases
in spring to reach its peak in May, and then drops gradually over the autumn and winter
period (Figure 2). It is noteworthy that the average fund-raising time is around 40 days. This
means that projects which begin in May, June or July finish in the summer, while those initiated in August are completed in autumn.
The largest fail rate (58%) was observed in projects published in August and June (52%),
whereas the lowest in projects initiated in September (39%), December (44%) and February
(45%). At the same time, however, in September and December there was the lowest number
of projects submitted for fundraising. Therefore, it may be supposed that projects submitted
in these months were prepared more carefully and their initiators were more involved (active) on crowdfunding platforms. On the other hand, assuming that investors are generally
active and will support projects more than once, fewer projects means less competition for
supporter interest.
The nature of crowdfunded projects, especially the fact that they are available only
on-line, makes the media, including particularly social media, a vital factor for their success. Media presence allows project initiators to appear more transparent and trustworthy
to potential investors. Presence in the social media gives potential supporters access to user

Success and failures of crowdfunded projects in Poland

423

250
200
150
100
50
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

The figure presents data from 2011 till August 2016, the figure does not include projects published on the platform between
September and December 2016. However, the trend indicated in the graph could be observed for each year of the analysis.
The numbers on the horizontal axis refer to the months of the year.

Figure 2. Number of crowdfunded projects broken down into months of the year
Source: own elaboration.

comments on the project and initiator. Polakpotrafi, just as most crowdfunding platforms,
allows including information on media presence. This was used to count the average number
of media notices of the project called up by the project initiator and group them according
to categories, to which the project is tied. A decidedly larger media presence was observed
in the case of successful projects (2.25 media mentions per successful project as against 1.2
mentions for unsuccessful projects) – Figure 3.
7
6
5
4
3
2
1
Events

Video/film

Technology

Dance

Theatre

Arta

Sport

Community

Music

Travels

Books

Failures

Fashion

Food

Comic books

Others

Games

Education

Photography

Design

Journalism

0

Successes

Figure 3. Average number of media notices about crowdfunded projects by categories
Source: own elaboration.

For successful projects, the greatest interest was generated by projects in the categories
Games (7 posts per project on average) and Design (5 posts per project). Interestingly, for
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failed projects, the category Comics stands out in terms of the number of comments, with
7 posts per project and only 3 in the same category for failed projects. This might suggest
that although a higher success rate is noted for projects with a larger media presence, this
may not be the binding rule within each category.
Moreover, it appears that the activity of the project owner and supporters on the platform
is an important driver of the project success. In this factor group, two categories were identified: number of project-related news added by the initiator and number of comments added
by platform users. The first category contains information on fund-raising progress, project
status, project success and media presence. The second category contains posts from platform users, which are usually opinions on the project itself or, less frequently, suggestions
and advice on its implementation.

News: failures
News: successes

Events

Video/film

Technology

Dance

Theatre

Arta

Sport

Community

Music

Travels

Books

Fashion

Food

Comic books

Others

Games

Education

Photography

Design

Journalism

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Comments: failures
Comments: successes

Figure 4. Average number of comments and news related to crowdfunded projects by categories
Source: own elaboration.

Higher level of initiator and supporter’s activity was observed for projects which turned
out to be successful. The average number of news per project was 3.87. For successful
projects, this figure reached 6.15 and for unsuccessful ones, only 1.6. The same pattern
may be noticed in the activities of people supporting the project. For successful projects,
the average number of comments was 7.95 per project, with the same figure at 1.65 for
failed projects. The number of supporters was not always the same as the number of comments. The PolakPotrafi platform noted increased activity from supporters in the categories
Games (48 comments per project on average), Books (21), Food (12) and Comics (10). Also,
in the most active categories, there was a wide discrepancy between success and failure
projects. As an example, in the category Games, the number of comments on successful
projects was 48, on average, while the same figure for failed projects was only 3. The same
is true for the category Books (21 against 4 for failures) – Figure 4.
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Conclusions
In this article we attempted to identify main characteristics of projects submitted for fundraising on the Polakpotrafi.pl – one of the largest crowdfunding platforms operating in
Poland. Since in the empirical literature prevail studies of the US market it is particularly interesting to investigate whether the crowdfunding projects from Poland possess the same attributes. Following other studies we collected a unique dataset of 1,850 projects announced
on Polakpotrafi in the years 2011–2016. Among them 957 raised the target amount whereas
893 failed to attract crowd investors.
In general, similarly to the Mollick study (2014) we confirmed uneven geographical dispersion of the crowdfunded projects. The number of projects is highly concentrated among
large Polish cities. For instance 38.1% of projects are initiated from Warsaw, Cracow and
Wrocław. Moreover we found that projects from large urban areas have on average higher
success rates in comparison to projects submitted from other locations (54% as compared to
45%). These findings suggest the relevance of geographical proximity and imply supporters’
preference for projects located close to their place of residence. Moreover it may well be the
case that project owners from larger cities are equipped with better qualifications, knowledge and preparedness for a given type of project. This can be also attributed to a wider
media presence as well as more effective knowledge spill-over in large urban centers.
Other interesting time patterns in the sample under analysis have been identified. In particular, a definite majority of projects were submitted in the spring and summer months with
outstanding number of projects announced in May. Furthermore, the lowest reject rate was
observed for projects announced in December, January and February. Since the activity of
projects’ initiators decreases in these winter months, the level of competition among projects submitted for fundraising is becoming lower.
Similarly to other studies we identified the significance of media presence for the crowdfunded project success. Indeed the average number of posts about the project was twice as
large for successful projects. Moreover, the obtained results suggest a positive relation between projects success and the activity of initiators and supporters. In the case of successful
projects, the activity was around four times greater than for those that failed to raise pledged
amount.
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SUKCESY I PORAŻKI PROJEKTÓW CROWDFUNDINGOWYCH W POLSCE
Streszczenie: Cel – W ostatnich latach platformy crowdfundingowe stają się coraz częściej wykorzystywanym narzędziem pomagającym zaprezentować projekt i jednocześnie pozyskać inwestorów. Rosnąca
liczba projektów prezentowanych na platformach crowdfundingowych w Polsce skłania do poszukiwania
źródeł sukcesu i porażki w pozyskiwaniu inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych
charakterystyk projektów prezentowanych na platformie PolakPotrafi.pl, ze szczególnym uwzględnieniem
czynników sukcesu i porażki.
Metodologia badania – Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1850 projektów prezentowanych na platformie PolakPotrafi.pl w latach 2011–2016. W analizie danych wykorzystano statystyki opisowe.
Wynik – Wskazano najważniejsze tendencje w finansowaniu projektów crowdfundingowych.
Oryginalność/wartość – Do zebrania danych wykorzystano autorski skrypt opracowany w języku Python
automatycznie pobierający dane z platformy crowdfundingowej.
Słowa kluczowe: crowdfunding, determinanty sukcesu, badanie empiryczne
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Marże stosowane w transakcjach walutowych
z klientami indywidualnymi przez wybrane banki
działające w Polsce w latach 2009–2016
Michał Grudziński*
Streszczenie: Głównym celem badania była ocena wysokości marż stosowanych przez wybrane banki
w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi. Badanie przeprowadzono na grupie 8 wybranych
banków działających w Polsce w latach 2009–2016. Przedmiot badania stanowiły marże walutowe stosowane przez badane banki na kursach franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego i euro w transakcjach
walutowych z klientami indywidualnymi. Do analizy zebranych danych wykorzystano metody statystyczne,
w tym w szczególności metody statystyki opisowej. Uzyskane wyniki wskazują, że w latach 2009–2014
nastąpił wzrost marż stosowanych na wszystkich badanych kursach walut, natomiast od 2015 roku można
było zaobserwować zmniejszenie się marży stosowanej na kursie franka szwajcarskiego przy jednoczesnym
dalszym wzroście marż stosowanych na kursach dolara amerykańskiego i euro. Przeprowadzone badanie ma
charakter pilotażowy i stanowi punkt wyjścia do dalszych, szerszych analiz dotyczących przyczyn i kierunków zmian marż i spreadów walutowych stosowanych przez polskie banki.
Słowa kluczowe: kształtowanie kursu walutowego, kurs walutowy, banki

Wprowadzenie
Marże stosowane w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi przez działające
w Polsce banki od wielu lat wzbudzają wiele kontrowersji. Problem ten dotyczy zwłaszcza
kredytobiorców posiadających szeroko rozumiane kredyty walutowe we franku szwajcarskim. Niekorzystne z ich punktu widzenia zmiany, jakie zaszły na rynku walutowym w latach 2008–2015 nie tylko doprowadziły do trudności związanych obsługą wspomnianych
kredytów, ale również uświadomiły kredytobiorcom ryzyko, jakie podjęli zaciągając tego
rodzaju zobowiązania. Efektem tego były liczne spory między bankami a kredytobiorcami, które niejednokrotnie swój finał znalazły na sali sądowej (Lackoroński, 2015). Jednym
z kluczowych problemów podnoszonych przez kredytobiorców jest właśnie kwestia wysokości marż i spreadów walutowych stosowanych przez banki przy rozliczaniu spłacanych w złotówkach rat kapitałowo-odsetkowych (Kalinowski, 2011). Głównym celem badania, którego wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule, jest ocena wysokości marż
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stosowanych przez wybrane banki w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi
w latach 2009–2016. W badaniu uwzględniono kursy dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i euro stosowane przez 8 wybranych banków działających w Polsce. Przeprowadzone badanie ma charakter pilotażowy i stanowi punkt wyjścia do dalszych, szerszych
badań na temat przyczyn i kierunków zmian marż i spreadów walutowych stosowanych
przez działające w Polsce banki.

1. Uwarunkowania problemu marż i spreadów walutowych w Polsce
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nastąpił dynamiczny rozwój rynku budownictwa mieszkaniowego. Istotną rolę, w tym procesie odegrał sektor bankowy oferując
szeroką gamę kredytów hipotecznych (Grzelec, 2007; Główka, 2010; Krysiak, 2010; Łaszek,
2013). Wielu kredytobiorców świadomie lub skuszonych perspektywą niższej raty zdecydowało się skorzystać z kredytów walutowych, w szczególności we frankach szwajcarskich
(Buszko, 2013; Kowalewska, 2016). Atrakcyjne oprocentowanie tego rodzaju kredytów
przesłoniło klientom banków ryzyko wynikające z wahań kursowych (Laudańska-Trynka,
2016). Wspomniane ryzyko po raz pierwszy zaczęło działać na niekorzyść kredytobiorców w drugiej połowie 2008 roku. Było to efektem panującego, w tym okresie światowego
kryzysu finansowego (Jurowski, Zegadło, 2009; Ziemiecki, 2010; Sznuke 2011; Jurowska,
Owsiak, 2011). Gwałtowne załamanie się kursu złotego doprowadziło do odczuwalnego
wzrostu wydatków związanych z obsługą rat kapitałowo-odsetkowych. Dodatkowo zmianie uległa również wartość realnego zadłużenia, a tym samym stosunek wartości udzielonego kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie (Dygas, 2012;
Jasiniak, Pastusiak, 2016; Jagoda, Kryska, 2016). Sytuację kredytobiorców posiadających
kredyty we frankach szwajcarskich pogorszyły dalsze gwałtowne wzrosty kursu tej waluty
w latach 2011 i 2015 (Bukietyńska, Czekała, 2016; Gruszczyński, Dąbrowska-Gruszczyńska 2016; Shah, 2015; Bernholz, 2015; Hanke, Poulsen, Weissensteiner, 2015).
Jak wspomniano we wstępie, niekorzystne z punktu widzenia kredytobiorców zmiany,
jakie zaszły na rynku walutowym w latach 2008–2015 nie tylko doprowadziły do trudności związanych z obsługą szeroko rozumianych kredytów walutowych, ale również uświadomiły kredytobiorcom ryzyko, jakie podjęli podpisując tego rodzaju umowy (Kłopotek,
2015). Doprowadziło to do licznych sporów między bankami, a kredytobiorcami, które niejednokrotnie swój finał znalazły na sali sądowej (Lackoroński, 2015). Jednym z kluczowych
problemów podnoszonych przez kredytobiorców jest kwestia wysokości marż i spreadów
walutowych stosowanych przez banki przy rozliczaniu spłacanych w złotówkach rat kapitałowo-odsetkowych (Kalinowski, 2011).
Problem ten był na tyle istotny, że w 2011 roku został dostrzeżony przez ustawodawcę.
W efekcie tego w dniu 26 sierpnia 2011 roku weszła wżycie tzw. „ustawa antyspreadowa”
(ustawa, 2011), która ma zastosowanie do kredytów walutowych, zaciągniętych zarówno na
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cele mieszkaniowe, konsumpcyjne, jak i gospodarcze, w tym na finansowanie budownictwa
mieszkaniowego. Wspomniana ustawa nałożyła na banki obowiązek:
a) umożliwienia klientom, bez dodatkowych opłat, spłaty wyżej wymienionych kredytów, bezpośrednio w walucie, w której kredyt został udzielony;
b) uregulowania w umowie kredytu szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota
kredytu, jego transze, raty kapitałowo-odsetkowe oraz zasady przeliczania na walutę
wypłaty albo spłaty kredytu.
Jak wskazuje M. Buszko, wprowadzenie ustawy antyspreadowej nie spowodowało znaczącego i widocznego z punktu widzenia całego systemu finansowego obniżenia spreadów
walutowych stosowanych przez banki. Zdaniem wspomnianego Autora, wynikało to z braku dostatecznie rozwiniętej struktury pozabankowego rynku walutowego dostępnego dla
klientów indywidualnych (Buszko, 2011).
W styczniu 2015 roku po kolejnym istotnym wzroście kursu franka szwajcarskiego próbę rozwiązania problemu kredytów walutowych podjął Związek Banków Polskich (ZBP)
(Stanowisko…, 2015). Wśród najważniejszych propozycji przedstawionego pakietu pomocowego, roboczo nazywanego „sześciopakiem ZBP”, znalazły się m.in:
–– istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego, co skutkować
będzie odczuwalnym zmniejszeniem wysokości płaconych przez klientów rat kredytowych,
–– rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe,
–– umożliwienie kredytobiorcom zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP.
W marcu 2015 roku decyzję o wdrożeniu pełnego pakietu propozycji rekomendowanych
przez ZBP podjęło 11 banków (BGŻ, BNP Paribas, BPH, BZ WBK, Deutsche Bank, Getin
Noble Bank, Millennium Bank, mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank, Santander Consumer
Bank). W maju 2015 roku banki zadeklarowały przyjęcie drugiego pakietu pomocowego,
którego elementem było m.in. wydłużenie okresu funkcjonowania pierwszego pakietu do
końca 2015 roku (Deklaracja…, 2015).
W trakcie 2015 roku pojawiły się również inne alternatywne propozycje rozwiązania
problemu kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Ich autorami
byli Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – Andrzej Jakubiak oraz Prezydent RP Bronisław Komorowski (Śleszyński, 2016). Wymienione projekty nie zostały
jednak ostatecznie zrealizowane.

2. Metodyka badania
Jak wspomniano na wstępie, głównym celem badania była ocena wysokości marż stosowanych przez wybrane banki w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi
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w latach 2009–2016. Zakres podmiotowy badania obejmował wybranych 8 banków działających w Polsce (por. tab. 1).
Tabela 1
Wykaz banków objętych badaniem
Lp.

Skrót

Nazwa banku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alior Bank
Bank BPH
Deutsche BP
mBank
Millennium
Pekao SA
PKO BP SA
BZ WBK

Alior Bank SA
Bank BPH SA
Deutsche Bank Polska SA
mBank
Bank Millennium SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Bank Zachodni WBK SA

Źródło: opracowanie własne.

Zakres przedmiotowy badania obejmował marże walutowe stosowane przez badane
banki na kursach franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego i euro w transakcjach
walutowych z klientami indywidualnymi. Marża walutowa jest definiowana jako różnica
pomiędzy kursem obowiązującym na międzybankowym hurtowym rynku w walutowym,
a kursem stosowanym przez dany bank w do rozliczania transakcji walutowych z klientami indywidualnymi. W przypadku kursu sprzedaży marża banku jest dodawana do kursu
obowiązującego na międzybankowym hurtowym rynku wymiany, natomiast w przypadku
kursu kupna marża jest odejmowana od kursu obowiązującego na tym rynku. Wykaz podstawowych zmiennych użytych w badaniu przedstawiono tabeli 2.
Tabela 2
Opis wybranych zmiennych zastosowanych w badaniu
Nr

Nazwa

Opis

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

date
year
bank
country
symb
fc_buy
fc_sell
tab_des
tab_date
tab_time
tab_number
publ_date_NBP

data publikacji kursu
rok publikacji kursu
nazwa banku
kraj waluty
symbol waluty
kurs kupna dewiz
kurs sprzedaży dewiz
opis tabeli kursów banku
data publikacji tabeli banku
godzina publikacji tabeli banku
numer tabeli banku opublikowanej danego dnia (im niższy tym później opublikowana)
data obowiązywania kursu w NBP

Marże stosowane w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi...
1

2

3

13.
14.
15.
16.
17.

tab_date_NBP
NBP_buy
NBP_sell
fcb_margin (%)
fcs_margin (%)

data tabeli NBP
kurs kupna NBP
kurs sprzedaży NBP
marża na kursie kupna dewiz
marże na kursie sprzedaży dewiz
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Źródło: opracowanie własne.

Na potrzeby prowadzonego badania do wyznaczenia wartości marż stosowanych przez
badane banki jako aproksymację kursów obowiązujących na rynku międzybankowym
przyjęto kurs kupna i sprzedaży publikowane przez Narodowy Bank Polski (NBP) w tabeli C. Wysokość marży na kursie kupna dewiz przez banki ustalono za pomocą wzoru:
(NBP_buy tab_date_NBP,

=
fcb_margin (%) bank, date,symb

symb

– fc_buy bank,

date,symb

)

NBP_buy tab_date_NBP,symb

.

Natomiast wysokość marży na kursie sprzedaży dewiz ustalono za pomocą wzoru:
=
fcs_margin (%) bank, date, symb

(fcsellbank,

date, symb

– NBP_sell tab_date_NBP,symb )

NBP_sell tab_date_NBP,

.

symb

Wartość kursów kupna i sprzedaży dla poszczególnych z tabel kursowych stosowanych
przez poszczególne banki zebranych i opublikowanych na stronie internetowej: www.money.
pl. Badaniem objęto wyłącznie kurs kupna i sprzedaży dewiz (w badaniu nie uwzględniono
kursów kupna i sprzedaży pieniądza). W przypadku, gdy danego dnia badany bank opublikował więcej, niż jedną tabelę kursów, do badania przyjęto tabelę opublikowaną najpóźniej. Celem tego było zapewnienie porównywalności danych, ponieważ kursy publikowane
Tabela 3
Łączna liczba analizowanych obserwacji dotyczących kursów walutowych badanych
w latach 2009–2016
Lp.

Nazwa banku

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Razem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alior Bank
Bank BPH
Deutsche BP
mBank
Millennium
Pekao SA
PKO BP SA
BZ WBK
Razem

b.d.
765
747
b.d.
765
153
765
765
3 960

408
642
612
285
720
150
765
765
4 347

1 089
756
756
738
756
159
756
756
5 766

1 089
753
744
753
753
381
738
753
5 964

1 082
750
750
741
723
561
750
750
6 107

1 090
753
552
753
576
582
750
753
5 809

1 099
759
741
716
759
498
762
663
5 997

1 085
645
465
744
756
294
404
753
5 146

6 942
5 823
5 367
4 730
5 808
2 778
5 690
5 958
43 096

Źródło: opracowanie własne.
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przez NBP w tabeli C są ustalane na podstawie informacji zebranych pomiędzy godziną
16:00 i 16:05. Łączną liczbę uwzględnionych w badaniu obserwacji dotyczących kursów
walutowych dla poszczególnych banków bez podziału na waluty przedstawiono w tabeli 3.
Do analizy zebranych danych wykorzystano metody statystyczne, w tym w szczególności metody statystyki opisowej (średnią, odchylenie standardowe, medianę). Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano program Statistica.

3. Wysokość marż walutowych w wybranych bankach w latach 2009–2016
– wyniki badania

1 CHF

1 EUR

2,53%
2,54%

2014

2015

1,25%

2013

2,39%
2,27%

2012

1,33%
2011

2,65%
2,36%
2,35%

2,40%
2,05%
2,09%

2010

2,63%
2,26%
2,28%

2,41%
1,92%
1,98%

2009

2,36%
1,87%
1,89%

2,22%
1,76%
1,77%

Średnia marża

Wysokość marż stosowanych w badanych bankach w transakcjach walutowych zawieranych z klientami indywidualnymi w przypadku wszystkich walut rosła do 2014 roku. W kolejnych okresach można było zaobserwować zmniejszenie się marży stosowanej na kursie
franka szwajcarskiego przy jednoczesnym dalszym wzroście marż stosowanych na kursach
dolara amerykańskiego i euro. Warto zauważyć, że na przestrzeni lat 2009–2014 średnia
wysokość marży stosowanej na kursie sprzedaży franka szwajcarskiego była zauważalnie
wyższa od średniej wysokości marż stosowanych na kursach sprzedaży dolara amerykańskiego i euro (por. rys. 1).

2016

1 USD

Rysunek 1. Średnia roczna wysokość marż stosowanych na kursach sprzedaży wybranych walut
w badanych bankach w odniesieniu do kursu sprzedaży publikowanego przez NBP w tabeli C
w latach 2009–2016
Źródło: opracowanie własne.

W latach 2015–2016 doszło do znaczącego obniżenia się średniej rocznej wysokości
marż stosowanych przez badane banki na kursie sprzedaży franka szwajcarskiego, przy
jednoczesnym dalszym wzroście marż stosowanych na kursach sprzedaży dolara amerykańskiego i euro. Podobną sytuację można było zaobserwować na kursach kupna badanych
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1 CHF

1 EUR

2015

2,57%
2,58%

2014

0,74%

2013

2,47%
2,63%

2012

1,12%
2011

2,37%
2,45%
2,46%

2,13%
1,93%
1,88%

2010

2,29%
2,41%
2,40%

2,06%
1,77%
1,76%

2009

2,19%
2,23%
2,21%

2,09%
1,76%
1,75%

Średnia marża

walut. W 2016 roku średnia wartość marży na kursie kupna franka szwajcarskiego wynosiła
około 0,74%, dla porównania w 2014 roku było blisko 2,5%. W przypadku kursów pozostałych analizowanych walut (euro i dolara amerykańskiego) w całym badanym okresie
średnia wartość marż stosowanych przez badane banki systematycznie rosła (por. rys. 2).

2016

1 USD

Rysunek 2. Średnia roczna wysokość marż stosowanych na kursach kupna wybranych walut
w badanych bankach w odniesieniu do kursu kupna publikowanego przez NBP w tabeli C
w latach 2009–2016
Źródło: opracowanie własne.

Rozważając potencjalne przyczyny znaczącego obniżenia się marż stosowanych przez
badane banki na kursie franka szwajcarskiego w 2015 roku w pierwszej kolejności należałoby wskazać przyjęcie przez grupę 15 działających w Polsce banków pakietu pomocowego
zaproponowanego przez Związek Banków Polski (ZBP) określanego mianem tzw. „sześciopaku”. Wskazuje na to m.in. fakt, że w latach 2015–2016 średnia wartość marż stosowanych
na kursach pozostałych walut nie uległa obniżeniu. W tym przypadku również udowodnienie tej hipotezy wymagałoby przeprowadzenia dalszych badań przy zastosowaniu bardziej
zaawansowanych metod i narzędzi badawczych.
W 2011 roku Maricn Kalinowski zwrócił uwagę na kwestię dużego zróżnicowania spreadów walutowych stosowanych w działających w Polsce bankach. Zdaniem tego autora
przyczyną tej sytuacji był brak jakichkolwiek regulacji odnoszących się do tego problemu
(Kalinowski, 2011). Ponieważ wartości spreadów i marż są ze sobą powiązane, w badaniu
podjęto również ten wątek. Uzyskane wyniki wskazują, że zróżnicowanie wysokości marż
stosowanych na kursach badanych walut przez poszczególne banki było umiarkowane. Wyjątek stanowią marże obserwowane na kursie franka szwajcarskiego w latach 2015–2016.
Współczynnik zmienności zarówno dla marż obserwowanych na kursie kupna, jak i sprzedaży tej waluty, osiągał w tym okresie bardzo wysokie wartości, a w 2015 roku znacząco
przekraczał 100% (por. tab. 4).
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Tabela 4

Kurs
sprzedaży

Kurs
kupna

Wartość współczynnika zmienności marż stosowanych na kursie kupna i sprzedaży badanych
walut w latach 2009–2016 (%)
Waluta

Współczynnik zmienności marży
2009
2010
2011
2012

2013

2014

2015

2016

CHF/PLN

54

50

39

32

41

38

165

96

EUR/PLN

47

38

32

26

27

27

29

26

USD/PLN

54

46

37

29

30

28

71

29

CHF/PLN

42

33

35

29

32

28

125

103

EUR/PLN

45

32

30

27

30

27

29

28

USD/PLN

53

39

37

32

32

30

72

31

Źródło: opracowanie własne.

Szukając przyczyn dużego zróżnicowania marż stosowanych na kursie franka szwajcarskiego w latach 2015–2016 należy zwrócić uwagę, że badaniem były objęte standardowe tabele kursowe. Tymczasem niektóre z badanych banków po przyjęciu w 2015 roku
wspomnianego wcześniej pakietu pomocowego zaproponowanego przez ZBP wprowadziły
oddzielnie tabele kursowe z obniżonym spreadem dla obsługi spłat kredytów hipotecznych
we franku szwajcarskim, w standardowych tabelach kursowych pozostawiając wysokość
spreadu na niezmienionym poziomie. Przykładem takiego banku jest PKO BP. Z informacji
dostępnych na stronie internetowej PKO BP wynika jednak, że od 27 stycznia przy obsłudze kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim bank ten stosował obniżony spread w wysokości 1%. Dla pozostałych transakcji rozliczanych wg standardowych
tabel kursowych wysokość spreadu nie uległa zmianie. Potwierdza to przeprowadzone badanie. Wysokość marży w banku PKO BP na kursie franka szwajcarskiego w całym badanym okresie była stabilna i kształtowała się na poziomie około 1,8% (zarówno na kursie
kupna, jak i sprzedaży), a na kursach pozostałych walut około 1,5%. Podobne rozwiązanie
było stosowane również w Banku Millenium. W przypadku pozostałych badanych banków
w latach 2015–2016 obniżeniu uległy marże stosowane na kursie franka szwajcarskiego
w standardowych tabelach kursowych. Ponieważ tabele te były objęte badaniem, znalazło
to odzwierciedlenie w uzyskanych wynikach (por. tab. 5).
Fakt stosowania przez niektóre banki oddzielnych tabel kursowych dla obsługi kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim powinien zostać uwzględniony w dalszych
badaniach. Okoliczność ta ma szczególnie znaczenie dla oceny skuteczności działań mających na celu pomoc kredytobiorcom posiadającym kredyty we franku szwajcarskim, w tym
wspomnianych wcześniej tzw. „ustawy antyspreadowej” i „sześciopaku” zaproponowanym
przez ZBP.
Omawiając uzyskane wyniki badania warto również zauważyć, że w latach 2009–2014
różnice pomiędzy średnią wysokością marż stosowanych na kursie sprzedaży i kupna były
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Tabela 5
Średnia roczna wysokość marż stosowana przez wybrane banki na kursie kupna i sprzedaży
franka szwajcarskiego w odniesieniu do kursu kupna i sprzedaży publikowanego przez Narodowy
Bank Polski w tabeli C w latach 2009–2016 (%)

Kurs sprzedaży

Kurs kupna

Nazwa banku
Alior Bank
Bank BPH
Deutsche BP
mBank
Millennium
Pekao SA
PKO BP SA
BZ WBK
Alior Bank
Bank BPH
Deutsche BP
mBank
Millennium
Pekao SA
PKO BP SA
BZ WBK

Wartość marży
2009
2010
b.d.
2,6
1,3
1,3
4,1
4,1
b.d.
2,0
1,7
1,5
1,2
1,3
1,8
1,9
1,9
1,7
b.d.
2,5
2,8
2,8
3,0
3,3
b.d.
2,0
2,4
2,7
1,4
1,4
1,8
1,7
1,5
1,7

2011
2,6
1,5
3,5
2,0
1,4
1,5
1,8
1,8
2,6
2,6
3,7
2,0
2,8
1,5
1,8
1,7

2012
2,6
2,2
3,0
2,0
1,0
1,9
1,9
2,3
2,6
2,2
3,2
2,0
3,2
2,0
1,8
1,7

2013
3,6
2,2
2,9
2,0
0,4
2,4
1,8
2,3
3,5
2,2
3,3
2,0
3,8
2,4
1,8
1,7

2014
3,6
2,2
3,0
2,0
0,4
2,4
1,8
2,7
3,5
2,2
3,2
2,0
3,8
2,4
1,8
2,3

2015
1,6
0,3
0,2
0,5
0,4
1,5
1,8
0,1
1,6
0,3
0,4
0,5
3,8
1,5
1,8
–0,1

2016
1,6
0,3
0,2
0,5
0,4
1,5
1,8
0,1
1,6
0,3
0,3
0,5
3,8
1,4
1,8
–0,1

2009

2010

2012
CHF

0,51%

2013
EUR

-0,04%
-0,05%
-0,36%

-0,08%

-0,09%
-0,11%

0,21%

0,28%

0,34%
-0,18%
-0,12%

2011

-0,15%
-0,12%

0,21%

0,10%

0,27%
-0,02%

0,30%
0,10%
0,13%

0,14%
0,00%
0,02%

Różnica w wysokości marż

Źródło: opracowanie własne.

2014

2015

2016

USD

Rysunek 3. Różnica pomiędzy średnią roczną wysokością marży stosowaną na kursie sprzedaży i
kupna wybranych walut w badanych bankach w latach 2009–2016
Źródło: opracowanie własne.
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zauważalnie wyższe w przypadku franka szwajcarskiego, niż w przypadku pozostałych
walut. Przykładowo w 2016 roku średnia marża stosowana na kursie sprzedaży franka
szwajcarskiego była wyższa od średniej marzy stosowanej na kursie kupna tej waluty aż
o 0,51 p.p. (por. rys. 3).
Potencjalną przyczyną tej sytuacji może być celowe działanie banków nakierowane na
poszukiwanie dodatkowych źródeł zysku na udzielanych we wcześniejszych okresach kredytach hipotecznych we franku szwajcarskim. W ich przypadku spłaty dokonywane przez
kredytobiorców w polskim złotym są często przeliczane na franki szwajcarskie według kursu sprzedaży. Udowodnienie hipotezy o celowym działaniu banków wymagałoby jednak
dodatkowych badań wykraczających poza ramy niniejszego artykułu.

Uwagi końcowe
Głównym celem badania była ocena wysokości marż stosowanych przez wybrane banki
w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi. Wyniki badania wskazują, że na
przestrzeni lat 2009–2014 średnia wartość marż stosowanych przez 8 badanych banków zarówno na kursie kupna, jak i sprzedaży wszystkich analizowanych walut uległa wzrostowi.
W tym samym okresie można było również zauważyć, że średnia wartość marży stosowanej
w badanych bankach na kursie sprzedaży franka szwajcarskiego była wyższa od średniej
wartości marży obserwowanej na kursie kupna tej waluty. Od 2015 roku można było zaobserwować zmniejszenie się marży stosowanej zarówno na kursie kupna, jak i sprzedaży
franka szwajcarskiego przy jednoczesnym dalszym wzroście marż stosowanych na kursach dolara amerykańskiego i euro. Uzyskane wyniki badania nie mogą być uogólniane
na wszystkie banki działające w Polsce, wskazują jednak na kilka potencjalnych problemów, które powinny być przedmiotem dalszych analiz. Oczywiście po pierwsze należałoby
sprawdzić, czy poczynione obserwacje znajdą potwierdzenie w przypadku objęcia badaniem szerszej grupy banków działających w Polsce. Wątek, który niewątpliwie również
zasługuje na uwzględnienie w dalszych badaniach stanowi pytanie, czy i w jakim stopniu
na zmiany wysokości marży obserwowanej na kursie franka szwajcarskiego, miały wpływ
podejmowane w ostatnich latach działania mające na celu pomoc kredytobiorcom posiadającym kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim, takie jak tzw. „ustawa antyspreadowa”
i pakiet pomocowy zaproponowany w styczniu 2015 roku przez Związek Banków Polskich.
Warto także dokładniej zbadać wątek wspomnianych wcześniej różnic występujących w latach 2009–2014 pomiędzy marżami obserwowanymi na kursie franka szwajcarskiego i pozostałych badanych walut, a także różnic pomiędzy marżą na kursie kupna i sprzedaży
franka szwajcarskiego. Rozwiązanie przedstawionych powyżej problemów wymaga jednak
bardziej zastosowania zaawansowanych metod badawczych.
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Wycena asymetrycznych opcji potęgowych
– nowe podejście oparte na transformacie Fouriera
Arkadiusz Orzechowski*
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest porównanie trzech sposobów wyceny asymetrycznych opcji
potęgowych przy utrzymaniu założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa: podejścia martygałowego oraz dwóch
koncepcji bazujących na transformacie Fouriera (w tym jednej autorskiej). Metodologia przeprowadzonych
badań polega na porównaniu efektywności obliczeniowej każdego z uwzględnionych podejść. W ramach
podejmowanych działań analizie poddawana jest szybkość oraz dokładność obliczeniowa opisanych metod
określenia wartości teoretycznych analizowanego rodzaju instrumentów pochodnych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że obie koncepcje bazujące na transformacie Fouriera generują ceny
modelowe wolniej, niż podejście martyngałowe i są obarczone błędem. Pomimo tego, nie można ich uznać
za jednoznacznie gorsze od podejścia martyngałowego, gdyż jako jedyne stwarzają możliwość wyceny opcji,
w tym również asymetrycznych opcji potęgowych, w modelach najlepiej odzwierciedlających rzeczywiste
funkcjonowanie rynków finansowych, tj. modelach stochastycznej zmienności. Za największą wartość dodaną przedkładanego opracowania należy uznać możliwość aplikacji autorskiej metody bazującej na transformacie Fouriera do wyceny asymetrycznych opcji potęgowych oraz analizę jej szybkości i dokładności
obliczeniowej.
Słowa kluczowe: asymetryczne opcje potęgowe, transformata Fouriera, model Blacka-Scholesa

Wprowadzenie
Opcje potęgowe są egzotycznymi instrumentami finansowymi, których funkcje wypłaty
mają charakter nieliniowy i zależą od zwielokrotnionej ceny aktywa bazowego. Taka cecha
analizowanych kontraktów ma dwie istotne implikacje dla uczestników rynku finansowego.
Po pierwsze, kupujący i sprzedający prawa pochodne do aktywów bazowych mają większą
elastyczność w kształtowaniu ryzyka, na które są wystawieni lub przed którym się zabezpieczają (w szczególnym przypadku strony transakcji mogą określić przepływy pieniężne
w sposób właściwy dla opcji waniliowych). Po drugie, zajmujący długą lub krótką pozycję w opcjach potęgowych mają szansę podwyższenia lub obniżenia dźwigni finansowej,
a w konsekwencji, zwiększenia możliwych zysków lub zmniejszenia potencjalnych strat
wynikających z transakcji na rozpatrywanym segmencie rynku finansowego.
Dużą elastyczność opcji potęgowych należy uznać za główną przyczynę zwiększonego
zainteresowania wyceną tego typu instrumentów przez podmioty zarówno indywidualne,

dr Arkadiusz Orzechowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa,
e-mail: aorzec@sgh.waw.pl.
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jak i instytucjonalne (Macovschi, Quittard-Pinon, 2006). Zjawisku temu towarzyszy tendencja do tworzenia nowych, jeszcze bardziej egzotycznych opcji, w tym w szczególności:
–– arytmetycznych azjatyckich opcji potęgowych (Schröder, 2013),
–– geometrycznych azjatyckich opcji potęgowych (Prakasa Rao, 2016),
–– barierowych opcji potęgowych (Cahyani, Sumarti, 2015),
–– opcji potęgowych symetrycznych, jak i niesymetrycznych (Zhang, 1998, s. 597–603).
Na osobną uwagę zasługuje to, że metodologia wyceny opcji potęgowych opracowywana jest przy założeniach właściwych zarówno modelowi F. Blacka i M. Scholesa (1973), jak
również alternatywnym podejściom uwzględniającym zjawiska odzwierciedlające rzeczywiste zachowanie cen aktywów na rynkach finansowych, w tym m.in.:
–– występowanie skoków cenowych będących konsekwencją pojawiania się nowych informacji, czy też występowania zdarzeń o charakterze katastroficznym (Pan, 2002;
Chernov i in., 2002; Eraker, 2004),
–– braku normalności rozkładów logarytmicznych stóp zwrotu, nadmiernej kurtozy oraz
istnienia zjawiska „grubych ogonów” w rozkładach stóp zwrotu (Cont, 2001),
–– fraktalnego charakteru zmian cenowych na rynkach stóp procentowych oraz aktywów
o charakterze udziałowym (Peters, 1989).
Rozpoznanie powyższych nieprawidłowości skutkowało koniecznością opracowania
alternatywnych modeli wyceny opcji, w tym również opcji potęgowych. Zaliczyć do nich
należy w szczególności modele uwzględniające skoki cenowe aktywów bazowych (Xiao
i in., 2010) oraz modele stochastycznej zmienności (Heston, 1993).
Głównym celem przedkładanego artykułu jest porównanie dwóch sposobów wyceny
asymetrycznych opcji potęgowych typu europejskiego z nową koncepcją o charakterze autorskim bazującą na transformacie Fouriera.
W ramach podejmowanej problematyki najpierw prezentowane jest podejście F. Blacka i M. Scholesa (wyprowadzane przy wykorzystaniu metody martyngałowej) do wyceny
będących przedmiotem zainteresowania kontraktów. Następnie, omawiany rodzaj pochodnych instrumentów finansowych wyceniany jest przy pomocy dwóch modeli bazujących na
transformacie Fouriera (w tym jednego autorskiego). Ostatecznie, analizie poddawana jest
dokładność i szybkość obliczeniowa każdego z podejść oraz wyciągane są wnioski na temat
możliwości wykorzystania uwzględnionych koncepcji w praktyce.

1. Podejście F. Blacka i M. Scholesa do wyceny opcji potęgowych
W literaturze przedmiotu (Zhang, 1998, s. 597–603) wyróżnia się dwa rodzaje opcji potęgowych – asymetryczne i symetryczne. W przypadku pierwszego rodzaju instrumentów
finansowych bazujących na prawach pochodnych ceny aktywa bazowego w momencie wygaśnięcia kontraktu, jak i rozliczenia, są podnoszone do pewnej potęgi. W konsekwencji
funkcja wypłaty w przypadku tego typu kontraktów (dla opcji kupna) jest obliczana jako
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wartość oczekiwana różnicy pomiędzy obiema wielkościami zdyskontowana na moment
obecny względem pewnej miary martyngałowej. Przedstawia to wzór (1).
=
C ( S0 , 0 ) e − rT E 

(( S

n
T

− K n , 0 ) 0
+

)

(1)

gdzie: S0 i ST to wartości rynkowe aktywa bazowego odpowiednio w momentach wystawienia oraz wygaśnięcia opcji, jest stopą procentową, która nie jest zależna od czasu
pozostającego do wygaśnięcia kontraktu, e-rT to czynnik dyskontujący strumień płatności
na moment wystawienia opcji, E  jest operatorem wartości oczekiwanej względnej miary
martyngałowej  , n to dowolna skończona potęga, zaś 0 jest filtracją, czyli historią cenową aktywa bazowego do momentu przeprowadzenia wyceny.
Stosując te same oznaczenia jak poprzednio łatwo można zdefiniować funkcję wypłaty
drugiego rodzaju opcji potęgowych, czyli opcji symetrycznych. W tym przypadku wykorzystywana jest następująca formuła:

(

)

=
C ( S0 , 0 ) e − rT E   ( ST − K ) , 0 0 
(2)


Ograniczając dalszą analizę wyłącznie do asymetrycznych kontraktów bazujących na
prawach pochodnych można stwierdzić, że:

(

n

+

)

(

=
C ( S0 , 0 ) E  e − rT STn 1{ST > K} − e − rT K n E  1{ST > K}

)

(3)

Wykorzystując pochodną Radona-Nikodyma do zamiany miar martyngałowych dla odjemnej z równania (3) (Dufrense i in., 1996) oraz stosując lemat Itô dla funkcji opisującej
cenę aktywa bazowego podniesioną do potęgi n niemalże od razu można stwierdzić, że cena
teoretyczna asymetrycznych opcji potęgowych powinna być obliczana zgodnie ze wzorem
(4) (metoda oznaczana dalej jako BS):
=
C ( S0 , 0 ) S0n e

( n −1) rT + ( n2 − n )

1 2
σ T
2

 ( d1 ) − K n e − rT  ( d 2 )

(4)

gdzie:  (.) jest dystrybuantą wystandaryzowanego rozkładu normalnego z parametrami
d1 i d2 opisanymi za pomocą następujących wzorów:
S
ln  0
K
d1 = 

1 2
 
2
 +  r − 2 σ  T + nσ T

 
σ T

1 
S  
ln  0  +  r − σ 2  T
K
2 

d2 =  
σ T

(5)

(6)

Wykorzystując formuły (4–6) łatwo można wyznaczyć funkcje wypłat asymetrycznych opcji potęgowych typu europejskiego w relacji do funkcji wypłat europejskich opcji
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waniliowych. Poszczególne funkcje wyceny asymetrycznych opcji potęgowych, przy cenie
aktywa bazowego zmieniającej się od 60 do 140, odchyleniu standardowym rentowności
waloru, na który opiewa opcja wynoszącym 20%, stopie zwrotu wolnej od ryzyka na poziomie 3%, poziomie rozliczenia równym 100 oraz różnych zarówno okresach pozostających
do wykupu, jak i wartościach n, przedstawiają rysunki 1 i 2.

Wartość opcji C

40
T  0,5 BS
n  1,1
T  0,5 BS
n 1
T  0,5 BS
n  0,9

30
20
10
0
60

80

100

120

Cena aktywa bazowego S 

140

Rysunek 1. Funkcje wypłaty asymetrycznej opcji potęgowej przy T = 0,5 dla różnych wartości n.
Źródło: opracowanie własne.

Wartość opcji C
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Rysunek 2. Funkcje wypłaty asymetrycznej opcji potęgowej przy T = 0,02 dla różnych wartości n.
Źródło: opracowanie własne.

Na ich podstawie można sformułować kilka prawidłowości dotyczących asymetrycznych opcji potęgowych, np.:
a) funkcja wypłaty opcji waniliowej jest szczególnym przypadkiem funkcji wypłaty
asymetrycznej opcji potęgowej;
b) im wyższa potęga w analizowanym rodzaju kontraktów opcyjnych, tym wyższa jest
strata lub większy jest zysk na skutek niekorzystnej/korzystnej zmiany ceny rynkowej aktywa bazowego;
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c) wraz ze wzrostem n rośnie poziom dźwigni finansowej, co oznacza możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnie wysokich stóp zwrotu (np. przez kupującego opcję kupna)
lub niskich stóp zwrotu (np. przez sprzedającego opcję sprzedaży) na skutek odpowiednio wzrostu lub spadku poziomu notowań aktywów bazowych.

2. Wycena opcji potęgowych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera
Jedną z alternatywnych metod wyceny asymetrycznych opcji potęgowych typu europejskiego jest metoda G. Bakshi i D. Madana (2000) (dalej oznaczana jako FT-BM). Procedura
wykorzystana przez nich do wyceny analizowanych kontraktów opcyjnych ma charakter
wieloetapowy.
Na początku, ceny rynkowe aktywa bazowego oraz rozliczenia przekształcane są do
wartości logarytmicznych, tj. logST = sT oraz logK = k. W konsekwencji, otrzymywana jest
funkcja wypłaty, którą można zapisać w następujący sposób:
∞

(

)

=
C ( S0 , 0 ) e − rT ∫ e nsT − e nk  ( sT 0 ) dsT
k

(7)

gdzie:  ( sT 0 ) jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa zmiennej sT przy filtracji 0 .
Warto zwrócić uwagę, że  ( sT 0 ) wyznaczana jest dla ścieżki cenowej aktywa bazowego, którego wartość rynkowa podniesiona jest do potęgi n.
W następnym etapie podejmowanych działań całka z równania (7) rozbijana jest na dwie
części, tj.:
∞

∞

k

k

C ( S0 , 0 ) =
e − rT ∫e nsT  ( sT 0 ) dsT − e − rT ∫e nk  ( sT 0 ) dsT =
I1 − I 2
(8)
Dla każdej z nich, tj. zarówno dla I1 i I2, w formule (8) obliczana jest transformata Fouriera,
tj.:
∞
 − rT ∞ nsT

iξk
=
FTT1 ( ξ ) ∫ e=
e ∫e  ( sT 0 ) dsT  dk
−∞
k


∞
(9)
ns


∞
e T  ( sT 0 ) dsT ∞ ns
iξk  − rT ∫ k

T
= ∫e e
∞
∫ e  ( sT 0 ) dsT  dk

ns
−∞
∫ −∞e T  ( sT 0 ) dsT −∞


∞

∫e

−∞

Kluczowym
nsT

elementem

dalszej

analizy

jest

spostrzeżenie

stanowiące,

iż

 ( sT 0 ) dsT może być traktowana jak funkcja charakterystyczna wyznaczana dla

zmiennej sT przy ξ = −in , tj. φ ( −in ) . Jednocześnie, całka ta może opisywać wartość oczekiwaną zmiennej STn , tj. E ( STn ) , która wyrażona jest następującym wzorem:
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E ( STn ) = S0n e

1
1
rnT − nσ2T + n2 σ2T
2
2

(10)

W wyniku podjętych działań formułę (9) można przekształcić do następującej postaci:
e − rT E ( STn ) φ ( ξ − in )
FTT1 ( ξ ) =
iξφ ( −in )

(11)

Zbliżona procedura transformacji przeprowadzana jest w stosunku do I2. Pozwala to
określić FTT2 ( ξ ) jako:
φ (ξ)
FTT2 ( ξ ) =K n e − rT
(12)
iξ
Ostatecznie, obliczane są odwrotne transformaty Fouriera, co pozwala określić wartość
modelową asymetrycznych opcji potęgowych typu europejskiego w modelu G. Bakshi i D.
Madana przy zachowaniu prawdziwości założeń F. Blacka i M. Scholesa, tj.:
 1 1 ∞  e − iξk φ ( ξ − in )  
 + ∫R 
 d ξ 
2 π
0
 iξφ ( −in )  

 1 1 ∞  e − iξk φ ( ξ )  
− K n e − rT  + ∫R 
 d ξ 
2 π
0
 iξ  


C ( S0 , 0 ) =S0n e

( n −1) rT + ( n2 − n )

1 2
σ T
2

(13)

Łatwo zauważyć, iż wzór (13) można w prosty sposób zmodyfikować tak, aby pozbyć
się zasadniczych jego wad, tj. konieczności obliczania dwóch transformat Fouriera i ich numerycznego odwracania. Stosując tę samą procedurę w odniesieniu do I1 oraz modyfikując
sposób postępowania w przypadku I2 można znacząco usprawnić wyznaczanie wartości
teoretycznych asymetrycznych opcji potęgowych typu europejskiego.
W ramach autorskiego podejścia (dalej oznaczanego jako FT-New), przy wyznaczaniu
transformaty Fouriera dla I2 zmienna opisująca logarytm naturalny ceny rozliczenia K włączana jest do funkcji podcałkowej. Bezpośrednią tego konsekwencją jest przekształcenie
formuły (12) do następującej postaci:
FTT2 ( ξ ) =e − rT

φ ( ξ − in )
iξ + n

(14)

Ostatecznie, powielając procedurę obliczania odwrotnych transformat Fouriera można
stwierdzić, że istnieje alternatywny sposób obliczania wartości modelowych asymetrycznych opcji potęgowych typu europejskiego. Do tego celu wykorzystywany jest wzór (15):
( n −1) rT + ( n2 − n )

C ( S0 , 0 ) =
S0 e

σ 2T

+

rT ∞

∫

 e − iξk φ ( ξ − in ) n 

 dξ
 iξn − ξ


(15)
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Analizując formułę (15) łatwo zauważyć, iż do wyznaczenia cen asymetrycznych opcji
potęgowych potrzebna jest znajomość tylko jednej funkcji charakterystycznej zmiennej sT.
Oznacza to jednocześnie potrzebę tylko jednokrotnego numerycznego obliczenia odwrotnej transformaty Fouriera. Właściwość taka wpływa na usprawnienie procesu wyznaczania
wartości teoretycznych analizowanych instrumentów finansowych i powoduje, że FT-New
należy uznać za lepszą metodę określania cen modelowych asymetrycznych opcji potęgowych, niż FT-BM. Tak sformułowany wniosek znajduje potwierdzenie zarówno w dokładności, jak i szybkości obliczeniowej nowo opracowanego podejścia.

3. Dokładność i szybkość obliczeniowa wyceny asymetrycznych opcji
potęgowych
W celu dokładniejszego przeanalizowania dokładności i szybkości obliczeniowej wyceny asymetrycznych opcji potęgowych warto najpierw prześledzić przebieg funkcji wypłat
otrzymywanych każdą z uwzględnionych metod w relacji do cen modelowych generowanych w ramach podejścia BS, a następnie wyznaczyć czas potrzebny do przeprowadzenia
procesu wyceny.
Na podstawie rysunków 3 i 4 można wywnioskować, że formuły (4), (13) i (15) generują
zbliżone wartości opcji w przypadku asymetrycznych kontraktów potęgowych opartych
na prawach pochodnych. Ewentualne rozbieżności w wycenie rozpatrywanych kontraktów
są niewielkie i wynikają z tego, iż w przypadku dwóch ostatnich metod wyceny występuje
konieczność numerycznego odwrócenia transformat Fouriera. Powstające na skutek tego
odchylenia nie są na tyle znaczące, aby mogły być źródłem poglądu o istnieniu różnic zniekształcających wycenę asymetrycznych opcji potęgowych.
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Rysunek 3. Funkcje wypłaty asymetrycznej opcji potęgowej wycenionej metodami BS i FT-BM
dla n = 1,2
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4. Funkcje wypłaty asymetrycznej opcji potęgowej wycenionej metodami BS i FT-New
n = 1,2
Źródło: opracowanie własne.

W celu potwierdzenia zgodności generowanych wartości teoretycznych przez podejścia
BS, FT-BM i FT-New wyznaczany jest przebieg funkcji wypłat obu metod opartych na
transformacie Fouriera w relacji do metody BS. W obu przypadkach przyjmowane są jednakowe dane wejściowe do obliczeń, tzn. ceny asymetrycznych opcji potęgowych w obu
przypadkach obliczane są przy założeniu, że poziom rozliczenia wynosi 100, zmienność
kursów aktywów bazowych równa się 20%, stopa zwrotu wolna od ryzyka przyjmuje wartość 3% zaś n równa się 1,2.
Znajomość formuł na wycenę asymetrycznych opcji potęgowych pozwala również dokonać pomiaru szybkości generowania wartości teoretycznych kontraktów w ramach każdego z uwzględnionych podejść. Zakładając jednakowe dane wejściowe (tak, jak w części 3),
stosunkowo łatwo można opracować kody pozwalające określić czas, jaki jest potrzebny
do wyznaczenia wartości teoretycznych analizowanych kontraktów. Dokonanie stosownych
obliczeń w pakiecie Mathematica 8.0 uruchamianym na komputerze z procesorem Intel i5-4210U CPU @ 1,70 GHz posiadającym pamięć RAM równą 6 GB pozwala wygenerować
wyniki zgodne z tymi, które przedstawia tabela 1. Ważnym elementem podejmowanych
działań jest każdorazowe kasowanie pamięci podręcznej cache w celu wymuszenia przetwarzania pliku na nowo przez komputer dla każdego z uwzględnionych okresów pozostających do wykupu.
Tabela 1
Szybkość generowania cen teoretycznych asymetrycznych opcji potęgowych w sekundach

BS
FT-BM
FT-New

OTM (ST = 90)

ATM (ST = 100)

ITM (ST = 110)

0
0,078
0,032

0
0,047
0,031

0
0,047
0,031

Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie wyników zawartych w tabeli 1 można jednoznacznie stwierdzić, iż metoda BS pozwala najszybciej wygenerować wyniki końcowe niezależnie od tego, czy opcje
są out-of-the-money (OTM), at-the-money (ATM), czy in-the-money (ITM). Wynika to
z tego, że BS, jako jedyne z analizowanych podejść, ma charakter analityczny. Następną
pod względem szybkości obliczeniowej jest metoda FT-New, zaś za najwolniejszą należy
uznać koncepcję FT-BM. Wydaje się to być zgodne z oczekiwaniami. Łatwo jest bowiem
zauważyć, że w przypadku FT-BM, opisanej formułą (13), pojawia się konieczność wyznaczenia trzech funkcji charakterystycznych zmiennej sT (w rzeczywistości liczbę tę można
ograniczyć do dwóch) oraz dwukrotnego obliczenia odwrotnej transformaty Fouriera. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku koncepcji FT-New opisanej wzorem (15), w której wycena asymetrycznych opcji potęgowych wiąże się z koniecznością określenia jednej
funkcji charakterystycznej i jednorazowego obliczenia odwrotnej transformaty Fouriera.
Nie bez znaczenia jest również to, iż w mianowniku równania (15) ξ podniesiona jest do
kwadratu. Poprawia to zbieżność podejścia FT-New do metody BS oraz wpływa na zwiększenie szybkości obliczeniowej w stosunku do koncepcji FT-BM.

Uwagi końcowe
Asymetryczne opcje potęgowe można wycenić wieloma metodami. Poza podejściami, które
należy uznać za tradycyjne, tj. podejścia martyngałowe i bazujące na rozwiązaniu równania
różniczkowego cząstkowego drugiego rzędu, na szczególną uwagę zasługują sposoby wyceny przedmiotowych kontraktów bazujące na transformacie Fouriera.
Spośród dwóch uwzględnionych koncepcji tego typu, które pozwalają określić wartość
teoretyczną asymetrycznych opcji potęgowych, lepszą okazuje się być metoda FT-New. Dowodzi tego z jednej strony zbliżona do FT-BM zbieżność autorskiej koncepcji do modelu
BS, z drugiej zaś większa szybkość obliczeniowa nowo opracowanego sposobu wyznaczania wartości teoretycznych rozpatrywanych instrumentów pochodnych.
Warto zauważyć, iż prezentowana koncepcja ma charakter uniwersalny. Oznacza to, że
może być ona stosowana do innych modeli wyceny opcji, w tym modeli skokowo-dyfuzyjnych (Kou, 2002), czysto skokowych (Madan et al., 1998) oraz stochastycznej zmienności
(Heston, 1993). Ponadto, po uwzględnieniu funkcji wypłat właściwych poszczególnym kontraktom bazującym na prawach pochodnych, formułę (15) można zastosować do wyceny
praktycznie każdej opcji.
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PRICING ASYMMETRIC POWER OPTIONS – NEW METHOD BASED ON THE FOURIER
TRANSFORM
Abstract: The purpose of this article is to compare three ways of evaluating asymmetric power options in the
Black-Scholes framework: martingale approach and two concepts based on the Fourier transform (including
one derived by the author of the article). The methodology of the conducted research is based on comparing
computational efficiency of every approach to pricing asymmetric power options. As a part of the subject
matter, speed and accuracy of three methods of pricing options is analyzed. Based on the obtained results, it
can be concluded that both Fourier-based approaches generate theoretical prices of the options slower than
in the martingale method. Moreover, Fourier-based methods are error-prone. In spite of this, they can not
be considered to be unequivocally worse than the martingale approach, as they offer possibility of pricing
options, including asymmetric power options, in models that best reflect the real market conditions, i.e, the
stochastic volatility models. The greatest value of the submitted paper is a possibility of applying the author’s
method of pricing asymmetric power options and analysis of its speed and computational accuracy.
Keywords: asymmetric power options, Fourier transform, Black-Scholes model
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Rynek złotego w Londynie
Monika Szmelter*
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest wskazanie charakterystycznych cech operacji walutowych z udziałem PLN przeprowadzanych na brytyjskim (londyńskim) rynku walutowym (UK foreign exchange market).
Metodologia badania – W artykule dokonano analizy danych statystycznych, zbieranych co trzy lata w ramach projektu Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), przez banki centralne oraz instytucje nadzorcze w poszczególnych krajach od około 1300 najbardziej aktywnych na rynku walutowym instytucji
finansowych (głównie banków) – ostatnie miało miejsce w kwietniu 2016 roku. Badanie przeprowadzone
w artykule objęło jednak przede wszystkim informacje na temat obrotów walutowych dostarczane co pół
roku przez kreatorów londyńskiego rynku walutowego do Banku Anglii (podmioty o statusie instytucji
raportujących). Dzięki pozyskiwanym w ten sposób danym publikowany jest regularnie raport dla Foreign Exchange Joint Standing Committee (JSC), czyli forum dyskusyjnego stworzonego przez banki oraz
brokerów, będących aktywnymi uczestnikami londyńskiego rynku walutowego (we współpracy z Bankiem
Anglii). W artykule analizie poddane zostały wszystkie rodzaje transakcji walutowych zawieranych na rynku OTC, a więc spot (rynek kasowy), forward, swapy procentowo-walutowe (CIRS) oraz opcje walutowe
(zgodnie z terminologią BIS). Z uwagi na kluczowe znaczenie par walutowych USD/PLN oraz EUR/PLN
oraz dostępność danych (zbieranych przez Bank Anglii) przez londyński rynek walutowy PLN rozumie się
w artykule rynek właśnie tych dwóch par walutowych.
Wynik – Najbardziej aktywnymi na rynku walutowym złotego są instytucje finansowe z Wielkiej Brytanii
(zwłaszcza banki). Udział ośrodka londyńskiego w rynku złotego należy uznać za wysoki – na poziomie
44%. Kluczową parą walutową londyńskiego rynku złotego jest relacja USD/PLN, co wynika z wysokich
obrotów na rynku fx swapów, których nominał jest najczęściej wyrażony w USD. Liderem na londyńskim
rynku kasowym złotego jest jednak euro. Londyński rynek złotego ma charakter międzybankowego (ze
wskaźnikiem na poziomie 72%). Rynek walutowy złotego w Londynie to niewielki segment całego londyńskiego rynku walutowego. W latach 2012-2016 udział złotego w rynku londyńskim kształtował się na
stabilnym poziomie z przedziału od 0,7% do 1%. Spośród walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej polski złoty cieszy się największym zainteresowaniem wśród londyńskich inwestorów. Średnie dzienne obroty
pod koniec 2016 r. na parze walutowej USD/PLN wyniosły 10,4 mld USD, a w przypadku relacji EUR/PLN
5,7 mld USD, co w zestawieniu z obrotami na krajowym rynku złotego prowadzi do wniosku o silnym wpływie „zagranicy” na poziom bieżących, jak i terminowych kursów walutowych z udziałem PLN.
Oryginalność/wartość – Rynek walutowy polskiego złotego jest przede wszystkim badany w ujęciu globalnym lub krajowym. W artykule z kolei zastosowano zupełnie inne ujęcie i skupiono się na jego największym
ośrodku handlu, jakim jest londyńskie centrum finansowe. W artykule dokonano kompleksowej charakterystyki londyńskiego rynku PLN, a analizą objęta została struktura: walutowa, transakcyjna oraz podmiotowa.
Badając strukturę uczestników tego rynku, scharakteryzowano największy segment rynku offshore polskiego złotego, jakim jest właśnie Londyn.
Słowa kluczowe: rynek walutowy, polski złoty, Londyn
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Wprowadzenie
W warunkach swobody przepływu kapitału w ujęciu międzynarodowym istotny wpływ na
kształtowanie się kursów wielu walut mają zagraniczne instytucje finansowe, czyli nierezydenci, co może ograniczać skuteczność polityki kursowej. Liberalne przepisy dewizowe
pozwalają na swobodne przepływy finansowe w polskim złotym w skali globalnej. Zwiększa to ryzyko przeprowadzenia ataku spekulacyjnego wymierzonego w PLN i ograniczonej
skuteczności obrony kursu przez NBP. Ponadto inwestorzy w warunkach zaburzeń na rynkach finansowych, czy tym bardziej kryzysu finansowego, mogą szybko pozbyć się z portfela walut takich jak PLN, uważając je za zbyt ryzykowne (występuje wówczas zjawisko
ucieczki w kierunku jakości i płynności) – tego typu zjawisko było szczególnie widoczne
podczas światowego kryzysu finansowego lat 2007–2009, gdy polski złoty uległ istotnej
deprecjacji. Tego rodzaju zagrożenia kreują przede wszystkim inwestorzy globalni, których
relatywną aktywność na światowym rynku złotego należy uznać za wysoką (w stosunku
do polskich inwestorów).

1. Struktura geograficzna rynku złotego
Polski złoty (PLN) zajął w ostatnim globalnym badaniu rynku walutowego (przeprowadzonym w kwietniu 2016 r.) 22 miejsce. Na tle kluczowych walut światowych obroty z jego
udziałem są relatywnie niewielkie. Jednakże, gdy analizą obejmie się wyłącznie region
Europy Środkowo-Wschodniej, to zajmuje on pierwsze miejsce (nie uwzględniając rubla).
Udział złotego w światowym rynku walutowym szacuje się na około 0,7%. Inwestorzy dokonują głównie swapów walutowych na kurs z udziałem PLN, a w mniejszym zakresie
wymieniają złotego na rynku kasowym (pozostałe transakcje są przeprowadzane zdecydowanie rzadziej). Dominują operacje walutowe na kurs USD/PLN (średnie dzienne obroty na
poziomie 19,6 mld USD w kwietniu 2016 r.), z kolei para walutowa EUR/PLN odznacza się
mniejszym obrotami (13,6 mld USD w kwietniu 2016 r.). Cechą charakterystyczną rynku
złotego jest wysoki stopień umiędzynarodowienia transakcji walutowych z jego udziałem,
co oznacza m.in., że polskie instytucje finansowe częściej przeprowadzają operacje walutowe z nierezydentami, niż z podmiotami krajowymi (BIS, 2016). Strukturę geograficzną
handlu polskim złotym (kluczowe ośrodki handlu) prezentuje tabela 1.
Tabela 1
Dzienne obroty na światowym rynku walutowym OTC z udziałem PLN w kwietniu 2016 roku
(w ujęciu geograficznym, w mln USD, „net gross”)
UK

USA

Polska

Niemcy

Austria

Słowacja

Francja

Inne

20 323
44%

8056
17%

5959
13%

2149
5%

1515
3%

1167
3%

1007
2%

5893
13%

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIS (2016).
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Handel polskim złotym jest skoncentrowany przede wszystkim w Europie, na którą
przypada niemal 80% wszystkich dziennych obrotów z jego udziałem. Z pozaeuropejskich
ośrodków finansowych wyłącznie USA osiągnęły udział w rynku na poziomie przekraczającym 10%. W Europie bardzo wyraźna jest dominacja tzw. rynku londyńskiego – na
Wielką Brytanię przypada aż 44% handlu PLN (choć jest to mniej, niż 3 lata wcześniej, gdy
udział ten osiągnął poziom 51%). Polska zajęła dopiero trzecie miejsce, ze wskaźnikiem na
poziomie 12%. Pozostałe ośrodki europejskie cechuje zbliżony, niewielki udział w rynku
PLN. Niemcy uzyskały 5%, a wskaźnik na poziomie 3% lub mniej odnotowały kraje takie,
jak: Austria, Słowacja, Francja, Holandia, Belgia oraz Dania.
Reasumując, około 3/4 obrotów przypada wyłącznie na trzy ośrodki: Wielką Brytanię,
USA oraz Polskę, co świadczy o dużej koncentracji (w ujęciu geograficznym) analizowanego rynku, z czego ten pierwszy jest zdecydowanym liderem. W warunkach silnej pozycji
Wielkiej Brytanii jako najważniejszego ośrodka handlu na globalnym rynku walutowym
(1. miejsce z udziałem na poziomie blisko 36%) i w związku z europejską lokalizacją Polski
taka struktura geograficzna rynku złotego wydaje się być uzasadniona.
Skoro rynek walutowy PLN zlokalizowany w Wielkiej Brytanii jest największym segmentem, to uzasadniona jest jego pogłębiona analiza. To właśnie transakcje generowane
przez instytucje finansowe umiejscowione przede wszystkim w Londynie kształtują poziom kursów z udziałem PLN. Na rynku walutowym bezpośrednio kwotowana jest para
USD/PLN, a pozostałe z udziałem PLN stanowią kursy krzyżowe.

2. Struktura walutowa oraz transakcyjna londyńskiego rynku polskiego
złotego
Udział złotego w handlu na londyńskim rynku walutowym jest relatywnie niewielki. Największe zainteresowanie wykazują inwestorzy kluczowymi walutami światowymi, takimi, jak USD, EUR, GBP oraz JPY (w październiku 2016 r. odpowiednio: 89; 35,3; 17;
16,5%)1, czyli kolejność jest niemalże taka sama, jak w układzie globalnym. Biorąc pod
uwagę wyłącznie waluty Europy Środkowo-Wschodniej, polski złoty zajmuje pierwsze
miejsce. Udział PLN w obrotach rynku londyńskiego należy uznać za stabilny, gdyż w badanym pięcioletnim okresie wskaźnik ten kształtował się na poziomie z przedziału 0,7–1%
(tab. 2).

1
W każdą transakcję zaangażowane są dwie waluty, więc suma udziałów poszczególnych walut wynosi 200%
zamiast 100%.

452

Monika Szmelter

Tabela 2
Udział operacji walutowych z udziałem PLN w transakcjach zawieranych na rynku londyńskim
w latach 2012–2016 (w ujęciu procentowym2)
Kwiecień 2012
Październik 2012
Kwiecień 2013
Październik 2013
Kwiecień 2014
Październik 2014
Kwiecień 2015
Październik 2015
Kwiecień 2016
Październik 2016

0,9
1,0
0,8
0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,9
0,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Foreign Exchange Joint Committee, (2012–2016).

Tabela 3
Dzienne średnie obroty na rynku londyńskim USD/PLN i EUR/PLN w latach 2012–2016
(w mln USD oraz w ujęciu procentowym)

Kwiecień 2012
Październik 2012
Kwiecień 2013
Październik 2013
Kwiecień 2014
Październik 2014
Kwiecień 2015
Październik 2015
Kwiecień 2016
Październik 2016

USD/PLN
obroty
11 813
12 742
12 727
10 185
12 182
12 677
12 035
10 640
11 538
10 443

udział
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EUR/PLN
obroty
7 693
7 176
7 318
6 214
6 555
7 800
8 560
6 725
7 448
5 689

udział
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Razem
19 506
19 918
20 045
16 399
18 737
20 477
20 595
17 364
1 8985
16 131

Źródło: opracowanie własne na podstawie Foreign Exchange Joint Committee (2012–2016).

Parą walutową, w której najczęściej wymienia się polskiego złotego jest relacja USD/
PLN, a mniejsze obroty są generowane na parze EUR/PLN (tab. 3). Przeważający udział
w obrotach relacji USD/PLN nad EUR/PLN był widoczny w każdym z badanych okresów.
W przypadku pary USD/PLN średnie dzienne obroty nie spadały poniżej 10 000 mln USD
dziennie. Natomiast dla pary EUR/PLN oscylowały w przedziale od 6000–9000 mln USD.
Nie jest możliwe również jednoznaczne wyodrębnienie trendu wzrostowego, czy spadkowego w zakresie poziomu obrotów – obroty w różnych okresach wzrastały bądź spadały.
2
W każdą transakcję zaangażowane są dwie waluty, więc suma udziałów poszczególnych walut wynosi 200%
zamiast 100%.
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Warto jednak zauważyć, że w analizowanym 5-letnim okresie ich najwyższy łączny poziom
odnotowano w kwietniu 2015 roku (ponad 25 mld USD), a najniższy w październiku 2016
roku (nieco ponad 16 mld USD).
Największym zainteresowaniem inwestorów londyńskich cieszą klasyczne swapy walutowe (z uwagi na ich różnorodne zastosowanie). Co druga transakcja na rynku londyńskim zawierana z udziałem złotego jest operacją swapową ( fx swap). Prawie 30% udział
ma rynek kasowy, a zdecydowanie rzadziej zawierane są transakcje typu forward, opcje
walutowe, czy CIRS (rys. 1)
CIRS
1,62

Spot
28,34

Fx swap
56,09

Forward
10,75

Rysunek 1. Struktura transakcyjna londyńskiego rynku transakcji walutowych z udziałem złotego
(USD/PLN, EUR/PLN) w październiku 2016 roku (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Foreign Exchange Joint Committee (2016).

Badając poziom średnich dziennych obrotów w przypadku poszczególnych operacji walutowych, zauważalny jest wyraźny spadek w odniesieniu do opcji walutowych. Struktura
transakcyjna rynku złotego w Londynie nie zmieniła się istotnie na przestrzeni ostatnich
pięciu lat i przypomina ona strukturę rynku krajowego (tab. 4).
Tabela 4
Dzienne średnie obroty na rynku londyńskim na parze walutowej USD/PLN i EUR/PLN (łącznie)
w latach 2012-2016 (struktura transakcyjna, w mln USD)

Kwiecień 2012
Październik 2012
Kwiecień 2013
Październik 2013
Kwiecień 2014
Październik 2014
Kwiecień 2015
Październik 2015
Kwiecień 2016
Październik 2016

Spot

Forward

Fx swap

CIRS

Opcje

5 936
5 440
5 473
4 568
4 434
6 583
7 042
5 117
6 044
4 572

2 211
2 082
1 894
1 559
1 610
1 635
2 089
1 565
2 074
1 734

10 035
10 907
11 485
9 538
11 822
11 564
10 533
9 917
9 948
9 047

195
139
248
74
89
55
58
135
303
262

1 129
1 350
945
660
782
640
872
629
617
517

Źródło: opracowanie własne na podstawie Foreign Exchange Joint Committee (2012–2016).
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Tabela 5
Dzienne średnie obroty na rynku londyńskim na parze walutowej USD/PLN w latach 2012–2016
(struktura transakcyjna, w mln USD)

Kwiecień 2012
Październik 2012
Kwiecień 2013
Październik 2013
Kwiecień 2014
Październik 2014
Kwiecień 2015
Październik 2015
Kwiecień 2016
Październik 2016

Spot

Forward

Fx swap

CIRS

Opcje

1 895
1 796
1 463
1 289
884
1 575
1 824
1 277
1 534
1 466

1 159
1 265
953
858
908
892
1 111
877
1 186
992

8 569
9 395
10 124
7 936
10 295
10 057
9 023
8 357
8 467
7 647

12
3
29
0
4
0
0
69
260
242

178
283
158
102
91
153
77
59
90
94

Źródło: opracowanie własne na podstawie Foreign Exchange Joint Committee (2012–2016).

Tabela 6
Dzienne średnie obroty na rynku londyńskim na parze walutowej EUR/PLN w latach 2012–2016
(struktura transakcyjna, w mln USD)

Kwiecień 2012
Październik 2012
Kwiecień 2013
Październik 2013
Kwiecień 2014
Październik 2014
Kwiecień 2015
Październik 2015
Kwiecień 2016
Październik 2016

Spot

Forward

Fx swap

CIRS

Opcje

Razem

4041
3644
4010
3279
3550
5008
5218
3840
4510
3105

1052
817
941
701
702
743
978
688
888
742

1466
1512
1361
1602
1527
1507
1510
1560
1480
1400

183
136
219
74
85
55
58
66
43
20

951
1067
787
558
691
487
795
570
527
422

7693
7176
7318
6214
6555
7800
8560
6725
7448
5689

Źródło: opracowanie własne na podstawie Foreign Exchange Joint Committee (2012–2016).

Charakteryzując segment operacji fx swap z udziałem PLN, zdecydowanie większe obroty są realizowane są na parze USD/PLN, z kolei w przypadku rynku kasowego o wiele
częściej wymienia się EUR na PLN niż USD na PLN (tab. 5 i 6). Rozmiary segmentu forward dla obu par walutowych są porównywalne.
Średnie dzienne obroty na londyńskim rynku złotego (niezależnie od rodzaju transakcji)
różniły się w poszczególnych okresach.
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3. Struktura podmiotowa londyńskiego rynku polskiego złotego
Badanie londyńskiego rynku walutowego polskiego złotego opiera się na danych dostarczanych do Banku Anglii przez najważniejsze banki działające na londyńskim rynku walutowym3. Przeprowadzają one wzajemne operacje walutowe, jak również zawierają transakcje
z innymi bankami, niebankowymi instytucjami finansowymi oraz podmiotami niefinansowymi, które nie przekazują raportów. Transakcje londyńskich market-makerów (instytucji
sprawozdających) obejmują operacje walutowe zarówno z rezydentami, jak i nierezydentami. Znaczna część z nich tworzy tzw. rynek offshore polskiego złotego, czyli obejmujący
wymianę walut z udziałem złotego pomiędzy podmiotami zlokalizowanymi poza granicami Polski. Rynek złotego można bowiem podzielić na segment krajowy, czyli operacji
walutowych rezydentów z rezydentami i rezydentów z nierezydentami, oraz typu offshore.
Rynek londyński jest niewątpliwie największym rynkiem typu offshore złotego. Następny
w kolejności jest segment nowojorski (NBP, 2011–2016).
Na londyńskim rynku złotego dominują transakcje wzajemne pomiędzy największymi
bankami – pod koniec 2016 roku stanowiły one 44% wszystkich dziennych obrotów walutowych w Londynie z udziałem złotego (tab. 7). Prawie co druga operacja walutowa na parze
USD/PLN w analizowanym centrum finansowym to była transakcja pomiędzy market-makerami. W przypadku pary walutowej EUR/PLN udział tych największych banków w londyńskim rynku złotego był mniejszy (36%). Średnie dzienne obroty na parach walutowych
USD/PLN oraz EUR/PLN wygenerowanych w transakcjach wzajemnych przez market-makerów łącznie wyniosły w październiku 2016 roku 7134 mln USD. Z kolei za najsłabiej rozwinięty należy uznać segment transakcji kreatorów rynku z instytucjami niefinansowymi
(udział w rynku na poziomie zaledwie 8% pod koniec 2016 r.).
Jeżeli analizie zostaną poddane obroty wyłącznie na międzybankowym rynku złotego
w Londynie, to można zauważyć różnicę w strukturze segmentów USD/PLN oraz EUR/
PLN. Banki (raportujące oraz te nie objęte sprawozdawczością do Banku Anglii) w ramach
wzajemnych transakcji walutowych odpowiadały za 79% obrotów na londyńskim rynku
USD/PLN. W przypadku segmentu EUR/PLN za 59%. Londyński rynek międzybankowy
miał w badanym okresie udział w rynku złotego (łącznie USD/PLN i EUR/PLN) w Londynie na poziomie 72%. Segment USD/PLN w Londynie jest więc bardziej skoncentrowany
w porównaniu do segmentu EUR/PLN, gdzie 40% dziennych obrotów market-makerzy wykonywali z różnymi podmiotami innymi, niż banki (z niebankowymi instytucjami finansowymi 29 i 11% z podmiotami niefinansowymi).

3
W badaniu z października 2016 r. były to: ANZ Lloyds Banking Group, Bank of America, Merrill Lynch,
Morgan Stanley, Bank of New York Mellon National Australia Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Nomura,
Barclays, Rabobank, BNP Paribas Royal Bank of Canada, Crédit Agricole CIB, Royal Bank of Scotland, Citigroup, Skandinaviska Enskilda Banken, Commonwealth Bank of Australia, Société Générale, Credit Suisse Standard
Chartered, Deutsche Bank, State Street, Goldman Sachs, Toronto Dominion, HSBC, UBS, ING Bank, Unicredit,
JP Morgan Chase, Westpac Banking Corporation.
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Tabela 7
Dzienne średnie obroty na rynku londyńskim na parach walutowych USD/PLN oraz EUR/PLN
październiku 2016 roku (struktura podmiotowa, w mln USD i w ujęciu procentowym)
Transakcje pomiędzy
instytucjami raportującymi
USD
EUR
Razem

5055
48%
2079
36%
7134
44%

Transakcje pomiędzy inTransakcje pomiędzy
stytucjami raportującyinstytucjami raportująmi i innymi instytucjami
cymi i innymi bankami
finansowymi
3188
1582
31%
15%
1327
1678
23%
29%
4515
3260
28%
20%

Transakcje pomiędzy
instytucjami raportującymi i instytucjami
niefinansowymi
616
6%
615
11%
1231
8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Foreign Exchange Joint Committee (2016).

Według badania NBP dotyczącego rynku walutowego w Polsce i zrealizowanego na
zlecenie BIS w kwietniu 2016 roku średnie dzienne obroty netto z udziałem PLN wyniosły 5959 mln USD (waluty obce/PLN) [NBP, 2016a]. Na rynku londyńskim w tym samym
okresie średnie dzienne obroty na parze walutowej USD/PLN tylko pomiędzy londyńskimi
market-makerami wyniosły 5496 mln USD, a w przypadku pary walutowej EUR/PLN 3014
mln USD (a więc łącznie 8510 mln USD). Zestawienie poziomu tej części obrotów rynku
londyńskiego i całego krajowego pokazuje, jak duży wpływ londyńskie instytucje finansowe mają na kurs złotego (zarówno bieżący, jak i terminowy). Należy jednak pamiętać, że
obroty londyńskiego rynku market-makerów z udziałem PLN to tylko część rynku offshore
PLN, bo przecież londyńskie banki objęte sprawozdawczością do Banku Anglii wykonują
wiele transakcji walutowych z instytucjami amerykańskimi, czy innymi instytucjami europejskimi (zarówno bankowymi, jak i niebankowymi).

Uwagi końcowe
Rynek walutowy złotego należy uznać za wysoce umiędzynarodowiony. Z jednej strony
krajowe instytucje handlujące na rynku walutowym często dokonują transakcji z inwestorami zagranicznymi, z drugiej - bardzo popularne są transakcje pomiędzy nierezydentami.
Najbardziej aktywnymi na rynku walutowym złotego są instytucje finansowe z Wielkiej
Brytanii (zwłaszcza banki). Udział ośrodka londyńskiego w rynku złotego należy uznać za
wysoki – według ostatniego badania BIS z kwietnia 2016 roku kształtował się on na poziomie 44%, co oznacza, że prawie co druga transakcja walutowa na parze walutowej z PLN
zawierana była przez instytucję z Londynu.
Kluczową parą walutową światowego oraz londyńskiego rynku złotego jest relacja USD/
PLN. Wzajemna wymiana EUR i PLN jest rzadziej dokonywana przez inwestorów globalnych oraz brytyjskich. Taka dominacja pary USD/PLN w wymienionych segmentach rynku
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złotego wynika z wysokich obrotów na rynku fx swapów, których nominał bardzo często
jest wyrażony w USD. Transakcja fx swap jest najpopularniejszym instrumentem rynku
walutowego zawieranym przez inwestorów. Liderem na londyńskim rynku kasowym złotego jest jednak euro – obroty w segmencie transakcji spot na parze walutowej EUR/PLN
w Londynie były wyższe, niż w przypadku relacji USD/PLN.
Londyński rynek złotego ma charakter międzybankowego – pod koniec 2016 roku 72%
zawartych w tym centrum finansowym transakcji walutowych z udziałem PLN stanowiły
operacje walutowe pomiędzy samymi bankami. Za bardziej ubankowiony należy uznać londyński segment USD/PLN – 80% zawartych transakcji stanowiły operacje między bankami. Bardziej zdywersyfikowany wydaje się być londyński segment EUR/PLN, gdzie wzajemne transakcje walutowe pomiędzy bankami stanowiły w październiku 2016 roku tylko
60% rynku.
Londyński rynek złotego tworzony przez wzajemne transakcje walutowe pomiędzy
market-makerami jest bardzo dobrze rozwinięty. W przypadku pary walutowej USD/PLN
ich udział w ogólnych obrotach na londyńskim rynku walutowym złotego wynosił w październiku 2016 roku 48%, a dla EUR/PLN 36%.
Rynek walutowy złotego w Londynie to niewielki segment całego londyńskiego rynku walutowego (podobnie, jak światowego). W latach 2012–2016 udział złotego w rynku
londyńskim kształtował się na stabilnym poziomie z przedziału od 0,7 do 1%. Jednakże
należy wskazać, że spośród walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej polski złoty cieszy
się największym zainteresowaniem wśród londyńskich inwestorów. Średnie dzienne obroty
pod koniec 2016 roku na parze walutowej USD/PLN wyniosły 10,4 mld USD, a w przypadku relacji EUR/PLN 5,7 mld USD, co w zestawieniu z obrotami na krajowym rynku złotego
prowadzi do wniosku o silnym wpływie „zagranicy” na poziom bieżących, jak i terminowych kursów walutowych z udziałem PLN.
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POLISH ZLOTY ON UK FOREIGN EXCHANGE MARKET
Abstract: Purpose – The paper focuses on PLN FX trading in United Kingdom. Author starts from the
presentation of geographical structure of global PLN FX market. The purpose of the article is to indicate
characteristics of PLN FX market located in London.
Design/methodology/approach – The methodology used in the paper is based on the analysis of PLN FX
market: global and created by the most active financial institutions located in London. Author applies market
statistics prepared by Bank for International Settlements and Foreign Exchange Joint Standing Committee
(market survey). Author uses information from National Bank of Poland (institution survey).
Findings – PLN FX market attracts many global investors. That is why offshore market is bigger than domestic market. The most important financial centre for PLN traders is London with a share on the level 44%.
British investors are interested in USD/PLN market (average daily turnover was over $10 billion in October
2016) and EUR/PLN market (turnover in EUR/PLN was almost $6 billion in October 2016). Polish zloty
market in London is the interbank market, especially created by market-makers of UK foreign exchange
market. The role of PLN for the biggest financial trading institutions located in London is limited. Analysing
currency distribution of reported UK foreign exchange market turnover, percentage shares of average daily
turnover for PLN was 0,8% in October 2016.
Originality/value – Researches related to Polish zloty forex market are done from global or local perspective.
But the author focuses on the global financial centre (London), where the turnover in PLN forex market is
the biggest. The paper contains complex characteristic of London as a place of PLN exchange. The author
analyzes currency, transaction, and investor structure of PLN forex market in London. The unique is the
description of London as the segment of PLN offshore market.
Keywords: Polish zloty, forex, London
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Rozwój światowego rynku giełdowego opcji*
Ryszard Węgrzyn**
Streszczenie: Celem artykułu jest identyfikacja i analiza zmian zachodzących na giełdowym rynku opcji,
a także uwarunkowań i czynników, które mogły się do nich przyczynić. Poza analizą danych statystycznych,
które niestety czasem się od siebie różnią oraz nie zawsze są kompletne, uwzględniono także specyfikę
światowych giełd instrumentów pochodnych. W tym kontekście przeanalizowano także sytuację na polskim
rynku opcji.
Wynikiem badań jest zwrócenie uwagi na problemy rozwoju rynku opcji w kontekście rynku instrumentów
pochodnych, a w szczególności polskiego rynku opcji, na którym w ostatnich latach nastąpił znaczący spadek.
Słowa kluczowe: rynek opcji, instrumenty pochodne, giełda opcji, rozwój rynku

Wprowadzenie
Światowy rynek instrumentów pochodnych rozpoczął swój burzliwy rozwój w latach 70.
ubiegłego wieku, kiedy po załamaniu się systemu z Bretton Woods nastąpił znaczny wzrost
zmienności kursów walutowych, stóp procentowych oraz cen akcji. Znaczące zasługi
w jego rozwoju przypisuje się zwłaszcza giełdzie Chicago Board of Trade, której członkowie powołali w 1973 roku wyspecjalizowaną giełdę opcji Chicago Board Options Exchange. Utworzenie zorganizowanego rynku wtórnego wiązało się z istotnymi zmianami, polegającymi między innymi na standaryzacji parametrów instrumentów pochodnych oraz
wprowadzeniu izby rozrachunkowej, występującej w roli strony transakcji dla kupujących
i sprzedających, co znacznie usprawniło proces zawierania i rozliczania transakcji.
Dane z ostatnich lat dotyczące giełdowego rynku instrumentów pochodnych, w tym
opcji, wskazują jednak na pewne spowolnienie, które nastąpiło w 2012 roku. W roku tym,
po raz pierwszy od 2004 roku, globalna liczba zawartych kontraktów instrumentami pochodnymi na giełdach spadła, a spadek dotyczył wszystkich klas pochodnych, z wyjątkiem
pochodnych towarowych, i wszystkich regionów świata. Na polskim giełdowym rynku instrumentów pochodnych można również zaobserwować spadek wolumenu obrotów zarówno opcjami, jak i kontraktami terminowymi.

*
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
**
dr hab. Ryszard Węgrzyn, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, e-mail: wegrzynr@uek.krakow.pl.
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Celem artykułu jest identyfikacja i analiza zmian zachodzących na giełdowym rynku
opcji w ostatnich latach, a także uwarunkowań i czynników, które mogły przyczynić się do
tych zmian. Poza analizą danych statystycznych, które niestety czasem się od siebie różnią
oraz nie zawsze są kompletne, uwzględniono także specyfikę światowych giełd instrumentów pochodnych. W tym kontekście zwrócono też uwagę na polski rynek giełdowy opcji.

1. Uwarunkowania rozwoju rynku opcji
Podstawą rozwoju rynku opcji są działania jego uczestników wynikające z trzech fundamentalnych motywów: hedgingu, spekulacji oraz arbitrażu. Zasadniczą funkcją ekonomiczną rynku opcji (a szerzej rynku instrumentów pochodnych) jest tworzenie warunków
do efektywnego przenoszenia ryzyka przez podmioty wykazujące awersję do ryzyka na
podmioty skłonne przejąć ryzyko w nadziei na osiągnięcie zysku. To przenoszenie ryzyka
na inne podmioty określane jest mianem hedgingu. W przypadku hedgingu z zastosowaniem opcji należy podkreślić, że opcje są o wiele bardziej elastycznym instrumentem niż
kontrakty terminowe i dają znacznie większe możliwości (Tarczyński, 2003). Drugim z wymienionych motywów zawierania transakcji opcyjnych jest spekulacja, czyli chęć osiągnięcia dochodu wynikającego ze zmian cen różnych instrumentów. Działania spekulacyjne na
rynku opcji, poprzez powiązanie z rynkami instrumentów podstawowych, mogą prowadzić
do zwiększenia zmienności cen instrumentów podstawowych oraz powstawania szoków
rynkowych. Z drugiej jednak strony spekulacja na rynku opcji jest niezbędna, aby mogła
być utrzymana płynność rynku. Ostatnim z wymienionych fundamentalnych motywów
zawierania transakcji opcyjnych jest arbitraż, oznaczający osiąganie dochodu z występujących różnic cenowych instrumentów przy znikomym poziomie ryzyka (nearly riskless).
Poprzez działania arbitrażowe uczestnicy rynku prowadzą do kształtowania się właściwych
relacji, które są podstawą skutecznego hedgingu. Należy zwrócić uwagę, że zarówno spekulacja, jak i arbitraż, pełnią bardzo ważną rolę z punktu widzenia możliwości i skuteczności hedgingu. Te trzy podstawowe motywy zawierania transakcji opcyjnych wzajemnie
się uzupełniają i stanowią pewną całość. Bez rozwiniętej spekulacji oraz arbitrażu hedging,
który pełni bardzo istotną funkcję ekonomiczną, nie byłby możliwy.
Zalety samych opcji są szczególnie widoczne z punktu widzenia nabywców opcji.
Do zalet tych można zaliczyć: ograniczone ryzyko, efekt dźwigni, niski wkład kapitałowy oraz zabezpieczenie. Zarówno kupując opcję kupna, jak i sprzedaży, uczestnik rynku
decyduje się na ryzyko ograniczone do wysokości zapłaconej ceny za opcję. Taka sytuacja
pozwala na oczekiwanie na korzystną zmianę ceny instrumentu podstawowego, nawet gdy
tendencja na rynku jest niekorzystna. Efekt dźwigni wynika z tego, że za pomocą znacznie niższego wkładu kapitałowego uzyskuje się przy korzystnej zmianie ceny instrumentu
podstawowego o wiele wyższą stopę zwrotu, niż przy zakupie samego instrumentu podstawowego. Wiąże się to z tym, że przy zmianie ceny instrumentu podstawowego procentowa
zmiana ceny opcji jest większa od procentowej zmiany ceny tego instrumentu. Niski wkład
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kapitałowy przy zakupie opcji pozwala z kolei na wykorzystanie pozostałych wolnych
środków finansowych na dywersyfikację portfela lokat. Przyjmowanie określonych pozycji
w zakresie opcji umożliwia w końcu zabezpieczanie swoich pozycji na rynku instrumentów
podstawowych przed wahaniami ich cen. Zabezpieczenia takiego uczestnicy rynku mogą
dokonywać zarówno poprzez kupno, jak i sprzedaż odpowiednich opcji (Spremann, 1991).
Ogólnie rozwój rynku opcji, a także innych instrumentów pochodnych, jest wiązany
z ich niezwykłą użytecznością w zakresie zarządzania ryzykiem. Dla korporacji i instytucji
finansowych, które chcą zarządzać ryzykiem kursowym, kosztami finansowania lub ekspozycjami kredytowymi, instrumenty pochodne dają nieocenione możliwości, co wyjaśnia
w znacznym stopniu dynamiczny wzrost tego rynku powiązany z postępującą globalizacją.
Zastosowanie instrumentów pochodnych, zwłaszcza na dużą skalę, wiąże się jednak
z pewnym potencjalnym ryzykiem. Ryzyko to wynika z interakcji trzech czynników, które
tworzą potencjalnie niebezpieczne połączenie, jeśli ryzyko nie jest właściwie rozumiane
i zarządzane (Sundaram, 2012). Pierwszym czynnikiem jest, wspomniana wcześniej, dźwignia. Pochodne są instrumentami wysoce lewarowanymi, co niesie ze sobą pewne implikacje. Z jednej strony dźwignia powoduje, że instrumenty pochodne są atrakcyjne dla spekulujących, co samo w sobie nie jest złe. Spekulanci zwiększają znacznie płynność, a poprzez
przyjmowanie przeciwstawnych pozycji, ułatwiają hedgerom przyjmowanie pozycji zabezpieczających. Z drugiej strony dźwignia zwiększa efekt zmiany ceny, co oznacza, że bardzo
niekorzystna zmiana ceny instrumentu podstawowego może stosunkowo łatwo powodować
katastrofę dla portfela instrumentów pochodnych. Drugim czynnikiem jest zmienność powiązana z efektem dźwigni. Wraz ze wzrostem zmienności cen instrumentu podstawowego
i nieoczekiwaną dużą zmianą cen, wpływ dźwigni pogłębia się, co prowadzi do potencjalnie większych strat. Trzeci czynnik to płynność, a raczej jej brak, do jakiego może dojść na
rynku. Okresowi zawirowań na rynku często towarzyszy nie tylko większa zmienność, ale
także drastyczny spadek płynności. Uniemożliwia to likwidację przyjętych strategii przynoszących straty (a nawet zabezpieczenie pochodnych za pomocą instrumentu podstawowego), zwiększając tym samym ryzyko utrzymywanych pozycji w zakresie pochodnych.
W historii finansów można znaleźć wiele przykładów korporacji i instytucji finansowych, które upadły, gdy pogorszenie warunków rynkowych prowadziło do masowych strat
w portfelu instrumentów pochodnych (zob. Sundaram, Das, 2010). Zwłaszcza potencjalnie
niebezpieczne połączenie efektu dźwigni i zmienności sprawia, że bardzo ważne jest, aby
użytkownicy w pełni rozumieli ryzyko związane z instrumentami, a instytucje regulujące
rynek systemowe oddziaływanie wahań zmienności. Regulacja rynku instrumentów pochodnych od dawna jest obszarem spornym i zarazem pewnym wyzwaniem. Z jednej strony
rynek ten umożliwia transfer ryzyka, który uznawany jest przez ekonomistów za czynnik
rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony handel instrumentami pochodnymi (w szczególności na rynku OTC) stworzył skoncentrowane grupy ryzyka w ramach instytucji finansowych, co, jak pokazał ostatni kryzys, może przy interakcji dźwigni finansowej i zmienności zagrażać nie tylko poszczególnym instytucjom, ale całemu systemowi finansowemu.
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Szczególnym wyzwaniem dla regulacji są nieprzejrzyste rynki OTC oraz rosnące wyrafinowanie stosowanych instrumentów pochodnych (Sundaram, 2012).
Rozwój giełdowego rynku opcji zależy od czynników popytowych i podażowych, do
których można zaliczyć (zob. Gastineau, Margolis, 1994):
–– popyt na pochodne w zarządzaniu ryzykiem,
–– popyt na asymetryczne profile dochodów (asymetryczne zwroty),
–– popyt na pochodne w alokacji aktywów i zarządzaniu pasywami – dotyczy on w dużej
mierze inwestorów instytucjonalnych optymalizujących swoje portfele,
–– regulacje stymulujące popyt, np. dotyczące obciążeń podatkowych,
–– redukcję kosztów na rynku giełdowym, zwłaszcza w porównaniu z rynkiem pozagiełdowym,
–– konkurencję po stronie podażowej i walkę o pozycję rynkową, prowadzące do koncentracji rynku,
–– regulacje w zakresie podaży, np. dopuszczające określone innowacje do obrotu.
Czynniki te mają określony wpływ na rozwój rynku opcji, a ich kształtowanie jest wynikiem zachowań uczestników rynku oraz instytucji regulujących rynek.

2. Analiza zmian na giełdowym rynku opcji
Charakterystykę rynku opcji warto rozpocząć od oceny sytuacji całego giełdowego rynku
instrumentów pochodnych. Rynek ten od wielu już lat rozwijał się w szybkim tempie i nawet ostatni kryzys finansowy nie spowodował ogólnego załamania w postaci spadku wolumenu obrotów. Spadek taki nastąpił dopiero w 2012 roku, co zaskoczyło wielu uczestników
i obserwatorów tego rynku (zob. rys. 1). W latach 1998–2008 wzrost obrotu instrumentami
pochodnymi był bardzo znaczący. Wolumen obrotu w tym okresie wzrósł 7,8 razy, co stanowiło większy wzrost od wolumenu na rynkach kasowych. Najwyższe tempo wzrostu zostało odnotowane dla pochodnych instrumentów udziałowych, w przypadku których wolumen
wzrósł 13,5 razy i w 2008 roku stanowił 69% wolumenu obrotu pochodnymi w stosunku
do 40% w 1998 roku. Instrumenty pochodne na stopy procentowe, waluty i towary, również
rozwijały się szybko w tym okresie – w ich wypadku wolumen wzrósł odpowiednio: 5,7, 4,9
i 7,8 razy (Davydoff, Naacke, 2009). W ciągu tych dziesięciu lat miało miejsce wiele fuzji
i przejęć dotyczących największych giełd światowych, powstały także nowe giełdy konkurujące z powodzeniem z tym już funkcjonującymi.
Mimo kryzysu finansowego w 2009 roku, na giełdach całego świata zostało zawartych 16,6 mld kontraktów instrumentami pochodnymi, przy 16,4 mld kontraktów w 2008
roku (WFE/IOMA…, 2010). Nastąpiło zatem spowolnienie wzrostu, ale ogólna tendencja
wzrostowa została nadal utrzymana. Poza tym płynność zorganizowanych rynków instrumentów pochodnych mogła się zmniejszyć, ale, w odróżnieniu od innych części rynku, jak
międzybankowy rynek pieniężny, płynność ta nigdy nie zanikła.
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Rysunek 1. Wolumen obrotów giełdowymi instrumentami pochodnymi (mln)
Źródło: opracowano na podstawie WFE/IOMA… (2006–2016).

Po 2009 roku nastąpiła jednak charakterystyczna zmiana na giełdowym rynku instrumentów pochodnych – opcje pod względem wolumenu obrotu ustąpiły pierwszeństwa kontraktom futures (zob. rys. 2). Co więcej, jak można zaobserwować na rysunku 2, od 2010
roku przewaga kontraktów futures nad opcjami pod względem wolumenu obrotu znacznie
się umocniła.

Rysunek 2. Wolumen obrotów giełdowymi kontraktami futures i opcjami (mln)
Źródło: opracowano na podstawie WFE/IOMA… (2006–2016).

Jeżeli chodzi o rynek opcji, to w 1998 roku opcje udziałowe były grupą pochodnych
z największym wolumenem obrotu wynoszącym 623 mln kontraktów, a dziesięć lat później
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– w 2008 roku zajmowały nadal czołową pozycję z wolumenem na poziomie blisko 4,4 mld
kontraktów. Do wzrostu tej grupy pochodnych przyczyniły się w największym stopniu
nowe giełdy, które w 1998 roku jeszcze nie istniały albo wprowadziły opcje udziałowe
do swojej oferty w latach 1998–2008. Z 3,8 mld dodatkowych kontraktów odnotowanych
w 2008 roku w porównaniu z rokiem 1998 jedna trzecia została zawarta właśnie na nowych
giełdach. Aż 9 nowych giełd powstało w tym okresie i zastąpiło 8 giełd, które zniknęły
z rynku albo zostały zintegrowane z grupami giełdowymi. Największą spośród nich była
założona w 2000 roku International Securities Exchange (ISE), na której w 2008 roku obrót
opcjami udziałowymi wyniósł blisko 1 mld kontraktów (Davydoff, Naacke, 2009).
W 2009 roku Stany Zjednoczone kontynuowały dominację na rynku opcji udziałowych
z czterema z pięciu najaktywniejszych na świecie giełd. Trzecią największą giełdą na świecie pod względem wolumenu obrotu była brazylijska giełda BM&FBOVESPA. Głównym
współautorem wzrostu wolumenu obrotu opcjami indeksowymi była z kolei Giełda Koreańska (Korea Exchange), która wprowadziła do obrotu opcje na indeks KOSPI 200 (Davydoff,
Naacke, 2009). Opcje indeksowe były notowane łącznie na 30 giełdach, a największą z nich
była indyjska giełda – National Stock Exchange of India.
Na podstawie rysunku 3 można stwierdzić, że nadal wyraźnie dominującymi opcjami
na rynku giełdowym pod względem wolumenu obrotów są opcje akcyjne i opcje indeksowe.
O ile jednak w przypadku opcji akcyjnych w 2009 roku nastąpił znaczący spadek, to opcje
indeksowe odnotowywały kolejne wzrosty, aż do 2011 roku. W 2012 roku spadek wolumenu
opcji indeksowych był jednak bardzo drastyczny i pogłębił się jeszcze w roku następnym.
Podobna sytuacja, chociaż w znacznie mniejszej skali, wystąpiła także w przypadku opcji
akcyjnych.

Rysunek 3. Wolumen obrotów giełdowymi opcjami (mln)
Źródło: opracowano na podstawie WFE/IOMA… (2006–2016).
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W 2012 roku na giełdach całego świata zostało zawartych 21 mld kontraktów instrumentami pochodnymi (10 mld opcji i 11 mld futures) przy 25 mld kontraktów w 2011 roku.
Oznaczało to, że po raz pierwszy od 2004 roku globalna liczba zawartych kontraktów instrumentami pochodnymi na giełdach spadła. W dodatku spadek wolumenu był znaczący (–15%) i dotyczył wszystkich klas pochodnych, z wyjątkiem pochodnych towarowych,
i wszystkich regionów świata. Największego spadku (–23%) doświadczył segment walutowych instrumentów pochodnych. Wolumen obrotu pochodnymi procentowymi spadł
o 15%. Za czynniki ogólnie postrzegane w tym okresie jako niekorzystne dla pochodnych
procentowych i mogące wyjaśnić ten spadek uznano między innymi środowisko niskich
stóp procentowych, brak wzrostu gospodarczego i brak ekspansji kredytowej (Devai, Naacke, 2013).
Jedynym segmentem rynku pochodnych, który w 2012 roku odnotował wzrost (+18%)
był rynek towarowych instrumentów pochodnych. Do wzrostu tego w dużej mierze przyczyniły się chińskie giełdy kontynentalne oraz giełda ICE w Stanach Zjednoczonych. Segment ten wyprzedził pod względem liczby zawartych kontraktów rynek walutowych i procentowych instrumentów pochodnych i stał się w następnych latach drugim co do wielkości
segmentem po segmencie pochodnych udziałowych (zob. rys. 1).
W przypadku pochodnych udziałowych spadek wolumenu obrotu w 2012 roku wyniósł
19,5%. Do spadku tego w znacznej mierze przyczynił się gwałtowny spadek liczby opcji
indeksowych notowanych na Giełdzie Koreańskiej, na skutek pięciokrotnego zwiększenia wielkości nowo notowanych kontraktów na indeks KOSPI 200 od marca 2012 roku.
Wyłączając opcje na KOSPI 200, spadek pochodnych udziałowych wyniósł 7,5%. Udział
pochodnych instrumentów udziałowych w ogólnej liczbie kontraktów pochodnych w obrocie pozostał dominujący, ale zmniejszył się do 58%, w porównaniu z 61% w 2011 i 67%
w 2009 roku. Ten spadek wolumenu pochodnych udziałowych wiązano ze spadkiem wartości udziałowych kontraktów kasowych, a także znacznym spadkiem zmienności obserwowanym w 2012 r. Indeksy zmienności w 2012 roku zmniejszyły się znacząco: indeks S&P
500 Volatility (VIX) zmniejszył się o 23%, indeks EURO STOXX 50 Volatility – o 33,6%,
a FTSE100 Volatility Index – o 19,7%. Wyniki obserwacji wolumenów miesięcznych w Stanach Zjednoczonych i Europie w porównaniu z liczbą transakcji na rynkach kasowych
wskazują, że aktywność na rynkach kasowych jest jedną z głównych sił napędowych wolumenu obrotu pochodnymi udziałowymi. Kształtowanie się wolumenów na udziałowych
rynkach pochodnych jest również silnie skorelowane ze zmiennością cen akcji. Związki
te wydają się tłumaczyć spadek wolumenu obrotów pochodnymi udziałowymi, niemniej
jednak w pierwszym kwartale 2013 roku, wolumeny wydawały się odzyskiwać poziomy,
podczas gdy zmienność na rynkach akcji w dalszym ciągu spadała. Wskazuje to, że wpływ
rynku kasowego na wolumen pochodnych jest większy niż wpływ zmienności (Devai, Naacke, 2013).
Czynnikiem, który mógł mieć także znaczący wpływ na kształtowanie się sytuacji
na rynku instrumentów pochodnych, zwłaszcza na rynku europejskim, było oficjalne
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przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej we wrześniu 2011 roku planu
wprowadzenia nowego podatku od transakcji finansowych. Przewodniczący zwrócił uwagę, że sektor finansowy otrzymał wysoką pomoc od państw członkowskich UE w okresie
kryzysu i wskazał podatek jako środek, „aby sektor finansowy wniósł swój sprawiedliwy
udział”. Efektem tej polityki było stopniowe wprowadzanie w kolejnych krajach podatku od
transakcji finansowych i obecnie jest on stosowany w 10 krajach strefy euro.
Wracając do giełdowego rynku opcji, warto zauważyć, że wolumen obrotów opcjami indeksowymi podlegał największym zmianom. Pomimo jednak głębokiego spadku w latach
2012–2013, w kolejnych latach wolumen tych instrumentów znacząco wzrósł (zob. rys. 3).
Swojej pozycji nie odbudowały jednak opcje akcyjne, których wolumen obrotu w 2015 roku
ponownie spadł. W przypadku opcji towarowych wolumen obrotów, chociaż nadal na najniższym poziomie, systematycznie wzrastał, co wiązało się z ogólnym wzrostem pochodnych towarowych. Podobnie też, zwłaszcza od 2011 roku, wzrastał wolumen obrotów opcjami walutowymi, przy czym wzrost ten był bardziej niestabilny.
Ogólnie na rynku pochodnych pewną nadzieję przyniósł rok 2015, w którym wolumen
obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 23,4 mld zawartych kontraktów (10,3 mld opcjami i 13,1 mld kontraktami futures) i wzrósł o 12% w stosunku do roku 2014. Za dużą część
tego wzrostu był jednak odpowiedzialny region Azji i Pacyfiku, gdzie wolumen wzrósł
o 36% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wolumenu obrotów nastąpił w niemal
wszystkich grupach pochodnych. Ogólnie pochodne udziałowe pozostały nadal najaktywniej handlowaną grupą giełdowych instrumentów pochodnych, chociaż ich udział w całkowitej wielkości obrotu zmniejszył się do ok. 55% ogółu obrotu. Wolumen pochodnych
udziałowych w 2015 roku wzrósł o 6%, głównie z powodu wzrostu wolumenu opcji indeksowych (+19%) i indeksowych kontraktów futures (+17%) (WFE/IOMA…, 2016). Grupy te
wśród instrumentów pochodnych były przedmiotem najaktywniejszego handlu w 2015 roku
i stanowią nieco ponad połowę wszystkich pochodnych udziałowych oraz ok. 28% wszystkich instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu giełdowego.
Największy jednak wzrost wolumenu w 2015 roku odnotowały pochodne instrumenty walutowe i towarowe. Pochodne walutowe, odwracając trend z 2014 roku, zanotowały
w 2015 roku gwałtowny wzrost o 37%. Wzrost wolumenu walutowych instrumentów pochodnych odnotowano przy tym we wszystkich regionach świata. Wolumen towarowych
instrumentów pochodnych w 2015 roku nadal wzrastał, osiągając 4,3 mld kontraktów, co
stanowiło wzrost o 26%. W ramach tej grupy wolumen kontraktów opcyjnych wzrósł o 6%,
a futures wzrósł o 28%. Towarowe kontrakty futures wyprzedziły pod względem wolumenu opcje na akcje i stały się najaktywniej handlowanym kontraktem w 2015 roku.
Nieznaczny spadek wolumenu (–0,1%) odnotowano w 2015 roku tylko w przypadku
instrumentów pochodnych na stopę procentową, głównie za sprawą spadku wolumenu kontraktów futures na krótkoterminowe stopy procentowe. Wolumen obrotu instrumentami należącymi do kategorii „inne instrumenty pochodne”, która obejmuje między innymi opcje
na indeksy zmienności, egzotyczne opcje i kontrakty terminowe, pochodne na dywidendy
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i na indeksy dywidendowe, w 2015 roku wzrósł o 58%, chociaż wciąż ze stosunkowo niskiej
bazy (WFE/IOMA…, 2016).
W kontekście zmian zachodzących na rynkach instrumentów pochodnych pod względem wolumenów obrotu warto zwrócić także uwagę na największe rynki giełdowe opcji. Jak
podano wcześniej, w latach 1998–2008 powstało 9 nowych giełd, które wywarły znaczny
wpływ na ukształtowanie struktury całego rynku. W tabelach 1 i 2 przestawiono największe giełdy na świecie pod względem wolumenu obrotu opcjami akcyjnymi oraz opcjami na
indeksy akcyjne w 2015 roku. W przypadku rynku opcji na akcje zdecydowanie dominują giełdy Stanów Zjednoczonych, chociaż na pierwszym miejscu znalazła się brazylijska
BM&FBOVESPA. W przypadku opcji na indeksy akcyjne natomiast w pierwszej piątce
znalazła się tylko jedna giełda amerykańska – Chicago Board Options Exchange, a poza nią
giełda indyjska – z największym wolumenem obrotu, giełda koreańska, europejska Eurex
oraz giełda tajwańska. Należy podkreślić, że pod względem szacowanego obrotu wartościowego w zakresie tych opcji, zdecydowanie największymi były Chicago Board Options
Exchange oraz Korea Exchange. Charakterystyczne jest to, że te same giełdy należały do
największych giełd opcyjnych w 2009 roku. Zmieniły się tylko pozycje poszczególnych
giełd w rankingu wielkości. Od tego czasu sytuacja w zakresie struktury giełdowego rynku
opcji nie uległa zatem znaczącym zmianom.
Tabela 1
Największe giełdy pod względem wolumenu obrotu opcjami na akcje w 2015 roku
Opcje na akcje
nazwa giełdy
BM&FBOVESPA
NASDAQ OMX (US)
NYSE Derivatives
Chicago Board Options Exchange
International Securities Exchange (ISE)

wolumen obrotu
792 598 845
691 898 216
534 254 092
488 531 056
337 530 079

Źródło: WFE/IOMA… (2006–2016).

Tabela 2
Największe giełdy pod względem wolumenu obrotu opcjami na indeksy akcyjne w 2015 roku
Opcje na indeksy akcji
nazwa giełdy
National Stock Exchange of India
Korea Exchange
Eurex
Chicago Board Options Exchange
TAIFEX
Źródło: WFE/IOMA… (2006–2016).

wolumen obrotu
1 893 555 261
483 597 487
401 387 669
263 813 550
192 190 964
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3. Rozwój polskiego rynku giełdowego opcji
Pomiędzy rynkami instrumentów pochodnych w krajach rozwiniętych a rynkami w tzw. gospodarkach wschodzących występują ogólnie znaczące różnice. Kluczowe różnice dotyczą
wielkości i wzrostów na poszczególnych rynkach oraz ich struktury. Obroty instrumentami
pochodnymi na rynkach krajów rozwiniętych są ponad 10 krotnie wyższe od obrotów na
tzw. rynkach wschodzących. Jeżeli chodzi o udział w PKB, to w gospodarkach wschodzących obroty instrumentami pochodnymi stanowią 6,2% PKB, natomiast w przypadku krajów rozwiniętych 36% PKB. W gospodarkach wschodzących nastąpił jednak nieco większy
wzrost w latach 2001–2010, mianowicie o 300%, w porównaniu do 250% w przypadku krajów rozwiniętych. Poza tym na rynkach krajów rozwiniętych 62% obrotów instrumentami
pochodnymi ma miejsce na giełdach, a 38% na rynku pozagiełdowym OTC. W przypadku
gospodarek wschodzących jako całości podział ten jest bliski 50% do 50%, co oznacza, że
rynki OTC mają stosunkowo większe znaczenie w tych krajach. Udział rynku OTC różni
się jednak znacznie w zależności od danego kraju (Sundaram, 2012).
Polski rynek giełdowy instrumentów pochodnych w stosunku do największych rynków
stanowi znikomy procent i w dodatku został zdominowany przez kontrakty futures, zwłaszcza indeksowe. Na podstawie rysunku 4 można stwierdzić, że wolumen obrotu opcjami ma
niewielkie znaczenie dla kształtowania się ogólnego wolumenu instrumentów pochodnych.
Ten ogólny wolumen wzrastał dynamicznie w latach 2005–2011, a w największym stopniu
w 2007 i 2008 roku. Turbulencje związane z kryzysem finansowym, jak można zaobserwować, nie wiązały się ze spadkiem wolumenu obrotu, a wręcz przeciwnie. W 2012 roku
nastąpił jednak znaczący spadek, który został pogłębiony w latach 2014–2015. Ogólny wolumen powrócił w 2015 roku do poziomu zbliżonego do 2007 roku.
Na podstawie rysunku 5 można zauważyć, że w przypadku opcji wolumen obrotu kształtował się trochę inaczej niż wolumen obrotu kontraktami futures. W 2009 roku
w przeciwieństwie do kontraktów futures wolumen obrotu opcjami wyraźnie spadł, chociaż
w kolejnych latach, zwłaszcza 2010–2011, znacząco wzrastał. W 2012 roku, podobnie jak
w przypadku całego rynku pochodnych, doszło do spadku również wolumenu opcji, natomiast do drastyczniejszego spadku doszło w 2014 roku, a w następnym roku ten spadek
jeszcze się pogłębił. W ten sposób wolumen z 2015 roku osiągnął poziom zbliżony do roku
2009.
W kontekście sytuacji na światowym rynku opcji indeksowych (rys. 3) sytuacja opcji
na indeks WIG20 (są to jedyne opcje notowane na GPW w Warszawie) nie wygląda dobrze. Na giełdach światowych wolumen opcji indeksowych w latach 2014–2015 ponownie wzrastał, natomiast na Giełdzie Warszawskiej odnotowano spadki. Trudno stwierdzić,
co jest przyczyną takiego stanu rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych.
Na przykład wspomniany wcześniej podatek od transakcji finansowych w Polsce, w odróżnieniu od wielu krajów strefy euro, nie został wprowadzony i nie jest, przynajmniej na
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razie, planowane jego wprowadzenie. Można postawić natomiast pytanie, czy niski poziom
płynności, zwłaszcza na rynku opcji, nie stał się tutaj mechanizmem samonapędzającym.
Spadek wolumenu obrotów oznaczał bowiem obniżenie płynności, a niska płynność jest
czynnikiem zniechęcającym uczestników rynku do zawierania transakcji.

Rysunek 4. Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi na giełdzie warszawskiej
Źródło: opracowano na podstawie Roczników Giełdowych GPW w Warszawie (2006–2016).

Rysunek 5. Wolumen obrotów kontraktami futures i opcjami na giełdzie warszawskiej
Źródło: opracowano na podstawie Roczników Giełdowych GPW w Warszawie (2006–2016).
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Uwagi końcowe
W przypadku giełdowego rynku opcji na świecie należy zwrócić uwagę, że wzrosty w latach 2014–2015 nie były znaczące. Kontrakty futures wypadły pod tym względem o wiele
lepiej. Co więcej, wzrosty w przypadku opcji wynikały głównie ze wzrostu wolumenu opcji
indeksowych. W przypadku opcji akcyjnych sytuacja w ostatnich latach była znacznie gorsza, a w 2015 roku na tym rynku nastąpił spadek. Przyszły rozwój giełdowego rynku opcji
nie jest zatem jednoznacznie określony i będzie zależał od ukształtowania się zwłaszcza
czynników po stronie popytowej tego rynku.
Wzrosty odnotowywane do 2011 roku były, zdaniem niektórych analityków, wynikiem
turbulencji na rynkach w latach wcześniejszych, z których korzystał globalny giełdowy
rynek pochodnych. W 2012 roku sytuacja się zmieniła – niska zmienność i niskie stopy procentowe, a także przeniesienie części aktywności z pochodnych udziałowych na pochodne
towarowe spowodowały określone zmiany na tym rynku.
W tej sytuacji, pamiętając zwłaszcza o rynku instrumentów pochodnych w Polsce, warto zwrócić uwagę na wyniki badań wskazujące na rolę rynku instrumentów pochodnych
w pobudzaniu wzrostu gospodarczego. Problem ten był analizowany przez wielu autorów
i większość z nich stwierdziła pozytywne relacje pomiędzy rozwojem rynku instrumentów pochodnych a wzrostem gospodarczym. Jedną z ostatnich publikacji na ten temat jest
(Aali-Bujari, Venegas-Martínez, Pérez-Lechuga, 2016). W artykule tym dokonano oceny
wpływu rynków instrumentów pochodnych na wzrost gospodarczy w sześciu największych
światowych gospodarkach (w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach,
Indiach i Brazylii) w latach 2002–2014. Główne ustalenia empiryczne, oparte na dynamicznym modelu danych panelowych, wskazały, że w tych krajach rynki instrumentów pochodnych miały pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Z kolei na rynku polskim przeprowadzono badania wpływu zastosowania instrumentów pochodnych na wartość spółki
w latach 2008–2011 (Mizerka, Stróżyńska, 2014). Przeprowadzona analiza regresji danych
panelowych pozwoliła na uchwycenie pozytywnego wpływu stosowania instrumentów
pochodnych na wartość spółki, przy jednoczesnym wpływie charakterystyk finansowych
spółki.
W tym kontekście wydaje się właściwe wskazanie na potrzebę wdrożenia wszystkich
niezbędnych środków regulacyjnych, zwłaszcza w celu wyeliminowania nieprzejrzystych
transakcji związanych z instrumentami pochodnymi, aby między innymi w ten sposób
wspomóc rozwój rynku instrumentów pochodnych, a tym samym, jak wskazują badania,
wspomóc pobudzanie wzrostu gospodarczego.
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Keywords: options market, derivatives, options exchange, market development

Cytowanie
Węgrzyn, R. (2017). Rozwój światowego rynku giełdowego opcji. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5
(89/2), 459–471. DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-38.

#1#

Nadzór
korporacyjny

#0#

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2017 (89), cz. 2
DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-39

s. 475–484

Publiczna oferta akcji
– perspektywa ładu korporacyjnego*
Agata Adamska**
Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań publicznej oferty akcji wynikających z zasad ładu korporacyjnego oraz weryfikacja hipotezy dotyczącej występowania różnic w przebiegu
publicznych ofert akcji w zależności od przyjętego na danym rynku kapitałowym modelu systemu ładu korporacyjnego.
Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu, która pozwoliła na postawienie hipotezy została uzupełniona analizą wartości i struktury publicznych ofert, jakie miały miejsce w Polsce i w całej Europie
w latach 2006–2016.
Wynik – Przeprowadzone porównanie struktury ofert publicznych w ramach zamkniętego i mieszanego systemu ładu korporacyjnego pozwoliło na stwierdzenie istotnych różnic zarówno pod względem statusu spółek
przeprowadzających oferty, jak i przeznaczenia środków pozyskanych od inwestorów.
Oryginalność/wartość – Artykuł dostarcza kolejnych dowodów na wpływ modelu systemu ładu korporacyjnego na decyzje podmiotów gospodarczych, w tym przypadku dotyczących pozyskiwania źródeł finansowania na rynku kapitałowym.
Słowa kluczowe: akcjonariat, ład korporacyjny, emisja akcji, IPO, SPO

Wprowadzenie
Badacze zajmujący się problematyką corporate governance już w ubiegłym wieku zwracali
uwagę na to, że systemy ładu korporacyjnego odgrywają istotną rolę w rozwoju rynków
kapitałowych (La Porta i in., 1997), a same podlegają wpływom tych rynków i działających
na nich inwestorów. Zauważono, że istotne w tym kontekście procesy to internacjonalizacja akcjonariatu spółek, dokonująca się m.in. ze względu na międzynarodowe przejęcia,
również te, do których dochodzi w ramach prywatyzacji, wzrost aktywności akcjonariuszy
oraz zwiększanie się znaczenia inwestorów instytucjonalnych (Useem, 1998). Są to procesy,
które wraz z wieloma innymi, takimi, jak systematycznie rosnące obroty instrumentami
finansowymi, czy coraz istotniejsza rola odgrywana przez same rynki, stanowią przejawy zjawiska zwanego finansjeryzacją (Fierla, Grygiel-Tomaszewska, 2017). Procesy te są
zauważalne w obrębie wszystkich rynków kapitałowych, jednak ich wpływ na systemy ładu
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korporacyjnego jest różny, ze względu na odmienne uwarunkowania instytucjonalne. Powoduje to, że pomimo przejawów pewnej konwergencji systemy te nadal pozostają zróżnicowane.
Jednym z obszarów, w których uwidacznia się znaczenie uwarunkowań rynkowych
oraz oddziaływanie zasad ładu korporacyjnego, jest publiczna oferta akcji. Sposób ukształtowania tej oferty związany jest z jednej strony z sytuacją rynkową w momencie emisji,
z drugiej zaś z uwarunkowaniami odnoszącymi się do ładu korporacyjnego w samej spółce
i jej otoczeniu. O ile czynnikom związanym z finansowymi aspektami emisji poświęcono
wiele badań, w szczególności odnośnie do kształtowania struktury kapitału, kosztu kapitału, momentu przeprowadzania oferty, celów przeznaczenia środków pozyskanych z emisji
(por. Ostaszewski i in., 2009; Łukasik, 2010; Szyszka, 2013; Wawryszuk-Misztal, 2014),
o tyle znaczenie ładu korporacyjnego jest stosunkowo słabo rozpoznane (np. Dudycz, 2013;
Postrach 2014; Adamska, Staszkiewicz, 2015), co czyni je interesującym obszarem analizy.
Artykuł został skonstruowany następująco. Na początku przedstawiono zagadnienia
związane z systemami ładu korporacyjnego na świecie, w tym ich klasyfikację. Następnie
scharakteryzowano formy publicznej emisji akcji w kontekście uwarunkowań odnoszących
się do kontroli nad spółkami publicznymi, stanowiącej kluczowy aspekt zróżnicowania modeli ładu korporacyjnego. Ostatnia część poświęcona została analizie wartości publicznych
ofert, jakie miały miejsce w Polsce i w całej Europie w latach 2006–2016. Polska została
wybrana jako przedstawiciel zamkniętego modelu systemu ładu korporacyjnego, natomiast
Europa stanowi wypadkową występowania zarówno modeli zamkniętych (np. Niemcy), jak
i otwartych (np. Wielka Brytania). Taki dobór geograficzny obszarów analizy umożliwia
weryfikację hipotezy dotyczącej występowania różnic w przebiegu publicznych ofert akcji
w zależności od występującego na danym rynku kapitałowym modelu systemu ładu korporacyjnego.

1. Systemy ładu korporacyjnego jako wzorce własności i kontroli spółek
Poszczególne państwa, ze względu na specyficzne uwarunkowania prawne, strukturę własności korporacji oraz system finansowy, mają unikalne zestawy zasad ładu korporacyjnego (Davies, Schlitzer, 2008). Występujące zróżnicowania są na tyle duże, że w wielu przypadkach można wręcz mówić o „narodowych systemach nadzoru korporacyjnego” (Jeżak,
2002, s. 45). Zauważa się, że „Systemy ładu korporacyjnego są stabilne w czasie, ale zdolne
do okazjonalnych, raptownych zmian w odpowiedzi na groźny kryzys. Tradycja prawna,
język, kultura, religia, wydarzenia historyczne (ścieżka rozwoju) i inne czynniki decydują
o przebiegu tych zmian, ponieważ wpływają na to, jak ludzie i społeczności rozwiązują
problemy” (Morck, Yeung, 2009, s. 1).
Zróżnicowanie systemów ładu korporacyjnego na świecie nie oznacza, że nie można w ich obrębie znaleźć elementów wspólnych, pozwalających na wyodrębnianie mniej
lub bardziej jednorodnych grup tych systemów. Jedna z najczęściej wykorzystywanych
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klasyfikacji systemów ładu korporacyjnego powstała w oparciu o ocenę stopnia zróżnicowania struktur własności i kontroli spółek. Na tej podstawie wyodrębnione zostały dwa
systemy: otwarty (outsiderski) i zamknięty (insiderski) (Franks, C. Mayer, 1995). W systemie zamkniętym własność i kontrola skoncentrowane są w rękach jednego, dominującego
akcjonariusza; w systemie otwartym natomiast własność jest rozproszona, kontrolę operacyjną sprawuje zarząd, a strategiczną – rynki. System zamknięty charakterystyczny jest dla
krajów Europy kontynentalnej, a także dla niektórych krajów azjatyckich (Japonia, Korea).
System otwarty zaś występuje głównie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, dlatego nazywa się go często systemem anglo-amerykańskim (Samborski, 2013).
Zarzuty stawiane podziałowi systemów ładu korporacyjnego na zamknięte i otwarte
dotyczą głównie jego uproszczonego charakteru. Z jednej strony bowiem, nie uwzględnia
on różnic występujących pomiędzy poszczególnymi państwami zaliczanymi do każdego
z modeli – m.in. niektórzy autorzy zwracają uwagę na to, że system anglo-amerykański
pomimo wielu podobieństw nie jest jednolity (Golec, Kurek, 2011). Z drugiej zaś, klasyfikacja ta pomija różnice istniejące wewnątrz poszczególnych państw. W konsekwencji można
uznać, że modele te reprezentują rozwiązania skrajne, a w większości krajów występuje
system stanowiący ich mieszankę (Urbanek, 2011). Niemniej jednak właśnie te uproszczenia powodują, że taksonomia obejmująca tylko dwa systemy: otwarty i zamknięty, pozwala
skoncentrować się na podobieństwach występujących w ich obrębie i na dzielących te modele różnicach. Pozwala to wykorzystywać prezentowaną klasyfikację w różnego rodzaju
porównaniach, w tym do porównania sposobu kształtowania publicznej oferty akcji przez
spółki w Polsce i innych krajach europejskich.

2. Publiczna oferta akcji
Analizując oferty akcji przeprowadzane przez spółki publiczne należy wziąć pod uwagę
obie strony rynku (popytową i podażową), ponieważ to od zachowań reprezentujących je
podmiotów zależy powodzenie wprowadzenia akcji do obrotu i późniejszych notowań. Stronę popytową stanowią w tym przypadku inwestorzy i spekulanci, a podażową – emitenci
i dotychczasowi akcjonariusze. Z punktu widzenia inwestorów i spekulantów istotna jest
podaż akcji, które są dostępne ogółowi uczestników rynku kapitałowego. Z tego powodu
większe znaczenie mają gotówkowe oferty publiczne, mniejsze zaś – emisje akcji kierowane do inwestorów strategicznych, czy dokonywane w ramach procesów fuzji i przejęć (nie
powodują one bowiem bezpośredniego zwieszenia liczby walorów w obrocie).
Akcje mogą być przedmiotem publicznej oferty spółek dopiero wchodzących na rynek,
jak również podmiotów, których walory są już na nim notowane. W pierwszym przypadku
odbywa się ona w ramach procedury nazywanej pierwotną ofertą publiczną (IPO – Initial
Public Offer), która może obejmować emisję nowych akcji i/lub sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. W przypadku emisji dokonywanych przez spółki już notowane
na rynkach regulowanych, nie wypracowano dotychczas jednego terminu na określenie
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tego typu oferty, a dwa najbardziej rozpowszechnione pojęcia używane w tym kontekście to
SEO – Seasoned Equity Offering (Kim, Purnanandam, 2014) bądź SPO – Secondary Public
Offering (Jones III, Strand Norman, 2006).
Z perspektywy samych spółek podstawowe zagadnienia odnoszące się do publicznej
oferty akcji dotyczą tego, czy w ogóle przeprowadzać IPO, a jeśli tak, to na jakim rynku;
jaka powinna być struktura oferty (emisja, czy sprzedaż akcji), zaś w dalszej kolejności
– czy przeprowadzać dodatkowe emisje (SPO). Kwestią istotną z punktu widzenia ładu
korporacyjnego jest też ustalenie ceny oferowanych akcji i grona adresatów ewentualnych
emisji. Wszystkie te dylematy sprowadzają się w ostatecznym rozrachunku do podstawowego zagadnienia, jakim jest utrzymanie, bądź przekazanie kontroli nad spółką.
Decyzja dotycząca przeprowadzenia IPO i wprowadzenia akcji spółki do obrotu publicznego jest złożona, a jej determinanty wynikają zarówno z sytuacji wewnętrznej podmiotu,
jak i z uwarunkowań występujących w otoczeniu (Ostrowska, Deryło, 2015). Przyczyny
przeprowadzenia IPO mogą mieć charakter finansowy, taki, jak sterowanie źródłami finansowania, ale mogą też uwzględniać dodatkowe korzyści, takie, jak podniesienie prestiżu firmy, wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa, czy zwiększenie widoczności spółki,
co wpływa na wzmocnienie jej reputacji (Dąbrowski, 2009). Podobny zestaw czynników
jest brany pod uwagę przy wyborze docelowego rynku notowań akcji, jak również przy podejmowaniu decyzji dotyczącej rozszerzenia liczby rynków notowań (Golec, Gabriel, 2014).
Z punktu widzenia natychmiastowego wpływu publicznej oferty akcji na strukturę
akcjonariatu istotna jest proporcja liczby akcji emitowanych przez spółkę w stosunku do
liczby akcji sprzedawanych przez jej dotychczasowych akcjonariuszy. W przypadku emisji
następuje zwiększenie kapitału własnego spółki na skutek objęcia akcji w wyniku transakcji zawieranych w ramach rynku pierwotnego, natomiast sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy odbywa się na rynku wtórnym. Wpływy z emisji akcji powiększają
kapitały własne spółki, a pozyskane środki pieniężne mogą być wykorzystane na potrzeby
przedsiębiorstwa (np. inwestycje, czy spłatę zobowiązań). Środki pozyskane ze sprzedaży
wyemitowanych uprzednio akcji zwiększają zaś majątek akcjonariuszy dokonujących dezinwestycji, a nie samej spółki. Obie te operacje w inny sposób wpływają na zmiany struktury akcjonariatu. Emisja akcji i ich objęcie przez inwestorów zewnętrznych powoduje, że
obok dotychczasowych pojawiają się w spółce nowi akcjonariusze. W przypadku sprzedaży
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, redukujących tym samym swoje zaangażowanie kapitałowe w spółkę, nabywcy zajmują ich miejsce, a ogólna liczba akcji nie zmienia
się. Pierwszy typ oferty – wyłącznie emisja akcji – oznacza, że dominujące były motywy
finansowe, a rozproszenie struktury akcjonariatu stało się akceptowanym kosztem pozyskania dodatkowego źródła finansowania. Drugi typ – wyłącznie sprzedaż akcji – towarzyszy najczęściej ofertom prywatyzacyjnym oraz dezinwestycjom przeprowadzanym przez
fundusze private equity, czyli sytuacjom, w których celem oferty była zmiana akcjonariatu,
a nie dofinansowanie spółki. Połączenie obu tych form – emisji i sprzedaży akcji – oznacza,
że obydwie przesłanki odgrywały istotną rolę.
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Po przeprowadzeniu IPO spółki, których akcje stały się przedmiotem obrotu na zorganizowanym rynku kapitałowym, mają możliwość pozyskiwania kapitału własnego w drodze
emisji kolejnych serii akcji. Przeprowadzanie SPO oznacza jednak systematyczne rozpraszanie akcjonariatu, dlatego wybór tej formy finansowania uzależniony jest m.in. od istniejącej i pożądanej jego struktury (Mizerka, 2013).
Oferta akcji zarówno w ramach IPO, jak i SPO, wymaga ustalenia ich ceny emisyjnej
lub ceny sprzedaży. W kontekście ładu korporacyjnego oznacza to cenę sprzedaży głosów,
które przypadają na akcje będące przedmiotem oferty. Dlatego w przypadku emisji kierowanych do dotychczasowych właścicieli lub innych wybranych podmiotów, które spółka
chce mieć w gronie swoich akcjonariuszy, istnieje tendencja do wyznaczania niższych cen
jednostkowych, niż w przypadku sprzedaży lub emisji akcji w drodze oferty publicznej (Postrach, 2014; Golec, Bukalska-Wrońska, 2014; Adamska, 2015). Zwraca się również uwagę,
że nawet w ofertach publicznych nie kierowanych do konkretnych inwestorów, dość powszechnie występuje zjawisko underpricingu, oznaczające, że cena emisyjna lub sprzedaży
akcji (czyli cena za głos) jest niższa, niż potencjalnie byłaby możliwa do osiągnięcia, gdyby
dokonano właściwej wyceny akcji (Fijałkowska i in., 2013).
Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że decyzje dotyczące konstrukcji
publicznej oferty akcji dalece wykraczają poza kwestie sticte finansowe, a oferta ta może
pozwolić spółce na realizację różnych innych celów. Niezależnie od charakteru tych celów
będą one jednak mogły być zrealizowane jedynie wtedy, gdy oferta zostanie uznana przez
inwestorów i spekulantów za na tyle atrakcyjną, żeby wzbudzić ich zainteresowanie. Tylko
wtedy bowiem oferta publiczna może się powieść. Kolejna część artykułu dotyczy właśnie
takich ofert, które zakończyły się sukcesem.

3. Emisje i oferty sprzedaży akcji w Polsce na tle Europy
Pozyskiwanie kapitału przez spółki w drodze publicznej emisji akcji podlega okresowym
wahaniom, związanym ze zmianami koniunktury na rynku kapitałowym. Większa liczba i wartość emisji występuje po wzrostach cen akcji na tym rynku. Jest to uzasadnione
sprzyjającym splotem okoliczności: z jednej strony występuje wówczas zwiększony popyt,
obejmujący również akcje nowych emisji, z drugiej zaś wysokie ceny powodują obniżenie
kosztu finansowania przedsiębiorstwa. Oczywiście na wybór terminu emisji wpływ mają
również inne czynniki związane z branżą lub samą spółką, jednak te czynniki specyficzne odgrywają mniejszą rolę przy analizie tendencji systematycznych. Podobne tendencje
odnośnie do zmienności w czasie występują w przypadku ofert sprzedaży akcji – okresy
dobrej koniunktury sprzyjają ich natężeniu nie tylko ze względu na możliwość osiągnięcia
większych wpływów, ale i potencjalnie większe rozproszenie akcji wśród nabywców.
Na rysunku 1 zamieszczone zostały dane dotyczące wartości publicznych gotówkowych ofert akcji, jakie miały miejsce w latach 2006–2016 w Europie. Dane dotyczące ofert
przeprowadzonych w Polsce zostały uwzględnione zarówno jako część ofert europejskich
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(jednak średnio stanowią one zaledwie 2,83%), jak i jako oddzielna wartość. W obydwu
przypadkach wartość ofert nie jest stabilna w czasie, a zmiany zachodzące w Polsce nie odzwierciedlają tendencji europejskich. Współczynnik korelacji tempa zmian wartości ofert
w Polsce i Europie wynosi w analizowanym okresie –0,17. W Polsce oferty publiczne akcji
miały swoje apogeum w roku 2010, a później ich wartość systematycznie malała. Dopiero w 2016 roku widać nieznaczny wzrost wielkości ofert, dający nadzieję na odwrócenie
trendu. W Europie pokryzysowy spadek trwał do 2011 roku, w kolejnych latach utrzymuje
się lekki trend wzrostowy, ale rekordowe poziomy z lat 2007 i 2008 jeszcze nie zostały
osiągnięte.

Rysunek 1. Wartość publicznych ofert akcji w Polsce na tle Europy (lata 2006–2016)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federation of European Securities Exchanges, http://www.
fese.eu/statistics-market-research/statistics (5.02.2017).

Obok zmienności w czasie wartości ofert akcji istotną kwestią pozostaje struktura tych
ofert pod względem zasadniczego motywu leżącego u ich podstaw (pozyskanie dodatkowego kapitału vs. zmiany w składzie akcjonariatu). Jak bowiem wykazały wcześniejsze
badania, „pierwotni akcjonariusze nie podejmują swoich decyzji pod wpływem chwilowych
trendów na publicznym rynku papierów wartościowych, a ich działania wynikają z ustalonych strategii zarządzania posiadanymi aktywami” (Sosnowski, 2015, s. 223). Ujmując
to w inny sposób – spółki kierując się czynnikami zewnętrznymi mogą przesuwać swoje
oferty w czasie, ale nie zmieniają pod wpływem tych czynników celów, dla których oferty
te przeprowadzają. Inwestorzy i spekulanci mogą jednak w różnych stanach koniunktury
odmiennie reagować na oferty emisji i sprzedaży akcji, a w konsekwencji wpływać na ich
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powodzenie. Analiza struktury ofert powinna zatem obejmować wystarczająco długi okres,
pozwalający wyeliminować oddziaływanie decyzji dotyczących zmian trendów po stronie
spółek i różnic w zachowaniach inwestorów uwarunkowanych koniunkturą na rynku akcji.
Dlatego badając strukturę łącznej wartości ofert gotówkowych przeprowadzonych w Polsce
i Europie przyjęto ponad 10-letni horyzont czasowy, obejmujący lata 2006–2016. Zbiorcze
dane zaprezentowane zostały na rysunku 2. Na wykresie zestawione zostały dane dotyczące samej Polski i Europy łącznie. Oferty podzielono posługując się dwoma kryteriami:
przeznaczenia pozyskanych środków (dokapitalizowanie spółki vs. sprzedaż akcji na rynku
wtórnym) oraz statusu spółki przeprowadzającej ofertę (nowa vs. już notowana). Zarówno
w jednym, jak i drugim przypadku widoczne są wyraźne różnice między badanymi rynkami. W Polsce mniej, niż 30% środków pozyskanych na rynku kapitałowym w drodze ofert
publicznych akcji zasila konta dotychczasowych akcjonariuszy. W Europie jest to ok. 40%.
Oznacza to, że w Polsce, w porównaniu do ogółu giełd w Europie, rynek publiczny jest
w większym stopniu wykorzystywany do dokapitalizowania spółek, niż traktowany jako
miejsce dokonywania dezinwestycji. Z kolei pod względem statusu spółek przeprowadzających oferty Polskę charakteryzuje nieznaczna przewaga wartości ofert przeprowadzanych
w ramach IPO, nad ofertami typu SPO. W Europie proporcje te są odmienne – czterokrotnie
większa jest wartość ofert spółek, których akcje są już notowane (czyli SPO).

Rysunek 2. Struktura ofert publicznych akcji w Polsce i w Europie łącznie w latach 2006–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federation of European Securities Exchanges, http://www.
fese.eu/statistics-market-research/statistics (5.02.2017).

Reasumując należy zauważyć, że w Polsce rynek kapitałowy służy spółkom przede
wszystkim do pozyskania kapitału, głównie w ramach IPO. W przypadku spółek już notowanych rola rynku kapitałowego jako źródła pozyskiwania kapitału ulega generalnie
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zmniejszeniu. Giełda ma również mniejsze, niż w Europie znaczenie, jako miejsce, w którym dochodzi do przekazania kontroli nad spółkami, dotychczasowi akcjonariusze sprzedają w drodze publicznej oferty relatywnie mało akcji. Łącznie taki kształt publicznych
ofert akcji znamionują cechy polskiego rynku charakterystyczne dla zamkniętego modelu
kontroli – najczęściej podczas emisji, które odbywają się przede wszystkim w ramach IPO
oferowane jest tylko tyle akcji (dających głosy), ile potrzeba do zapewnienia spółkom zastrzyku kapitału w ramach IPO, ale bez utraty kontroli przez dotychczasowych akcjonariuszy dominujących. Późniejsze emisje są rzadkie i niewielkie, co ogranicza rozpraszanie
własności i kontroli.
Sytuacja w Europie, będąca wypadkową wpływu istnienia otwartych i zamkniętych
modeli ładu korporacyjnego jest inna – widać większą swobodę w przeprowadzaniu emisji
przez spółki już notowane. Mniejszy nacisk kładziony na utrzymywanie pełnej kontroli
powoduje większą elastyczność w wykorzystywaniu tej formy finansowania. Giełda odgrywa również bardziej znaczącą rolę jako miejsce dokonywania dezinwestycji, stanowiąc
skuteczny mechanizm rynkowy transferu własności i kontroli.

Uwagi końcowe
Rynki kapitałowe rozwijają się dynamicznie na całym świecie. Systematycznie rośnie liczba
spółek, których akcje są notowane w obrocie publicznym, wzrasta wartość obrotów instrumentami udziałowymi, coraz większe jest natężenie spekulacji, również tej dokonywanej
w ramach handlu algorytmicznego. Powoduje to eskalację zmienności i wzrost złożoności
otoczenia spółek, co oddziałuje na ich wycenę i możliwości pozyskiwania kapitału. W połączeniu ze swobodnym przepływem kapitału, mającym znaczący wpływ na rynek akcji
rozumiany jako rynek kontroli, tendencje te prowadzą też do częstych zmian w obrębie
struktur własnościowych spółek publicznych. W tak turbulentnym otoczeniu ważne stają
się czynniki stabilizujące sytuację spółek, pozwalające na unikanie zaburzeń w ciągłości
ich funkcjonowania i utrzymywanie głównych kierunków rozwoju. Do takich czynników
należy koncentracja własności, a w przypadku niemożności jej utrzymania, koncentracja
kontroli w rękach aktywnych akcjonariuszy mniejszościowych.
Nadmierne dążenie do utrzymania kontroli może jednak prowadzić do zachowawczości tworzącej barierę w dostępie do kapitału. Brak emisji akcji przez spółki już notowane
powodowany niechęcią do nadmiernego rozpraszania akcjonariatu jest tego przejawem.
Występujące w Polsce tendencje świadczą o istnieniu takiego właśnie nastawienia w dużej
części spółek. W dłuższej perspektywie może to ograniczać potencjał rozwojowy polskiej
gospodarki.
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PUBLIC OFFERING OF SHARES – A PERSPECTIVE OF CORPORATE GOVERNANCE
Abstract: Purpose –The aim of the article is to present the conditions of the public offering of shares resulting from the principles of corporate governance and to verify the hypothesis of the differences in public
offerings based on the corporate governance model adopted on a given capital market.
Design/methodology/approach – Analysis of the literature, which allowed to formulate the hypothesis, has
been completed by analysis of the structure of the public offers, which took place in Poland and across Europe
in 2006–2016.
Findings – The comparison of the structure of public offerings within the closed and mixed corporate governance system allowed to determine the significant differences in terms of both the status of the companies
carrying the offers and the allocation of funds raised from investors.
Originality/value – The article provides further evidence of the influence of the corporate governance model
on business decisions, in this case on raising capital from the financial market.
Keywords: shareholding, corporate governance, shares issue, IPO, SPO
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie istoty kultury korporacyjnej w przedsiębiorstwie oraz jej
determinant. Kultura korporacyjna jest ściśle powiązana z kulturą organizacyjną, która jest zbiorem wartości funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Należy podkreślić, iż wiele czynników kształtuje zagadnienie
kultury korporacyjnej, począwszy od otoczenia firmy, poprzez jej cechy oraz styl zarządzania. W niniejszej
pracy zaprezentowano kilka wybranych elementów z podkreśleniem jednostki ludzkiej w roli głównej i jej
bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: kultura korporacyjna, determinanty, lean management, bezpieczeństwo pracy

Wprowadzenie
Proces globalizacji i wciąż zmieniające się warunki funkcjonowania oraz konkurowania
przedsiębiorstw wpłynęły na zmiany w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem. Z jednej strony gospodarka rynkowa stwarza podmiotom możliwości, w których realizują swoją
strategię i cele. Z drugiej natomiast stawia im pewne wymagania, którym przedsiębiorstwo musi sprostać. W realizacji procesów zarządczych decydujące znaczenie ma kapitał
intelektualny i kultura korporacyjna podmiotu. Kultura korporacyjna to wartość, postawy,
wierzenia i oczekiwania podzielone przez większość członków korporacji. Kształtowanie
kultury korporacyjnej jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania. Do menedżerów
należy doskonalenie działalności firm tak, aby miały szansę przetrwania na rynku. Kultura korporacyjna wpływa na pracowników silniej niż jakiekolwiek kodeksy i regulaminy.
Na kulturę korporacji szczególny nacisk kładzie kadra kierownicza, opierając się na niej
tworzy strategię firmy. Dzięki temu utrzymany jest porządek społeczny, każdy wie, czego
się od niego oczekuje i według jakich zasad ma postępować. Jest to również narzędzie pomagające rozwiązywać problemy w organizacji. Należy pamiętać, że wpływ na nią mają
wszystkie osoby związane z korporacją, jak również czynniki zewnętrzne oddziałujące na
firmę, aby mogła ona być efektywnie zarządzana. Kultura musi się dostosowywać do nowych trendów w gospodarce.
Opracowanie naukowe zrealizowana w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.693.
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1. Istota kultury korporacyjnej
Istota kultury korporacyjnej ściśle wiąże się z pojęciem kultury organizacyjnej. W literaturze istnieje wiele definicji kultury organizacyjnej, która wraz z rozwojem nowych, dużych
form prowadzenia działalności ewoluowała także na korporacje.
Według Scheina, kultura organizacyjna jest całością fundamentalnych założeń, które
dana grupa wymyśliła, odkryła lub stworzyła ucząc się rozwiązywania problemów adaptacji do środowiska i integracji wewnętrznej. Założenia te zostały na tyle potwierdzone praktyką, że można je było uznać za prawomocne i wpajać każdemu nowemu członkowi grupy
jako właściwy sposób myślenia o problemach działania zespołowego i odczuwania ich.
Z kolei Morin definiuje ją jako system łączący osobiste doświadczenia życiowe ludzi
i zgromadzoną wspólną wiedzę, która jest rejestrowana i kodowana oraz przyswajalna tylko
dla tych, którzy kod ten znają, a także powiązana z konfiguracją umożliwiającą organizowanie i strukturalizowanie istniejących relacji, praktyk i wyobrażeń.
Według Moorheada i Griffina kultura firmy to zbiór wartości, często przyjętych za
oczywiste, pomagających ludziom w organizacji zrozumieć, które działania są możliwe
do przyjęcia, a które nie. Te wartości często przekazywane za pomocą opowiadań i innych
środków symbolicznych.
Z kolei Schenplein twierdzi, że kultura organizacji to wszelkie pojęcia, wartości, normy
i przekonania, które są w firmie akceptowane i przestrzegane przez wszystkich lub przez
większość. Działają one jako system, co znaczy, że elementy oddziałują na siebie wzajemnie i są od siebie zależne. Owa kultura jest jednym z centralnych czynników pozwalających
firmie przetrwać.
Ruei Holland definiuje ją jako wierzenia, przekonania szerzące się w firmie, dotyczące
tego, jak prowadzić interesy, jak powinni się zachowywać pracownicy i jak powinni być
traktowani (McKenna, Beech, 1997; Strategor, 1996; Zbiegień-Maciąg, 1999).
Analizując definicje kultury organizacyjnej, kultury przedsiębiorstwa czy też kultury
korporacyjnej (zgodnie z trendami integracji poziomej), można wyartykułować kluczowe cele czy też założenia, które kultura korporacyjna powinna realizować. Są to przede
wszystkim wyznaczenie, utrzymanie, a także podnoszenie wartości korporacji. Zakładając,
że typ i poziom kultury w korporacji jest zadowalający (wedłog managera, kierownika, zarządu), należy tylko i wyłącznie dbać o jej utrzymanie i wdrażanie w przypadku zatrudniania nowych zasobów czy też wchodzenia w nowe rynki. W przypadku stwierdzania niezadowalającego poziomu kultury czy też innych mankamentów (np. wynikających ze zmiany
uwarunkowań wewnętrznych czy tez zewnętrznych) należy podjąć działania modyfikujące
samą kulturę lub tylko jej poziom w danej korporacji.
Kultura korporacyjna ma też za zadanie integrację pracowników. Ta integracja nie dotyczy poziomu relacji interpersonalnych zespołu pracowniczego, raczej rozumiana powinna
być jako integracja mentalna pracowników z firmą. Pracownicy powinni czuć że misja,
wizja i wartości reprezentowane przez firmę są im bliskie.

Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną

487

Kultura powinna także ułatwić zrozumienie misji – wskazać na te elementy, które powinny się stać priorytetem dla pracowników. Nie tylko w przypadku wykonywania obowiązków służbowych, ale także w kreowaniu wizerunku, marki i wartości firmy na zewnątrz.
Najbardziej podstawowym zadaniem kultury korporacyjnej jest jednak wskazanie takich algorytmów, schematów czy procedur postępowania, które są przez firmę rekomendowane. Buduje to zarówno poczucie przynależności pracownika do firmy, jak i stanowi
wyznacznik poziomu kultury korporacyjnej.

2. Determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
Kultura korporacyjna nie jest dana firmie „raz na zawsze”. Wypracowany poziom kultury,
wraz z wszystkimi wzorcami, podlega procesowi nieustannej modyfikacji. Przyjmując, że
kultura stanowi korporację i korporacja stanowi kulturę, można zauważyć, że jest wiele determinantów, które warunkują nie tylko poziom, ale sam kształt kultury w danej korporacji.
Na rysunku 1 zestawiono czynniki, które zdaniem autorów mają szczególny kształtują
kulturę korporacyjną.

Typ otoczenia

Cechy
korporacji

Styl zarzadzania

Kultura korporacyjna

Charakterystyka
korporacji

Cechy zasobów
ludzkich
korporacji

Rysunek 1. Determinanty kultury korporacyjnej
Źródło: opracowanie własne.

Na kulturę korporacji zdecydowany wpływ ma typ otoczenia. Jest to determinanta, która została wyodrębniona przez wielu badaczy (Aniszewska, Gielnicka, 1999; Koźmiński,
Piotrowski, 1996).
Pod pojęciem „typ otoczenia” rozumie się zarówno społeczno-kulturowe charakterystyki danego otoczenia, zmienne ekonomiczne, kodeks prawny, jak i reprezentowany przez
nie poziom techniki i technologii, a także religię. Równie ważne są warunki prowadzenia
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działalności, nie tylko charakter branży, w której działa korporacja, ale także istniejąca
konkurencja i jej rodzaj.
Determinantę „cechy korporacji” określa nie tylko podstawowa charakterystyka korporacji, czyli jej wielkość, struktura organizacyjna czy forma prawna, ale także strategia
działania. Oczywiście nie należy zapominać o historii i misji, jaką ta korporacja posiada.
Cechy zasobów ludzkich korporacji kojarzą się bezpośrednio z profilem pracownika,
z jego wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i stażem pracy. W aspekcie kształtowania kultury korporacyjnej to jednak nie wszystkie elementy. Należy także zwrócić uwagę
na potrzeby pracowników, nie tylko te zawodowe, ale także prywatne oraz na życie rodzinne, pasje i zainteresowania.
Charakterystyka korporacji zawiera w sobie wszystkie te elementy, które stanowią
o istocie jej działania, Nie tylko jest to główny cel jej działania, ale także rodzaj wykorzystywanej technologii, sposób realizacji zadań czy istniejące procedury. W tej grupie
znajdują się także elementy związane z gospodarką magazynową, realizowanym procesem
produkcyjnym. Znaczenie ma także przyjęta filozofia lean managementu (jeśli korporacja
go wprowadziła) czy zarządzanie wiedzą.
Styl kierowania to ostatnia grupa czynników kształtujących kulturę korporacyjną. Jest
zarazem najłatwiejsza do określenia, wychwycenia czy modyfikowania.
Dodatkowo, jak twierdzi Coleman, dla korporacji już istniejących o wyraźnej, sprecyzowanej kulturze, można wyodrębnić kilka czynników, które mogą stać się fundamentem
w kształtowaniu nowej kultury spółki.
Wizja
Miejsce

Wartości

Narracja

Praktyki
Ludzie

Rysunek 2. Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną firmy
Źródło: opracowanie własne na podstawie Coleman.

Zakładając (por. Strategor, 1996), że właściwie skonstruowana i utrzymywana kultura
powinna zapewniać zbieżność celów jednostek z celami korporacji bez konieczności akcentowania tej jedności dążeń oraz wynikać z samego zaangażowania i świadomości sprawiedliwego wynagrodzenia za uczestnictwo w działaniach na rzecz firmy, to w korporacjach
należy dbać o wszystkie sześć kluczowych czynników (rys. 2):
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–– wizję – która jest prostym, podstawowym składnikiem kultury; nie można zapominać
w codziennych działaniach korporacji, że jest ona ważna; powinna być zintegrowana
z logotypem firmy i modnym ostatnio hasłem przewodnim korporacji,
–– wartości – to swoisty kodeks postępowania w firmach; należy dbać, aby wszystkim był
znany i powszechnie stosowany,
–– praktyki – ściśle skorelowane z wartościami: czym jest kodeks postępowania jeśli
przełożeni łamią jego zasady? należy mocno podkreślić jedność między słowem pisanym (kodeks) a czynem (praktyki),
–– Ludzi –wiąże się to z odpowiednim systemem rekrutacji kadr; odpowiedni pracownik
w aspekcie kultury korporacyjnej to nie tylko taki, który jest zawodowo zgodny z profilem działania firmy, ale także pasujący do kultury korporacyjnej,
–– narrację – trudna do wykreowania w krótkim czasie; zależy od zdolności osoby, która
się nią zajmuje, ale także od „bazy”, z której tę narrację można czerpać; historia firmy,
zwłaszcza kiedy jest długa, stanowi doskonałe tło do narracji; w przypadku korporacji
z krótkim życiorysem, należy w kreatywny sposób wykorzystać codzienność firmy
(np. działania CSR),
–– miejsce – parafrazując hasło „miejsce stanowi kulturę” można zauważyć, że w zależności od założonych celów, można kształtować organizację miejsca pracy w sposób
adekwatny do założonych celów; jeśli u podstaw działania grupy leży praca heurystyczna, to przestrzeń powinna być otwarta; w przypadku mocno indywidualizowanych działań, należy ją odpowiednio „wyciszać”.

3. Zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo pracy
Angażowanie pracowników szeregowych w sprawy bezpieczeństwa pracy stanowi podstawę w kreowaniu polityki zarządzania przedsiębiorstwem. Pomysł na szeroką skalę został
zapoczątkowany przez przedsiębiorstwa w Japonii w celu włączenia pracowników w procesy usprawnienia produkcji oraz optymalizacji organizacji pracy. Efektem pośrednim było
współuczestnictwo w kreowaniu bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy. Ponadto
uzyskano wymierne efekty ekonomiczne, co szybko zostało zauważone przez przedsiębiorców z innych krajów. Amerykańscy naukowcy zafascynowani fenomenem japońskiej gospodarki (głównie produkcja samochodów) przeprowadzili badania, aby ustalić i zidentyfikować źródła wzrostu wskaźników ekonomicznych. Wnioski były następujące:
–– znakomita organizacja pracy,
–– silne zaangażowanie pracowników we wszystkie kluczowe sfery aktywności przedsiębiorstw (projektowanie, planowanie produkcji oraz uczestnictwo w programach sterowania jakością); jednym z pierwszych prekursorów badań był W.E. Deming, który
„kołem Deminga” sformułował schemat cyklu ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa.
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W połowie lat osiemdziesiątych doświadczenia japońskie zostały przeniesione do Europy pod nazwą „bezpośrednie uczestnictwo”. Najbardziej w ten proces zaangażowały się
Szwecja, Niemcy i Francja. W praktyce zarządzanie firmami z zastosowaniem „bezpośredniego uczestnictwa” (partycypacji) pracowników objęło również sferę bhp. Bezpośrednie
uczestnictwo polegało na stwarzaniu przez kierownictwo zakładów możliwości zgłaszania
i realizacji różnych usprawnień. Program obejmował zarówno pojedynczych pracowników,
jak i zespoły w odniesieniu do zadań roboczych, organizacji pracy oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy. Aktywne włączenie pracowników w procesy zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy obejmowało wszystkie jego fazy, a więc projektowanie, planowanie, wdrożenie i ocenę (Strategor, 1996).

4. Wysoka rotacja i staż pracy jako element zarządzania bezpieczeństwem
Wysoki czynnik rotacji pracowników wpływa na zwiększenie liczby wypadków. Warto
zwrócić uwagę, że w roku 2013 ponad 55% z wszystkich wypadków było udziałem pracowników ze stażem pracy do 1 roku (rys. 3). Przypadek ten nie jest losowy, a trend utrzymuje
się na podobnych poziomach od wielu lat w Polsce. Można więc wysunąć wniosek, że im
bardziej doświadczony pracownik i znający zadania oraz zagrożenia na danym stanowisku,
tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ulegnie on wypadkowi.

Rysunek 3. Poszkodowani w wypadkach według stażu pracy
Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy.

Ważne jest zatem budowanie takiego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, aby
zmniejszyć odpływ pracowników z firmy. Wymaga to niewątpliwie motywacji pracowników, m.in. poprzez rewizję wynagrodzeń adekwatną do konkurencji. Ponadto rozwiązania
organizacyjne mogą pomóc w budowaniu świadomości o potencjalnych ryzykach związanych z danym stanowiskiem pracy. Działania te wpływają na otwartość pracowników
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w budowie zaufania do przedsiębiorstwa. Ponadto obniżają poziom stresu tworząc pozytywny wizerunek firmy. Do najważniejszych zadań należy:
–– dbanie o przepływ informacji na temat wypadków, które miały miejsce na danym stanowisku pracy oraz aktualizacja kart ryzyka zawodowego,
–– budowanie platformy dzielenia się wiedzą o zagrożeniach i zarejestrowanych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych,
–– ustrukturyzowany i rzetelny system szkoleń wstępnych i okresowych,
–– budowanie środowiska przyjaznego oraz właściwe komunikowanie pracowników
o wizji i decyzjach firmy,
–– prawidłowo prowadzone procesy HR oraz jasne i rzetelne kryteria oceny pracowników,
–– szczegółowa analiza zgłoszeń i uchybień pracowników z zakresu bezpieczeństwa
pracy.
Istotnym czynnikiem przyczyniającym się do zwiększenia wypadkowości i wyższej rotacji w przedsiębiorstwie są niskie wynagrodzenia pracowników. W przypadku niedoboru
pracowników w firmie częstą praktyką staje się praca w okresie nadgodzin. Takie sytuacje
powodują, że pracownicy często są zmęczeni oraz zestresowani, co w konsekwencji prowadzi do zwiększonego prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku.
Pracodawca zakładając, że odejścia pracowników występują głównie z przyczyn finansowych, musi analizować koszty zwiększania wynagrodzeń. Tym samym kryterium
higieniczne wprowadzone w pracach Herzberga zapewnia mniejszą rotację, a tym samym
ma szanse wpłynięcia na mniejszą wypadkowość. Bilans zysków i strat może okazać się
pomocny w podjęciu decyzji biznesowych (Pęciłło, 2011).

5. Potrzeby pracownika jako punkt wyjścia do budowy kultury
bezpieczeństwa
Cechy indywidualne pracowników, a zwłaszcza odczuwane przez nich potrzeby, mogą być
bardzo ważnym źródłem motywacji do zachowań higienicznych i bezpiecznych. Przyjrzyjmy się najpierw różnym rodzajom potrzeb ludzkich, a potem zastanówmy się, które z nich
trzeba brać pod uwagę, gdy chce się osiągnąć w zakładzie wyższy poziom przestrzegania
przepisów i zasad bhp. Autor najbardziej znanej klasyfikacji potrzeb, A. Maslow, wyróżnił
następujące: fizjologiczne (bytowe), bezpieczeństwa, społeczne, uznania oraz samorealizacji (rys. 4) (Gniazdowski, Skibiński, 1999).
Szczegółowa analiza wskazuje, że każda z grup potrzeb wiąże się z problematyką bhp.
Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi lub zapadnie na chorobę zawodową, to zostaną zagrożone potrzeby bytowe jego oraz rodziny. Niższe wynagrodzenie (dochody) może nie
wystarczyć na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych (zakup żywności, odzieży, rachunki
itp.). Warto więc okresowo przypominać o tym pracownikom, gdyż może to uświadamiać,
rozbudzać i motywować do bezpiecznych zachowań. Każdy człowiek odczuwa wrodzoną
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potrzebę bezpieczeństwa oraz ochrony przed zagrożeniami. Warunki techniczne i organizacyjne miejsca pracy potrzebę tę wspierają lub osłabiają. Gdy są właściwe, pracownicy
chętniej pracują bezpiecznie. W przeciwnym wypadku pojawia się tendencja, mniej lub
bardziej silna, do lekceważenia wymogów i przepisów bhp.
Potrzeba
samorealizacji
Potrzeba szacunku
i uznania
Potrzeba afiliacji
Potrzeba bezpieczeństwa
Potrzeby fizjologiczne

Rysunek 4. Piramida Maslowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie Łazarek (2004), s. 28.

Potrzeby społeczne to m.in. potrzeba przynależności, zarówno do struktur nieformalnych (rodzina, krąg przyjaciół), jak i formalnych, do których należy stanowisko pracy
w przedsiębiorstwie. Pracownicy chcą stanowić istotną część przedsiębiorstwa. W sytuacji
przeciwnej odczuwają frustrację, niechęć i nie identyfikują się z celami wytyczanymi przez
kierownictwo i przełożonych. Jednocześnie w takich sytuacjach traktują przełożonych jako
jednostkę obcą i służącą interesom innych. Pracownicy, wykonując pracę, oczekują spełnienia ich postulatów i roszczeń. Niestety często są one ignorowane przez kierownictwo
w sferze dotyczącej poprawy warunków higieny i bezpieczeństwa pracy. Projektuje się
nowe osłony na maszyny nie pytając o zdanie tych, którzy je obsługują, albo kupuje bez
konsultacji z pracownikami nową odzież ochronną czy sprzęt ochrony osobistej. Zdarza się
też, że kierownictwo firmy nie docenia bardzo deprymującego wpływu, jaki na samopoczucie załogi i na postrzeganie przez nią własnej pozycji w zakładzie wywiera brak dbałości
o szeroko pojęte warunki pracy. Szczególnie dotyczy to pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, z których często korzystają pracownicy przedsiębiorstwa. Jeżeli kierownictwo chce
budować więź pracowników z firmą, musi wsłuchiwać się w ich opinie i uwzględniać je
w podejmowanych decyzjach. Taka sytuacja buduje poczucie więzi i identyfikacji jako ważny element wzmacniania kondycji firmy w zakresie bhp.
Z potrzebą przynależności łączy się ściśle potrzeba uznania, dążenie do osiągnięć i kompetencji oraz pozycji społecznej. Pracownicy chcą mieć świadomość, że wykonując swoje
zadania realizują cele. Stąd tak istotne jest stawianie przed nimi wyzwań oraz informowanie o wynikach, jak również docenianie ich osiągnięć.
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Ukoronowaniem wszystkich potrzeb jest samorealizacja. Ci, którzy ją odczuwają, dążą
do osobistego rozwoju w miejscu pracy oraz większego zakresu odpowiedzialności. Zadaniem menedżerów jest stwarzanie podwładnym warunków do doskonalenia i samorealizacji. W sprawach bhp znakomitą płaszczyzną mogą być racjonalizacja oraz partycypacyjne
formy rozwiązywania problemów bezpieczeństwa pracy.

Uwagi końcowe
Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bezpośrednio związane z poziomem kultury korporacyjnej, z którą wiąże się wiele determinant bezpośrednich i pośrednich. Coraz
więcej pracodawców przywiązuje wagę do kultury organizacyjnej, w której tkwi źródło
sukcesu firmy. Nowoczesne technologie, umiejętnie stosowane przez pracowników, stanowią kluczowy element efektywności przedsiębiorstwa. Kultura sprzyja budowaniu strategii
w firmie i opiera się na dawaniu zatrudnionym poczucia tożsamości, na zwiększaniu ich
zaangażowania czy na wzmacnianiu stabilności wewnątrz niej. Przedsiębiorstwu łatwiej
jest realizować wszystkie cele i założenia. Staje się ono dzięki temu bardziej konkurencyjne
i lepiej postrzegane zarówno przez swoje środowisko wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
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SELECTED DETERMINANTS SHAPING CORPORATE CULTURE
Abstract: The aim of the article is to present the essence of corporate culture in the enterprise and its determinant. Corporate culture is closely tied to an organizational culture that is a collection of values that operate
in an enterprise. It should be emphasized that many factors shape the issue of corporate culture, starting from
the company’s environment through its characteristics and management style. Several selected elements have
been presented in this paper, highlighting the human personality in its main role and its security.
Keywords: corporate culture, determinants, lean management, work safety
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