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WPROWADZENIE 
 
 
 

Prezentowana monografia zawiera dwanaście opracowań powstałych 
w róŜnych ośrodkach akademickich w Polsce i będących rezultatem wieloletniej 
współpracy naukowej. Jej zasadniczym celem jest przeto przedstawienie teore-
tyczno-empirycznych wyników badań naukowych nad szeroko rozumianymi 
problemami kształtowania wyników finansowych, wartości rynkowej, struktury 
kapitału i efektywności przedsiębiorstwa. Problemy te zaliczyć naleŜy do kwe-
stii o kluczowym znaczeniu nie tylko dla samych przedsiębiorstw, lecz takŜe 
gospodarki i społeczeństwa. 

Halina Buk w artykule zatytułowanym: Wykorzystanie odroczonego podat-
ku dochodowego do kreowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa wskazuje, 
Ŝe jeden z centralnych problemów działania przedsiębiorstwa stanowi kwestia 
kreowania wyniku finansowego z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości. 
Autorka opracowania, podejmując krytyczną analizę rozwiązań stosowanych 
w zakresie ujmowania odroczonego podatku dochodowego w rocznym spra-
wozdaniu finansowym, z uwzględnieniem obligatoryjnych i fakultatywnych 
rozwiązań prawnych wskazuje jednocześnie na  ich zalety  i wady. Podaje nadto 
przykład wykorzystania instrumentu odroczonego podatku dochodowego do 
poprawy wyniku finansowego netto w spółce giełdowej TVN SA.  

Sebastian Chęciński i Henryk Sobolewski w opracowaniu pt.: Przesłanki 
podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach, pod-
nieśli waŜne i aktualne problemy wpływu czynników determinujących podej-
mowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach. Bogate 
studium teoretyczne połączone zostało z badaniami empirycznymi nad wieloma 
przesłankami podejmowania  inwestycji oraz wpływu państwa i władz lokalnych 
na kreowanie rozmiarów i kierunków inwestycji w jednostkach gospodarczych. 

Michał Comporek, przedstawiając kwestie relacji postępu technicznego 
i efektywności przedsiębiorstwa w artykule zatytułowanym: Poziomy stosowanej 
techniki a efektywność przemysłowych spółek giełdowych wykazał, Ŝe istnienie 
zaleŜności między badanymi zmiennych przybiera róŜny charakter i siłę. Wyniki 
badań odnoszą się do odpowiedzi na pytanie: czy stopień innowacyjności wiąŜe 
się z efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstwa? 

Cezary Kochalski i Tomasz M. Zieliński, w artykule na temat: Badania nad 
zaawansowaniem rachunków kosztów w spółkach giełdowych w Polsce, podnie-
śli bardzo waŜny problem poziomu dojrzałości i wartości utylitarnej stosowane-
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go rachunku kosztów w publicznych spółkach giełdowych. Ich zdaniem spółki 
giełdowe w coraz większym stopniu stosują rachunki kosztów, które z jednej 
strony dostarczają informacji o kosztach i rentowności klientów, a z drugiej 
ukazują koszty niewykorzystanych zasobów.  

Magdalena Mikołajek-Gocejna w artykule zatytułowanym: Asymetria infor-
macyjna a otwartość informacyjna spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, podjęła się zaprezentowania niezwykle złoŜonej 
problematyki dotyczącej asymetrii informacyjnej, czyniąc za zasadniczy cel 
swojego opracowania próbę odpowiedzi na pytanie: czy otwartość informacyjna 
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ma 
wpływ na redukcję asymetrii informacyjnej na tym rynku. Przeprowadzone 
przez autorkę badania wskazują, iŜ efektywne funkcjonowanie relacji inwestor-
skich w spółkach notowanych na GPW w Warszawie moŜe słuŜyć redukcji asy-
metrii informacyjnej, co moŜe stanowić jedną z przyczyn podnoszenia się jako-
ści rynku kapitałowego. 

Dariusz Nowak, przedstawiając w artykule zatytułowanym: Relacje koope-
rencyjne w układach biznesowych. Studium przypadku, wyniki badań nad analizą 
odzwierciedlonych tytułem opracowania relacji kooperencyjnych, omówił istotę 
i znaczenie kooperencji oraz jej typologię. Przedstawione badania empiryczne 
dotyczą analizy charakteru relacji kooperencyjnych zachodzących między bada-
nym przedsiębiorstwem a jego kontrahentami przy wykorzystaniu macierzy 
Y. Luo.  

Aleksandra Pieloch-Babiarz jest autorką artykułu pt.: Wewnętrzne determi-
nanty kształtowania kursu giełdowego akcji w pierwszym dniu ich notowań „bez 
dywidendy”. Jest to opracowanie, które w sposób pionierski wpisuje się swym 
dokonaniem w bogate studia analityczno-opisowe nad reakcjami inwestorów 
warszawskiego parkietu na ogłoszenie wypłaty dywidendy. 

Artur Sajnóg, w artykule zatytułowanym: Reakcje efektywności oraz warto-
ści rynkowej na wzrost kapitału zakładowego spółek budowlanych, podejmuje 
waŜny problem związku między kluczowymi problemami działania giełdowych 
spółek, które znajdują wyraz m. in. w dąŜeniu do znalezienia odpowiedzi na 
pytanie m. in. o to, czy wzrostowi wartości kapitału zakładowego i tym samym 
wzrostowi skuteczności realizacji przez niego określonych funkcji towarzyszą 
zmiany efektywności działania przedsiębiorstw i ich wartości. 

Adam Samborski w opracowaniu zatytułowanym: Nadzór korporacyjny 
w kontekście instytucjonalnym – doniesienia z badań, dokonał kompleksowej 
analizy problematyki odnoszącej się do koncepcji nowej ekonomii instytucjo-
nalnej. Autor opracowania zwrócił uwagę na uŜyteczność tej koncepcji, podkre-
ślając jej istotną rolę w ustalaniu przyczyn zróŜnicowania rozwoju przedsię-
biorstw, których przyczyn upatrywać naleŜy w instytucjach. W opracowaniu 
wyodrębniono dziesięć instytucji formalnych (rynki, rada nadzorcza, zarząd, 
akcjonariusze, związki zawodowe, polityka informacyjna, koalescencja akcjona-
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riuszy, bodźce kierownicze, odpowiedzialność karna i cywilna kierownictwa, 
struktura kapitału, postępowanie upadłościowe), które poddano analizie w celu 
rozpoznania instytucji formalnych nadzoru korporacyjnego w wybranych spół-
kach giełdowych zarejestrowanych w Polsce. 

Wanda Skoczylas zaprezentowała wyniki swych inspirujących przemyśleń 
w artykule na temat: Pomiar dokonań w zarządzaniu pomysłami pracowników 
przedsiębiorstw. Opracowanie zawiera propozycję pomiaru dokonań na potrzeby 
zarządzania pomysłami. Na propozycję składają się dwa warianty pomiaru, które 
tworzą atrakcyjny pomysł związania i wkomponowania proponowanych wskaź-
ników aktywności pracowników w strukturę strategicznej karty wyników. 

W rozwaŜaniach Tomasza Sosnowskiego, zawartych w artykule zatytuło-
wanym: Rynkowe efekty implementacji strategii częściowego i pełnego wyjścia 
z inwestycji funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej, znajdu-
jemy rezultaty badań empirycznych potwierdzające występowanie zróŜnicowa-
nych rynkowych efektów procesów dezinwestycji funduszy private equity reali-
zowanych metodą pierwszej oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Wnoszą one nowe wartościowe wyniki do oceny działalno-
ści omawianych funduszy i GPW w Warszawie. 

Artykuł Grzegorza Wojtkowiaka, zatytułowany: Charakterystyka spółek 
wycofywanych z rynku kapitałowego w Polsce, zawiera rozwaŜania nad przy-
czynami wycofania spółek z giełdy, wskazuje na doświadczenia zagraniczne 
oraz prezentuje formy i rozmiar wycofania z giełdy. W świetle jego badań anali-
zowane przypadki wycofania przedsiębiorstw z giełdy okazały się jednorodnymi 
ze względu na przyczyny, poziom i sposoby finansowania realizowanych przed-
sięwzięć. 

Aczkolwiek zaprezentowane artykuły nie stanowią jednorodnej i zwartej 
problematyki badań, jednak wspólną dla nich wartością jest bezinteresowne 
dąŜenie do poznawania prawdy, formułowania tez i podejmowania badań przy-
datnych rozwojowi teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwami.  

Dziękując serdecznie za powierzenie mi funkcji redaktora naukowego i za 
stworzenie moŜliwości tego rodzaju zmaterializowania współpracy naukowej, 
wspieranej takŜe dotychczasowymi spotkaniami konferencyjnymi, przesyłam 
głębokie ukłony wszystkim autorom tej monografii. 

 
 

Natasza Duraj 
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WYKORZYSTANIE ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO DO KREOWANIA WYNIKU 

FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
 
 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

Aktualnie stosowana polityka rachunkowości w wielu podmiotach w Polsce 
wskazuje, Ŝe coraz powszechniejsza staje się praktyka kreowania obrazu sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki poprzez wykorzy-
stanie dopuszczalnych polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdaw-
czości finansowej zasad rachunkowości. Widoczne jest to szczególnie w przy-
padku jednostek uzyskujących ujemny wynik finansowy i odpowiednie jego 
„rasowanie” poprzez wykorzystanie instrumentu odroczonego podatku docho-
dowego. 

Celem artykułu jest krytyczna analiza stosowanych rozwiązań w zakresie 
ujmowania odroczonego podatku dochodowego w rocznym sprawozdaniu finan-
sowym, z uwzględnieniem obligatoryjnych bądź fakultatywnych rozwiązań 
prawnych w tym zakresie. Rozwiązania te mają zalety z punktu widzenia ocze-
kiwanych cech jakościowych sprawozdań finansowych. JednakŜe mają miejsce 
takŜe wady, których świadomi powinni być zwłaszcza decyzyjni uŜytkownicy 
sprawozdań finansowych. 

 
 

2. PRZESŁANKI UJMOWANIA ODROCZONEGO PODATKU DOCHODO WEGO  
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

 

 

Podatek odroczony jest kategorią ekonomiczną, która pojawiła się w konse-
kwencji wprowadzenia autonomicznych i rozbieŜnych w stosunku do prawa 
rachunkowości regulacji podatkowych. Prawo rachunkowości za cel nadrzędny 
                                        

* Prof. dr hab., WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. 
 

[11] 
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uznaje rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki 
oraz jej wyniku finansowego. Podatek odroczony jest narzędziem rachunkowo-
ści, które słuŜy wyeliminowaniu wpływu regulacji podatkowych na wynik fi-
nansowy ustalony w oparciu o prawo rachunkowości, czyli na wynik ekono-
miczny netto danego przedsiębiorstwa. Koncepcja podatku odroczonego słuŜy: 

− prawidłowej wycenie składników majątku przedsiębiorstwa i jego kapita-
łów, 

− zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań podatkowych, 
− prawidłowemu ujęciu wyniku finansowego i zabezpieczeniu przed po-

działem zbyt wysokiego wyniku finansowego netto. 
Obowiązek ustalania podatku odroczonego wynika z następujących nad-

rzędnych zasad ustalania wyniku finansowego: 
1) zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, zgod-

nie z którą do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczać 
naleŜy koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych 
oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały 
poniesione. Podmioty gospodarcze są zobowiązane do ujmowania w księgach 
rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniach finansowych wyniku operacji 
gospodarczych według okresów sprawozdawczych, których dotyczą, niezaleŜnie 
od daty ich powstania lub kasowego rozliczenia. W wyniku praktycznego zasto-
sowania tej zasady funkcjonuje rozliczanie kosztów w czasie, co umoŜliwia 
przypisanie poniesionych kosztów do okresów, których dotyczą, jak równieŜ 
tworzenia rezerw na koszty; 

2) zasady memoriału, obligującej jednostki do ujęcia w księgach rachunko-
wych wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów i obcią-
Ŝających ją kosztów związanych z tymi przychodami dotyczących danego roku 
obrotowego, niezaleŜnie od terminu ich zapłaty. 

PowyŜsze zasady oznaczają, Ŝe ujawniana w rachunku zysków i strat (nie-
zaleŜnie od wariantu) pozycja „podatek dochodowy” (por. tab. 1) o charakterze 
szeroko rozumianego kosztu, powinna być wyceniona według prawa rachunko-
wości, a nie według prawa o podatku dochodowym osób prawnych1. JednakŜe, 
na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości, w przypadku, gdy roczne 
sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłasza-
nia, to moŜe ona odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. JeŜeli jednostka skorzysta z tego uprawnienia, to w ra-
chunku zysków i strat w pozycji „Podatek dochodowy” ujawni wyłącznie poda-
tek fiskalny, a więc zobowiązanie podatkowe za bieŜący okres. 

                                        
1 Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego dotyczy tylko przedsiębiorstw, 

które są osobami prawnymi. W jednostkach objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
wynik brutto stanowi zarazem wynik netto, gdyŜ podatnikiem nie jest przedsiębiorstwo, lecz osoba 
fizyczna. 
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T a b e l a 1 
 

Struktura rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) 
 

Lp. Pozycje wynikowe 

A. Przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi 
B. Koszty działalności operacyjnej  
C. Zysk (strata) ze sprzedaŜy (A–B) 
D. Pozostałe przychody operacyjne 
E. Pozostałe koszty operacyjne 
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 
G. Przychody finansowe 
H. Koszty finansowe  
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) 
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)  
K. Zysk (strata) brutto (I±J)  
L. Podatek dochodowy 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 
N. Zysk (strata) netto (K–L–M) 

 
Źr ó d ł o: opracowanie własne na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy 

o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330. 

 
Ustalona kwota zobowiązania podatkowego na podstawie prawa podatko-

wego ma znaczenie tylko rozliczeniowe z organami skarbowymi. 
Wpływający na wynik finansowy netto podatek dochodowy za dany okres 

sprawozdawczy obejmuje: 
1) część bieŜącą (wynikającą z deklaracji podatkowej CIT), tzw. podatek fi-

skalny oraz 
2) część odroczoną. 
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona podatku docho-

dowego stanowi róŜnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczo-
nego podatku na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Ustalenie wartości 
wymienionych pozycji bilansowych nie jest jednoznaczne, co oznacza, Ŝe w tym 
zakresie merytorycznym przedsiębiorstwo moŜe je traktować jako instrumenty 
kreatywnej rachunkowości, a więc ostatecznie wpływać na wykazany wynik 
finansowy netto. 

Ustalony na koniec okresu sprawozdawczego podatek odroczony wykazy-
wany jest w bilansie w pozycjach (por. tab. 2): 

1) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – w grupie długo-
terminowych rozliczeń międzyokresowych, 

2) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – w grupie rezerw 
na zobowiązania. 
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T a b e l a 2 
 

Struktura bilansu 
 

Lp. 
Pozycje bilansowe 

A K T Y W A 

A. AKTYWA TRWAŁE 
I. Wartości niematerialne i prawne 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 
III. NaleŜności długoterminowe 
IV. Inwestycje długoterminowe 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
    1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 

B. AKTYWA OBROTOWE 
I. Zapasy  
II. NaleŜności krótkoterminowe 
III. Inwestycje krótkoterminowe 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 PASYWA 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 
I. Rezerwy na zobowiązania 
     1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
     ……………………… 

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   

 
Źr ó d ł o: jak do tab. 1. 

 
NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe w przypadku stosowania przez jednostkę 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynaro-
dowych Standardów Rachunkowości, w bilansie naleŜy ujawnić jeszcze bardziej 
szczegółowe informacje dotyczące podatku dochodowego, a mianowicie2: 

− zobowiązania i aktywa z tytułu bieŜącego podatku dochodowego, zgod-
nie z MSR 12 Podatek dochodowy, 

− zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz aktywa  
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zgodnie z MSR 12 Podatek docho-
dowy. 

                                        
2 Por. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 „Prezentacja sprawozdań finanso-

wych”, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011. Część A, IASB, 
London 2011. Tłumaczenie i wydanie polskie: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 
2011. 
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są to kwoty przewi-
dziane w przyszłych okresach do odliczenia od podatku dochodowego, ze 
względu na: 

− ujemne róŜnice przejściowe między wykazywaną w księgach rachunko-
wych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, 

− przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych, które 
według u.p.d.p. moŜna rozliczać przez 5 kolejnych lat, 

− przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych3. 
 
 

3. RÓśNICE POMI ĘDZY WYNIKIEM FINANSOWYM BRUTTO A DOCHODEM 
 
 
RóŜnice w sposobie i momencie uznania przychodów i kosztów w prawie 

bilansowym i w prawie podatkowym powodują powstawanie róŜnic trwałych 
i przejściowych między wynikiem finansowym brutto (kategorią wynikową 
bilansową) a dochodem (kategorią wynikową podatkową). Zarówno kwota bie-
Ŝącego podatku dochodowego, jak i kwota podatku dochodowego odroczonego 
jest pochodną kwalifikacji przychodów i kosztów według prawa rachunkowości 
i prawa podatkowego. W tej materii prawo rachunkowości jest zdecydowanie 
bardziej liberalne aniŜeli prawo podatkowe.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 u.r., przez przychody i zyski rozumie się 
uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekono-
micznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości 
aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu 
kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niŜ wniesie-
nie środków przez udziałowców lub właścicieli. Szczególnie istotną cechą kwa-
lifikacji przychodów według prawa rachunkowości jest prawdopodobieństwo ich 
uzyskania. 

Prawo podatkowe nie definiuje i nie wymienia wszystkich kategorii przy-
chodów podatkowych. Generalnie przyjmuje zasadę memoriału, ale dodatkowo 
określa pewne zasady, a mianowicie: 

− nie zalicza do przychodów pewnych pozycji (np. kwot naliczonych ale 
nie otrzymanych odsetek), 

− nie stosuje się go do pewnych grup przychodów, tzw. przychody wolne 
od podatku dochodowego osób prawnych (np. przychody z działalności rolni-
czej, przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem sku-
tecznej prawnie umowy), 

                                        
3 MSR 12 „Podatek dochodowy”, § 5, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczo-

ści Finansowej 2011. Część A, IASB, London 2011. Tłumaczenie i wydanie polskie: Stowarzysze-
nie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011; R. Se r e d yń s k i, K. Sz a r u g a, Komentarz do ustawy 
o rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2011, s. 443. 
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− są zwolnienia przedmiotowe (np. dochody z tytułu sprzedaŜy nierucho-
mości na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska), 

− są przychody opodatkowane ryczałtowo (np. dywidendy i udziały w zy-
skach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej). 

Czyli prawo podatkowe wyłącza niektóre pozycje kwalifikowane jako przy-
chody księgowe, a takŜe wskazuje pozycje nie będące przychodami podatko-
wymi, które takŜe według prawa rachunkowości nie są przychodami (np. przy-
chody otrzymane na utworzenie kapitału zakładowego). 

Kategoria kosztów jest bardziej skomplikowana. Ogólna definicja kosztów 
według prawa rachunkowości wskazuje, Ŝe koszty i straty to uprawdopodobnio-
ne zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiary-
godnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo 
zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia 
kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niŜ wycofanie 
środków przez udziałowców lub właścicieli (art. 3, ust. 1, pkt 31 u.r.). JednakŜe 
dla uznania kosztów danego okresu, czyli wpływających na wynik finansowy 
okresu, muszą być spełnione nadrzędne zasady ustalania wyniku finansowego. 
Chodzi tu przede wszystkim o zasadę memoriału oraz zasadę współmierności 
przychodów i kosztów. 

Z punktu widzenia prawa podatkowego, poniesienie kosztu jest warunkiem 
koniecznym, ale niewystarczającym dla uznania go za koszt uzyskania przycho-
dów. Mianowicie: 

− koszt moŜe być uznany w okresie poniesienia – ale koszt poniesiony musi 
być dodatkowo kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej 
jednostki w danym okresie; 

− koszt moŜe być uznany w następnych okresach, gdy koszt poniesiony 
ewidentnie przyczyni się do uzyskania konkretnego przychodu; 

− koszt poniesiony nigdy nie będzie uznany za koszt podatkowy, np. odset-
ki budŜetowe bo mają charakter karny. 

RóŜnice w sposobie i momencie uznania przychodów i kosztów w prawie 
bilansowym i w prawie podatkowym powodują powstawanie róŜnic trwałych 
i przejściowych między wynikiem finansowym brutto a dochodem. W związku  
z odmiennymi regulacjami obydwu tych praw przedmiotowych co do uznawania 
przychodów i kosztów, niektóre pozycje wykazywane w księgach rachunko-
wych w danym okresie sprawozdawczym mogą mieć swój faktyczny wpływ 
(efekt) podatkowy w zupełnie innym czasie. RóŜnice powstałe w ten sposób 
definiuje się jako róŜnice przejściowe. I właśnie te róŜnice przejściowe wymaga-
ją uwzględnienia w rachunku zysków i strat oraz w bilansie podatku dochodo-
wego odroczonego.  
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RÓśNICA PRZEJŚCIOWA NA PODATEK DOCHODOWY 

AKTYWA  

PASYWA 

AKTYWA  

PASYWA 

Utworzenie rezerwy na odroczony 
podatek dochodowy 

Zwiększenie kwoty podatku 
dochodowego w rachunku 

zysków i strat 

Utworzenie aktywów z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego 

Zmniejszenie kwoty podatku 
dochodowego w rachunku 

zysków i strat 

4. USTALENIE PODATKU DOCHODOWEGO ODROCZONEGO 

A WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI 
 
 
Z treści art. 37 ust. 1 u.r. naleŜy rozumieć, Ŝe róŜnice przejściowe to róŜnice 

między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów 
a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową moŜliwą do odliczenia w przy-
szłości4. 

Wartość księgowa i wartość podatkowa wyraŜają przyszłe skutki księgowe 
i podatkowe, jakie będą miały miejsce w związku z realizacją danego składnika 
aktywów bądź pasywów. Ustawodawca, poza powszechnie znaną kategorią 
wartości księgowej aktywów i pasywów, wprowadza kategorię wartości podat-
kowej pozycji bilansowych. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

gdzie: 
WK – wartość księgowa, 
WP – wartość podatkowa. 
 

Rys. 1. Procedura ustalania odroczonego podatku dochodowego 

Źród ło: opracowanie własne. 

 
Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie 

podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich ko-
rzyści ekonomicznych. JeŜeli uzyskanie korzyści ekonomicznych nie powoduje 
pomniejszenia podstawy podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów 
                                        

4 Podobną w treści definicję podaje MSR 12. 

DODATNIA 

WK > WP 

WK < WP 

UJEMNA 

WK < WP 

WK > WP 
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jest ich wartością księgową. Zaś wartość podatkowa pasywów jest to ich wartość 
księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę po-
datku dochodowego. Konfrontacja wartości księgowej i wartości podatkowej 
aktywów bądź pasywów daje róŜnicę przejściową dodatnią bądź ujemną, na 
którą jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, którego jest podatnikiem. Schemat ustalania tych róŜnic prezen-
tuje rys. 1. 

Ustalenie podatku odroczonego jest złoŜone i pracochłonne, wymaga reje-
strowania skutków róŜnic przejściowych dla wielu transakcji5. Od przyjętej 
przez jednostkę polityki rachunkowości zaleŜy zakres ustalanych róŜnic przej-
ściowych na podatek dochodowy. Warto jednakŜe zwrócić uwagę na potencjalną 
moŜliwość poprawy wyniku finansowego netto w sytuacji podatkowej straty 
netto. Jak juŜ uprzednio wskazano, aktywa z tytułu odroczonego podatku do-
chodowego moŜna tworzyć na stratę podatkową, o ile rozliczenie tej straty  
w najbliŜszych pięciu latach jest prawdopodobne. Spółki w Polsce takŜe wyko-
rzystują instrument podatku dochodowego odroczonego do poprawy wyniku 
finansowego netto przy osiągniętej stracie z działalności operacyjnej. KaŜda 
jednostka ma prawo określać własną politykę rachunkowości, zwłaszcza  
w przedmiocie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 
Polityka ta moŜe być tendencyjna, albo w kierunku zawyŜania wyniku finanso-
wego, albo w kierunku jego obniŜania. 

PoniŜej opisano taką sytuację na przykładzie spółki giełdowej TVN SA. 
W tab. 3 zestawiono podstawowe wielkości wynikowe za lata 2010–2012. 
Z informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego wynika, Ŝe rezerwa  
z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowana w pełni, metoda 
bilansową dla wszystkich róŜnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową 
aktywów i zobowiązań, a ich wartością księgową dla potrzeb sprawozdawczości 
finansowej. Natomiast aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego uj-
muje się, w zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe w przyszłości 
zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który zostanie pomniejszony  
o moŜliwe do wykorzystania róŜnice przejściowe. 

Z analizy danych spółki TVN zawartych w tab. 3 wynika, Ŝe w kolejnych 
latach badanego okresu występują znaczące róŜnice w wartościach podatku do-
chodowego ujętego w rachunku zysków i strat. O ile w latach 2010–2011 
w kaŜdym roku podatek dochodowy przyjmował wartości ujemne, to w 2012 
roku wartość podatku dochodowego wynosi ponad 245 mln zł (ze znakiem do-
datnim), co stanowi 17,2% wartości przychodów ze sprzedaŜy. Porównując dane 
o wielkości podatku i wygenerowanej stracie brutto w 2012 r. na poziomie nie-
wiele niŜszym niŜ dodatni podatek dochodowy, konkluzja jest jednoznaczna. 

                                        
5 Szczegółowe wytyczne ustalenia podatku odroczonego i jego ujęcia w sprawozdaniu finan-

sowym podaje KSR nr 2 „Podatek dochodowy”. 
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Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w 2012 r. spółka ujęła w aktywach 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego kwotę 156 940 tys. zł, a więc tym 
samym m. in. o taką wartość zwiększyła wynik finansowy netto. Spółka ustala 
odroczony podatek dochodowy przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podat-
kowych obowiązujących prawnie na dzień bilansowy, które z godnie z oczeki-
waniami będą obowiązywać w momencie realizacji odnośnych aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego lub uregulowania zobowiązania z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Przyjmując, Ŝe stawką tą było 19%, spółka 
załoŜyła, Ŝe w kolejnych pięciu latach po 2012 r. prawdopodobnie rozliczy 
z dochodów do opodatkowania stratę podatkową rzędu 826 mln zł. 

Zastosowany instrument podatku dochodowego odroczonego de facto po-
mógł spółce wykazać dodatni wynik finansowy netto. Zwłaszcza w przypadku 
spółek giełdowych wykazanie zysku netto, nawet na niewielkim poziomie, jest 
celem priorytetowym. Na ile skutki w wycenie podatku dochodowego ujętego 
w rachunku zysków i strat mają charakter bardziej czy mniej subiektywny,  
aczkolwiek dopuszczone stosowanymi przez spółkę MSSF, moŜna ocenić po-
przez bliŜszą analizę tytułów przychodów i kosztów rozliczanych w czasie, dla 
celów ustalenia podatku dochodowego. 

Wskutek przyjętej polityki rachunkowości w 2012 r. spółka TVN SA 
zwiększyła wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
o 206 997 tys. zł. Tytuły składające się na tę kwotę zestawiono w tab. 4. 

 
T a b e l a  4 

 

 Zmiana stanu aktywów (rezerw) z tytułu odroczonego podatku dochodowego TVN SA 
 

Tytuły zmian w podatku dochodowym 2012 rok 2011 rok 2010 rok 

RóŜnica pomiędzy amortyzacją dla celów podat-
kowych i księgowych 6 482 7 123 3 686 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe niestano-
wiące kosztów uzyskania przychodów 39 833 15 379 31 240 

Koszty emisji obligacji –13 313 –15 115 –16 756 
Niezrealizowane róŜnice kursowe 8 167 18 550 –6 320 
Pochodne aktywa (zobowiązania) finansowe − –300 − 
Odsetki naliczone, niezapłacone, netto 8 888 –64 845 –29 476 
Strata podatkowa 156 940 − − 
Inwestycje dostępne do sprzedaŜy − − 1 199 

Razem 206 997 –39 208 –16 427 
 

Źród ło: jak do tab. 3. 

 
Przykładem innej polityki w przedmiocie odroczonego podatku dochodo-

wego jest spółka giełdowa TAURON Polska Energia SA. W tej grupie kapita-
łowej funkcjonuje Podatkowa Grupa Kapitałowa, w której dochody i straty spół-
ek zaleŜnych w rozumieniu prawa podatkowego rozlicza wskazana spółka gieł-
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dowa jako Spółka reprezentująca. W związku z powyŜszym, w sprawozdaniu 
jednostkowym TAURON Polska Energia SA odzwierciedla się m. in. straty 
podatkowe wykorzystane przez inne spółki w ramach Podatkowej Grupy Kapita-
łowej. Ze sprawozdania finansowego spółki za 2012 r. wynika, Ŝe spółka ma 
zdecydowanie większe wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego (stan na 31.12.2012 r. to 74 438 tys. zł) aniŜeli rezerwy na podatek do-
chodowy (stan na 31.12.2012 r. to 11 709 tys. zł). Przy czym, w łącznej wartości 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 84,3% stanowią nieroz-
poznane aktywa z tytułu podatku odroczonego. Oznacza to, Ŝe niektóre pozycje 
mają wartość podatkową, ale nie są ujmowane w sprawozdaniu finansowym 
z sytuacji finansowej (bilansie) jednostki jako aktywa ani zobowiązania. W tej 
spółce stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowanych 
w wyniku finansowym w zasadzie w 2012 r. nie uległ istotnej zmianie6. Nie 
wykorzystano więc tego narzędzia do zwiększenia wyniku finansowego netto. 
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USING OF DEFERRED TAX FOR CREATION OF COMPANIES FIN ANCIAL RESULTS 

 
 

The aim of the article is critical analysis of using solutions in presentation of deferred tax in 
financial statements. Legal solutions in this subject have advantages from point of quality attribute 
financial statements, but they have weakness too. Especially users of financial statements could 
have knowledge about this weakness. In the practical case studies article presents how companies 
can tendentiously influence for presented financial results in the profit and loss statement. The 
main reason of this situation is, that in position „income tax” in the profit and loss statement, 
companies can show income tax for a period and deferred tax. Deferred tax is the amount of 
income taxes payable in future periods and amount of income taxes recoverable in future periods. 

Key words: current tax, deferred tax, financial results, profit, loss, statement. 

                                        
6 W artykule nie rozwija się kwestii odroczonego podatku dochodowego ujmowanego w po-

zostałych całkowitych dochodach. 



 



Sebastian Chęciński* 
  Henryk Sobolewski **  

 
 
 
 
 

PRZESŁANKI PODEJMOWANIA PRZEDSI ĘWZI ĘĆ 
INWESTYCYJNYCH W MIKROPRZEDSI ĘBIORSTWACH 

 
 
 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

Utrwalanie i rozwój gospodarki rynkowej w Polsce wymusza w obszarze 
teorii i praktyki gospodarczej nowego, bardziej wnikliwego spojrzenia na funk-
cjonowanie małych, a szczególnie mikroprzedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę 
dominującą liczbę tych podmiotów we współczesnej gospodarce rynkowej ob-
serwuje się, Ŝe te przedsiębiorstwa mają coraz większe znaczenie i coraz więk-
szy udział w rozwoju całej gospodarki. Dlatego teŜ rozwój tych mikroprzedsię-
biorstw jest waŜnym elementem strategii polityki nie tylko samorządowej, ale 
i państwa. Rozwój jest wynikiem strategii inwestycyjnej, a ta z kolei zaleŜy od 
wielu czynników. Inwestycje a raczej w tym wypadku powinniśmy mówić 
o przedsięwzięciach inwestycyjnych podejmowanych przez mikroprzedsiębior-
stwa charakteryzują się duŜym stopniem niepewności a nawet ryzyka. Kluczowa 
dla tych miniprzedsiębiorstw jest kwestia centralnej pozycji właściciela w po-
dejmowaniu decyzji i bezpośrednim zarządzaniu przedsiębiorstwem. Taka po-
stawa właściciela determinuje strukturę kapitału, która cechuje się dominacją 
kapitału własnego, w duŜej mierze niewystarczającego na decyzje inwestycyjne. 

 Myślą przewodnią a zarazem podstawową tezą tego opracowania jest 
stwierdzenie, Ŝe podstawowym elementem składowym kaŜdej decyzji inwesty-
cyjnej w mikroprzedsiębiorstwach jest samodzielność ekonomiczna i prawna 
właściciela oraz jego indywidualne motywy i preferencje. Tak, więc procesy 
rozwoju mikroprzedsiębiorstwa kształtowane są, między innymi, przez zmiany 

                                        
* Mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów 

Przedsiębiorstwa.   
**  Prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Zarządzania i Analizy Za-

sobów Przedsiębiorstwa. 
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jego struktur własnościowych w wyniku zwiększenia udziału kapitału obcego 
w celach rozwojowych. 

Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie w aspekcie teoretycznym 
oraz praktycznym przesłanek podejmowania działalności inwestycyjnej przez 
mikroprzedsiębiorstwa. W tych okolicznościach kluczowym zagadnieniem ni-
niejszego opracowania jest ocena siły i kierunku wpływu czynników na podej-
mowanie decyzji działalności inwestycyjnej w świetle badań teoretycznych 
i weryfikacji ich w badaniach empirycznych.  

W opracowaniu wykorzystano wyniki badań sondaŜowych, które przepro-
wadzone zostały w roku 2013 wśród 177 mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących 
w Poznaniu.  

 
 

2. PRZESŁANKI PODEJMOWANIA DZIAŁALNO ŚCI INWESTYCYJNEJ 
 
 

Inwestowanie pojmowane jako proces wydatkowania środków inwestora 
w celu powiększenia jego bogactwa, znajduje się pod wpływem oddziaływania 
róŜnorodnych przesłanek, które mogą zarówno motywować, jak i ograniczać 
skłonność inwestycyjną przedsiębiorstw1. Z uwagi na znaczną liczbę takich 
bodźców, w literaturze przedmiotu podejmowane są próby ich sklasyfikowania 
w jednorodne grupy. 

RozwaŜania na ten temat prowadziła m. in. M. Papiernik-Wojdera. Przywo-
łała ona typologie autorstwa: D. A. Haya i D. J. Morrisa, K. Marcinka oraz 
H. Towarnickiej2. W kaŜdej z przytoczonych przez autorkę klasyfikacji, które 
zamieszczone zostały w tab. 1, dostrzec moŜna odmienne poglądy na omawianą 
problematykę.  

Z danych zawartych w tab. 1 wyraźnie widać, Ŝe wskazanie przesłanek pod-
jęcia decyzji inwestycyjnych przez D. A. Haya i D. J. Morrisa jest bardzo synte-
tyczne. Wymienione przez autorów przesłanki, bez wątpienia, mają bardzo 
istotny wpływ na decyzje inwestycyjne podejmowane w kaŜdej organizacji. 
Autorzy wskazują, Ŝe jedną z najwaŜniejszych przesłanek wpływających na 
skłonność inwestycyjną przedsiębiorstw, umieszczając ją na pierwszym miejscu, 
jest rozmiar przyszłego popytu na produkty lub usługi dostarczane przez przed-
siębiorstwo. Równie istotny zbiór determinant tworzą czynniki o charakterze 
podaŜowym, na które składają się przede wszystkim wysokość koniecznych 
nakładów inwestycyjnych. Ponadto szczególne znaczenie do tego zbioru prze-
                                        

1 Według H. Merkle pojęcie skłonność (gotowość) inwestycyjna sygnalizuje zamiar podjęcia 
inwestycji przez przedsiębiorstwo, jednak zamiar ten moŜe pozostać niezrealizowany. Por. 
H. M e r k l e, Investition und Investitionsplanung, Gabler Verlag, Wiesbaden 1980, s. 442. 

2 M. P a p i e r n i k-W o j d e r a, Przesłanki realizacji projektów gospodarczych, [w:] J. D u r a j 
(red.), Metody oceny projektów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2006, s. 42–49. 
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słanek przywiązują autorzy do źródła finansowania inwestycji, a takŜe dostępno-
ści zasobów – zarówno ludzkich, jak i materialnych. Autorzy sugerują równieŜ, 
Ŝe niezaleŜnie od przesłanek popytowo-podaŜowych, naleŜy w decyzjach inwe-
stycyjnych brać pod uwagę sytuację gospodarczą oraz polityczną danego kraju. 
Zaliczają do tego zbioru przesłanek nastroje społeczne odnoszące się w szcze-
gólności do warunków prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak polityka 
fiskalna czy wysokość stóp procentowych.  

 
T a b e l a  1 

 

Wybrane przesłanki wpływające na skłonność inwestycyjną 
 

Autor Klasyfikacja 

D. A. Hay 
D. J. Morris 

1) popytowe – ilość i cena produktów, które przedsiębiorstwo moŜe 
sprzedać, 

2) podaŜowe – ponoszone koszty, dostępność kapitału, zasobów pracy, 
materiałów, surowców, maszyn i urządzeń, 

3) polityka państwa – polityka fiskalna, monetarna, kursy walut, stopy 
procentowe. 

K. Marcinek 

1) zjawiska o charakterze ekonomicznym i społecznym – będące poza 
kontrolą przedsiębiorstwa (preferencje konsumentów, Ŝądania ugru-
powań ekologicznych, polityka gospodarcza rządu),  

2) inflacja (jej wpływ oddziałuje na poziom stóp procentowych, 
a w konsekwencji prowadzi do trudności w ustalaniu wysokości na-
kładów inwestycyjnych, prognozowaniu zysków z przedsięwzięcia, 
ustaleniu kosztu kapitału), 

3) zjawiska gospodarcze o charakterze operacyjnym (wpływają na wyni-
ki operacyjne przedsiębiorstw – do tej grupy zalicza się przede 
wszystkim: wraŜliwość analizowanego przedsięwzięcia, ryzyko 
sprzedaŜy, koszt i dostępność surowców, konkurencję). 

H. Towarnicka 

1) dotyczące produkcji i wyników (wzrost produkcji krajowej i/lub za-
granicznej, zmiana profilu produkcji, dywersyfikacja oferty rynkowej, 
obniŜenie kosztów produkcji, realizacja zamówień rządowych, wzrost 
przychodów, zwiększenie zysku), 

2) związane z rzeczowym majątkiem trwałym (wysoki stopień zuŜycia 
fizycznego i ekonomicznego majątku, wysoka awaryjność maszyn, 
wymagania wynikające z postępu technicznego), 

3) inne (restrukturyzacja przedsiębiorstwa, opanowanie nowego segmen-
tu rynku, redukcja zatrudnienia, ochrona środowiska naturalnego, 
wymagania bhp, pomnaŜanie kapitału przez transakcje na rynku kapi-
tałowym). 

 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: M. P a p i e r n ik-W o j d e r a, Przesłanki reali-
zacji projektów gospodarczych, [w:] J. D u r a j (red.), Metody oceny projektów gospodarczych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 43–45. 

 
W drugim z wymienionych podejść, którego autorem jest K. Marcinek, 

równieŜ widzimy trzy podstawowe zbiory przesłanek decyzji inwestycyjnych, 
z tą jednak róŜnicą, Ŝe poszczególne zbiory przesłanek są bardziej rozbudowane, 
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lub inaczej bardziej uszczegółowione. Według autora, w pierwszej kolejności, 
impulsami, które oddziałują na decyzje inwestycyjne podejmowane w przedsię-
biorstwach są przede wszystkim wymagania róŜnych grup interesariuszy (klien-
tów, organizacji, a takŜe uwarunkowania polityczne). NaleŜy zatem stwierdzić, 
Ŝe ta przesłanka łączy relacje popytowe z polityką państwa w jeden zbiór decyzji 
inwestycyjnych. Chęć dostosowania produktów (usług) do wymagań określo-
nych (zdefiniowanych) przez otoczenie klientów przy jednoczesnym dostosowa-
niu produkcji i produktów do kryteriów ekologicznych jest cenną decyzją inwe-
stycyjną. Na drugim miejscu autor umieścił czynnik absolutnie niezaleŜny od 
przedsiębiorstwa, a mianowicie: inflację, która z kolei wpływa, ma swoje prze-
łoŜenie na poziom stóp procentowych, a w konsekwencji wysokość nakładów 
inwestycyjnych, a tym samym na poziom korzyści generowanych z przedsię-
wzięcia inwestycyjnego. W ostatnim zbiorze autor wskazał na przesłanki o cha-
rakterze operacyjnym, które w polu obserwacji wskazują na ryzyko rozpatrywa-
nego przedsięwzięcia, koszty ponoszone przez przedsiębiorcę, a takŜe na do-
stępność surowców. Autor podkreśla równieŜ silny wpływ konkurencji na decy-
zje inwestycyjne przedsiębiorstwa.  

Ciekawy punkt widzenia przedstawiła z kolei H. Towarnicka, która wyod-
rębniła równieŜ trzy zbiory przesłanek mających cechy popytowo-podaŜowe, 
cechy związane z rzeczowym majątkiem trwałym, a takŜe cechy inne o róŜnym 
charakterze, których nie moŜna wprost nazwać (zob. tab. 1). Interesującym wy-
róŜnikiem omawianej klasyfikacji jest jednak fakt, Ŝe wśród zidentyfikowanych 
determinant dominujący udział mają te, które wyraŜają potencjalne rezultaty 
rozpatrywanego przedsięwzięcia. Autorka wychodzi zatem z załoŜenia, Ŝe decy-
zje inwestycyjne podejmowane w przedsiębiorstwach uwarunkowane są 
w głównej mierze przez prognozowane efekty inwestycji lub niezadowalający 
stan techniczny rzeczowego majątku trwałego. Zasadność rozpatrywania pro-
blemu w takim kontekście potwierdza pogląd, który wyraził W. Bień. Według 
autora (…) niezbędne jest określenie perspektywicznego celu, jaki zamierza się 
osiągnąć (np. zwiększenie produkcji i sprzedaŜy, obniŜenie kosztów, poprawę 
jakości wyrobów) (…)3. JeŜeli inwestycje moŜna traktować jako środek do osią-
gnięcia załoŜonych celów, to będą one współgrały z czynnikami, które wpływają 
równieŜ na ostateczną decyzję o podjęciu, bądź niepodjęciu określonej inwesty-
cji, a takŜe o ich ostatecznym kształcie. 

W podobnym kontekście wypowiadali się równieŜ J. Bates i J. R. Parkin-
son4, którzy takŜe rozpatrywali omawianą problematykę z punktu widzenia ce-
lów, do których dąŜy organizacja. Dzięki takiemu ujęciu autorzy wyodrębnili 
trzy grupy uwarunkowań, wpływających na decyzje inwestycyjne podejmowane 

                                        
3 W. B i eń, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011, s. 261. 
4 J. B a t e s, J. R. P a r k i n s o n, Business Economics, Basil Blackwell Publisher Ltd., Oxford 

1982, s. 223. 
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w przedsiębiorstwie. Według nich zamierzenia inwestycyjne podmiotów gospo-
darczych kształtowane są m. in. przez:  

1) chęć zastąpienia istniejącego wyposaŜenia przez nowe, 
2) zamiar wejścia na nowe rynki zbytu lub wytwarzania nowych produktów, 
3) chęć wdroŜenia nowych metod produkcji. 
Istotą, pierwszej z wymienionych przesłanek, jest zastępowanie dotychczas 

wykorzystywanych maszyn przez nowe urządzenia lub zwiększenie stanu posia-
danego majątku. Jedną z przyczyn wymiany środków trwałych moŜe być znacz-
ny stopień ich zuŜycia, zarówno fizycznego, jak i ekonomicznego. Ponadto 
w warunkach rosnącej konkurencji, której implikacją są obniŜki cen (marŜy zy-
sku), konieczne jest stosowanie technologii, której efektem będą korzyści wyra-
Ŝające się w obniŜenie kosztów wytwarzania produktów. Inną przesłanką inwe-
stycji w majątek trwały moŜe być rosnący popyt na produkty (usługi) wytwarza-
ne (świadczone) przez przedsiębiorstwo. Zwiększenie popytu na wyroby (usługi) 
przedsiębiorstwa moŜna osiągnąć równieŜ poprzez wejście na nowe rynki zbytu 
lub wdraŜanie nowych, udoskonalonych produktów. Takie decyzje są jednak 
zaleŜne od szeregu róŜnorodnych czynników, które najczęściej dotyczą: 

1) jakości i ceny dotychczas produkowanych wyrobów,  
2) wielkości i cech charakterystycznych potencjalnego rynku, 
3) moŜliwości opanowania procesów produkcyjnych przy wprowadzeniu 

nowej produkcji, 
4) wyników rozpoznania aktualnych i przyszłych zamierzeń konkurentów5. 
Implementowanie nowych produktów, bądź penetracja nowych rynków 

zbytu mogą takŜe wynikać z chęci dywersyfikacji produkcji, spadku popytu 
w obszarze, w którym dotychczas funkcjonowało przedsiębiorstwo, a takŜe wy-
pełnienie zauwaŜonej niszy rynkowej. Próba opanowania nowego, dotąd nieob-
sługiwanego rynku moŜe niejednokrotnie skutkować koniecznością rozwoju 
nowych metod produkcji, co stanowi kolejną przesłankę podejmowania przed-
sięwzięć inwestycyjnych. 

Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych były takŜe przedmiotem zaintere-
sowania J. RóŜańskiego6. Autor zidentyfikował czynniki, które jego zdaniem 
w decydującym zakresie wpływają na skłonność inwestycyjną przedsiębiorstw. 
Autor wyodrębniając dwie grupy determinant – zewnętrzne oraz wewnętrzne, 
najbardziej uogólnił klasyfikację przesłanek, nie nazywając ich wprost. Oma-
wiając poszczególne grupy Autor szczegółowo opisuje czynniki warunkujące 
podejmowanie inwestycji. Są to zdaniem autora przewidywania dotyczące 
kształtowania się popytu na wytwarzane przez organizację produkty (usługi), to 
znaczy inwestor nie będzie najczęściej skłonny do poniesienia nakładów inwe-

                                        
5 S. D e s a i, P. N i j k a m p, R. S t o u g h (red.), New directions in regional economic devel-

opment: The role of entrepreneurship theory and methods, practice and policy, Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham, Northampton 2011. 

6 J. R óŜ ań s k i (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa 2006, s. 33. 



 Sebastian Chęciński, Henryk Sobolewski 

 
28 

stycyjnych, jeśli prognozy dotyczące rozmiarów przyszłego popytu nie będą 
korzystne. W omawianym podejściu równie istotne znaczenie dla działalności 
inwestycyjnej przypisywane jest zewnętrznym źródłom finansowania – w tym 
wypadku zwraca się uwagę dostępność kapitału, a takŜe koszt jego pozyskania. 
Problem ten jest szczególnie istotny dla mikroprzedsiębiorców, poniewaŜ pod-
wyŜszony poziom ryzyka ich działalności, w duŜej mierze ogranicza dostępność 
do kapitału obcego. Często jest to spowodowane brakiem woli współpracy 
z tego typu organizacjami ze strony instytucji finansujących. Ponadto wielu 
przedsiębiorców moŜe zniechęcać do podejmowania przedsięwzięć rozwojo-
wych sam koszt kapitału obcego7.  

RóŜański podkreśla takŜe istotne znaczenie oddziaływania państwa na ak-
tywność inwestycyjną przedsiębiorstw w postaci róŜnego rodzaju ulgi i prefe-
rencje stosowane przez państwo, a takŜe kształtowanie prawa w określonej dzie-
dzinie potencjalnej inwestycji. Kwestia ta w wielu organizacjach moŜe być jedną 
z podstawowych przesłanek decyzji inwestycyjnych.  

Źródłem przesłanek wpływających na podejmowanie przedsięwzięć inwe-
stycyjnych jest równieŜ wnętrze organizacji. Za zasadniczy bodziec w tym wy-
padku naleŜy uznać stopień wykorzystania posiadanych zdolności produkcyj-
nych – czynnikiem wpływającym na podejmowanie inwestycji będzie duŜy sto-
pień wykorzystania mocy produkcyjnych, zaś niepełne ich wykorzystanie 
wstrzyma (odroczy w czasie) decyzję o inwestowaniu. Kluczową przesłanką 
w wypadku najmniejszych organizacji będą równieŜ moŜliwości finansowe 
przedsiębiorstwa8 – mikroprzedsiębiorstwa będą podejmować działalność inwe-
stycyjną dopiero wówczas, kiedy będą dysponowały wymaganym do realizacji 
inwestycji kapitałem własnym9. 

 

                                        
7 T. Ł u c z k a, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2001, s. 65.  
8 J. K u c z o w i c, Procesy decyzyjne w działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw 

w Polsce. Wyniki badań empirycznych, [w:] H. H e n z e l (red.), Decyzje w działalności inwestycyj-
nej – uwarunkowania, metody efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Katowice 2007, s. 13 i nast.; J. K u c z o w i c, Intuicja w decyzjach inwestycyjnych małych przed-
siębiorstw, czyli dlaczego w małych przedsiębiorstwach nie oblicza się IRR, [w:] W. P l u t a (red.), 
Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu” 2004, nr 1042, Wrocław, s. 410 i nast. 

9 W dyskursie naukowym często wskazuje się, Ŝe inwestycje podejmowane przez mikro-
przedsiębiorstwa charakteryzują się rytmem skokowym. Długi okres gromadzenia kapitału wła-
snego jako źródła finansowania inwestycji skutkuje tym, Ŝe między kolejnymi inwestycjami panu-
je długi okres braku aktywności inwestycyjnej. Skokowy rytm inwestycji odróŜnia proces inwe-
stowania w małych organizacjach od procesu inwestowania w przedsiębiorstwach duŜych, 
w których aktywność inwestycyjna jest planowana, przygotowywana i prowadzona w sposób 
nieprzerwany. Por. K. B r o c k h o f f, Plannung in mittelgrossen Industrieunternehmen, Die Unter-
nehmung, Bd. 29, 1975, s. 318; T. Ł u c z k a, op. cit., s. 63. 
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Scharakteryzowane powyŜej przesłanki podejmowania przedsięwzięć inwe-
stycyjnych z pewnością nie moŜna traktować jako zamkniętego zbioru. Dają 
jednak ogólny wgląd na kierunek badań dotyczących omawianej problematyki. 

 
 

3. METODA BADAWCZA OPISUJ ĄCA ZNACZENIE PRZESŁANEK 

DECYZJI INWESTYCYJNYCH 
 
 

Badaniem objęta została próba 177 mikroprzedsiębiorstw, które mają swoją 
siedzibę w Poznaniu. Materiał empiryczny został zebrany w drodze wywiadu 
bezpośredniego, który przeprowadzono na terenie miasta Poznania na początku 
roku 2013. 

Przystępując do projektowania badania duŜą uwagę przywiązano do wyboru 
odpowiedniej metody, której zastosowanie umoŜliwi osiągnięcie załoŜonego 
celu. NaleŜy bowiem podkreślić, Ŝe przesłanki działalności inwestycyjnej mogą 
być bardzo zróŜnicowane. Taki stan rzeczy wynika takŜe z faktu, Ŝe sama dzia-
łalność inwestycyjna moŜe być traktowana przez pojedyncze przedsiębiorstwo 
w sposób zindywidualizowany. Rozpatrując problem w tym kontekście naleŜy 
zatem stwierdzić, Ŝe jest to wielowymiarowe oraz wielopłaszczyznowe zjawi-
sko. Znaczna liczba czynników, które mogą wpływać na decyzje inwestycyjne 
całej badanej populacji wymusiła wybór wielowymiarowej metody analizy da-
nych. Zdecydowano zatem, Ŝe odpowiednia do wyjaśnienia zaleŜności zacho-
dzących w badanej próbie będzie metoda analizy czynnikowej. Rotacji macierzy 
ładunków czynnikowych dokonano przy zastosowaniu znormalizowanej metody 
Varimax. 

Istotą rotacji ładunków czynnikowych metodą Varimax, jest maksymaliza-
cja wariancji megaczynników z poszczególnymi zmiennymi pierwotnymi oraz 
minimalizacja ich wariancji wewnątrz nowego czynnika. Zatem rotacja doko-
nywana metodą Varimax poszukuje takiego zestawu ładunków czynnikowych, 
Ŝe w kaŜdym czynniku występują ładunki (zmienne pierwotne), których współ-
czynnik korelacji z metacechą przyjmuje bardzo niski poziom oraz których 
współczynniki korelacji z metacechą przyjmują bardzo wysoki poziom. UmoŜ-
liwia to zidentyfikowanie powiązań pomiędzy zmienną pierwotną, a główną 
składową. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe rotacja metodą Varimax jest rotacją ortogolnal-
ną. Oznacza to, Ŝe kąty pomiędzy poszczególnymi osiami układu współrzędnych 
wynoszą zawsze 900 – są zatem czynnikami nieskorelowanymi ze sobą.  

O zasadności wyboru analizy czynnikowej świadczy fakt, Ŝe umoŜliwia ona 
redukcję duŜej liczby badanych zmiennych do kilku głównych, wzajemnie nie-
zaleŜnych czynników, które opisują badane zjawisko. Istotnym walorem tej me-
tody jest zachowanie znacznej części informacji, które zawarte są w zmiennych 
pierwotnych. Uwzględnia ona jednak konieczność zachowania niezaleŜności 
głównych składowych, zatem kaŜdy z wyodrębnionych czynników jest nośni-
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kiem innych informacji merytorycznych. W literaturze podkreśla się ponadto, Ŝe 
analiza czynnikowa poza redukcją liczby zmiennych, spełnia takŜe funkcje po-
znawcze. UmoŜliwia bowiem formułowanie dodatkowych hipotez, w związku 
z ukazywaniem prawidłowości, których dostrzeŜenie na etapie projektowania 
badań czy stawiania hipotez było niemoŜliwe. Zidentyfikowane z wykorzysta-
niem tej metody megaczynniki wykorzystywane są jednak przede wszystkim 
w następujących celach: 

1) scharakteryzowania zjawisk oraz ich interpretacji z punktu widzenia no-
wych kategorii społeczno-ekonomicznych zidentyfikowanych przez główne 
składowe, 

2) uporządkowania oraz klasyfikowania obiektów (czynników) w ortogo-
nalnych (prostopadłych – nieskorelowanych) przestrzeniach czynnikowych, 

3) konstruowania przyczynowo-opisowych modeli ekonometrycznych uka-
zujących związki korelacyjne pomiędzy zmiennymi endogenicznymi, a zbiorem 
wzajemnie niezaleŜnych czynników w roli determinant, 

4) określenia znaczenia i wpływu poszczególnych czynników na badane 
zjawisko. W tym celu nadawane są im rangi określające ich znaczenie10. 

 
 

4. PRZESŁANKI PODEJMOWANIA DZIAŁALNO ŚCI INWESTYCYJNEJ  
W MIKROPRZEDSI ĘBIORSTWACH 

 
 

Zidentyfikowane w aspekcie teoretycznym przesłanki podejmowania dzia-
łalności inwestycyjnej wykorzystane zostały do sporządzenia zestawienia poten-
cjalnych czynników skłonności inwestycyjnej, które podlegały ocenie responden-
tów. Obejmowały one zbiór 22 determinant. Ewaluacji wyselekcjonowanych 
czynników dokonywano na 5 stopniowej skali Likerta. Przyjęto załoŜenie, Ŝe 
wartość 1 oznacza brak wpływu, 2 – niewielki wpływ, 3 – średni wpływ, 4 – duŜy 
wpływ, 5 – bardzo duŜy wypływ na decyzje o podjęciu realizacji przedsięwzię-
cia inwestycyjnego. Aby wyznaczyć siłę wpływu poszczególnych zmiennych na 
skłonność inwestycyjną badanych przedsiębiorstw, obliczono średnią arytme-
tyczną, która rozumiana była jako współczynnik oddziaływania. Ponadto w celu 
ustalenia stopnia zróŜnicowania udzielonych odpowiedzi wyznaczono równieŜ 
odchylenie standardowe. 

Ranking przesłanek podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w bada-
nych przedsiębiorstwach zestawiono w tab. 2. 

Z danych w niej zawartych wynika, Ŝe wartości poszczególnych współ-
czynników oddziaływania (średnich arytmetycznych) na skłonność inwestycyjną 
badanej zbiorowości kształtowały się w przedziale od 2,37 do 3,85. Dane te 
                                        

10 S. M y n a r s k i, Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 161–162. 
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wskazują, Ŝe udzielane odpowiedzi charakteryzowały się duŜym stopniem zróŜ-
nicowania. Potwierdzają to równieŜ obliczone wartości współczynnika odchyle-
nia standardowego (Os), które zawierały się w przedziale od 0,96 do 1,5. 

Zdaniem większości respondentów najsilniejszy wpływ na decyzje o po-
dejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych mają wymagania oraz potrzeby 
klientów przedsiębiorstwa. Zmiennej tej przypisano największą wagę, która 
wynosi 3,85. Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe większość badanych przedsię-
biorstw traktuje preferencje konsumentów jako istotny czynnik wzmacniający 
gotowość inwestycyjną. Świadczy o tym wartość współczynnika odchylenia 
standardowego, która wynosi 0,96. MoŜna wobec tego stwierdzić, Ŝe wskazania 
uczestniczących w badaniu przedsiębiorców charakteryzują się niskim stopniem 
zróŜnicowania.  

 
T a b e l a  2 

 

Ranking przesłanek podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w badanych przedsiębiorstwach 
 

Wyszczególnienie Sa Os 

Wymuszone potrzebami klientów 3,85 0,96 
MoŜliwość poprawienia jakości produkowanych wyro-

bów/świadczonych usług 3,76 1,25 
Utrzymanie lub poprawa pozycji na rynku 3,69 1,10 
MoŜliwość skrócenia czasu reakcji na potrzeby klientów i czasu do-

staw wyrobów/realizacji usług 3,63 1,32 
MoŜliwość obniŜenie kosztów działalności 3,60 1,28 
Pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów 3,48 1,20 
MoŜliwość zwiększenia przewag konkurencyjnych 3,43 1,27 
Doświadczenie przedsiębiorcy w realizacji procesu inwestycyjnego 3,33 1,34 
MoŜliwość wejścia na nowe rynki zbytu 3,25 1,35 
Konieczność zwiększenia moŜliwości podaŜowych 3,25 1,35 
PodąŜanie za kontrahentem 3,24 1,20 
Zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności 3,11 1,25 
Znalezienie niszy rynkowej 3,06 1,46 
Ceny zasobów pracy 2,93 1,33 
Stabilność przepisów prawnych 2,90 1,37 
Konieczność dostosowania działalności do nowych przepisów 2,90 1,33 
MoŜliwość zwiększenia asortymentu produkcji 2,90 1,50 
Korzystanie z perspektyw wzrostu gospodarczego 2,87 1,23 
Przyjazny stosunek do przedsiębiorczości 2,77 1,35 
Dostępność unikalnych zasobów 2,71 1,42 
Dostępność nowej technologii 2,70 1,33 
Ominięcie barier handlowych 2,37 1,24 

 

gdzie:  
Sa – średnia arytmetyczna;  
Os – odchylenie standardowe. 
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 
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Drugim pod względem waŜności czynnikiem wpływającym na podejmowa-
nie przedsięwzięć inwestycyjnych jest moŜliwość poprawy jakości produkowa-
nych wyrobów bądź świadczonych usług. Wartość współczynnika oddziaływa-
nia w całej badanej zbiorowości kształtuje się na poziomie 3,76. Wynika z tego, 
Ŝe uczestniczące w sondaŜu podmioty duŜą wagę przykładają równieŜ do jakości 
świadczonych usług lub wytwarzanych produktów. 

Istotnym czynnikiem skłaniającym przedsiębiorców uczestniczących w ba-
daniu do podejmowania inwestycji jest takŜe moŜliwość utrzymania bądź po-
prawy pozycji na rynku. Wartość współczynnika oddziaływania dla tej zmiennej 
wynosi 3,69. Warto podkreślić, Ŝe kwestia utrzymania lub poprawy pozycji ryn-
kowej jest dla badanych podmiotów czynnikiem znacznie waŜniejszym niŜ moŜ-
liwość wejścia na nowe rynki zbytu (współczynnik oddziaływania wynosi 3,25). 
Taki stan rzeczy moŜe być zdeterminowany przez ograniczone moŜliwości dy-
wersyfikacji prowadzonej działalności. 

Na decyzje inwestycyjne mikroprzedsiębiorców, którzy brali udział w ba-
daniu w wysokim stopniu oddziałują takŜe przesłanki, wyraŜające się w moŜli-
wości skrócenia czasu reakcji przedsiębiorstwa na potrzeby klientów lub skróce-
nia czasu realizacji usług bądź dostarczania produktów (współczynnik odziały-
wania wynosi 3,63). Stanowi to kolejny argument przemawiający za tym, Ŝe 
przedsiębiorstwa przywiązują duŜą wagę do kwestii zadowolenia klienta z wy-
twarzanych produktów bądź usług. 

Wskazania respondentów odnosiły się równieŜ do kwestii związanej z ra-
cjonalizacją działalności organizacji. Deklarowali oni bowiem, Ŝe na ich skłon-
ność inwestycyjną wpływają następujące zmienne: moŜliwość obniŜenia kosz-
tów działalności (współczynnik odziaływania równy 3,6), a takŜe moŜliwość 
pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów (współczynnik oddziaływania 
wynosił 3,48). MoŜliwość racjonalizacji działalności przedsiębiorstwa wyraŜa 
się bowiem w tym, Ŝe zarówno czynności zmierzające do obniŜenia kosztów, jak 
i lepszego wykorzystania posiadanych zasobów mogą w konsekwencji prowa-
dzić do osiągnięcia lepszych efektów z prowadzonej działalności gospodarczej.  

Inna wskazywana przesłanka dotyczyła konieczności zwiększenia moŜliwo-
ści podaŜowych (współczynnik oddziaływania wynosił 3,25). Podejmowanie 
inwestycji w celu zwiększenia mocy wytwórczych przedsiębiorstwa stanowi 
pozytywną przesłankę działalności inwestycyjnej. Wynika z niej bowiem, Ŝe 
dotychczasowe zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa nie pokrywają w pełni 
zapotrzebowania na wytwarzane produkty lub usługi.  

Szczególną uwagę zwrócić naleŜy na kwestię związaną z redukcją ryzyka 
prowadzonej działalności (wartość współczynnika oddziaływania wynosiła 
3,11), a takŜe moŜliwością zwiększenia asortymentu produkcji (wartość współ-
czynnika oddziaływania wynosiła 2,9). Wymienione czynniki takŜe mogą 
w znacznym stopniu oddziaływać na rezultaty osiągane w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej.  
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Ciekawym zjawiskiem jest równieŜ fakt uwzględniania przez respondentów 
determinant, które funkcjonują w makrootoczeniu przedsiębiorstwa. Wartość 
współczynnika oddziaływania w określonych przesłankach przyjmowała nastę-
pujące wartości: ceny zasobów pracy (2,93), stabilność przepisów prawnych 
(2,9), konieczność dostosowania działalności do nowych przepisów prawnych 
(2,9), korzystanie z perspektyw wzrostu gospodarczego (2,87), przyjazny stosu-
nek do przedsiębiorczości (2,77), dostępność unikalnych zasobów (2,71), do-
stępność nowej technologii (2,70), moŜliwość ominięcia barier handlowych 
(2,37). W świetle powyŜszego moŜna stwierdzić, Ŝe przedsiębiorcy, którzy 
uczestniczyli w badaniu są wnikliwymi obserwatorami otoczenia organizacji. 
Respondenci potrafią takŜe dostrzegać przesłanki działalności inwestycyjnej, 
które zostały ukształtowane poza sferą oddziaływania przedsiębiorstwa. 

Dokonana charakterystyka przesłanek działalności inwestycyjnej nie dała 
jednak jednoznacznej odpowiedzi, które z nich wpływają na skłonność inwesty-
cyjną gospodarujących podmiotów. Taki stan rzeczy zdeterminowany został 
przez zbyt duŜą liczbę wyodrębnionych zmiennych. Wychodząc z powyŜszych 
trudności przeprowadzono dalsze badania nad wpływem określonych determi-
nant na zachowania inwestycyjne badanej  zbiorowości. W celu zagregowania 
liczby wyszczególnionych zmiennych posłuŜono się algorytmem analizy czyn-
nikowej, dzięki któremu zredukować moŜna liczbę zmiennych pierwotnych do 
kilku głównych czynników będących nośnikami zbliŜonych treści merytorycz-
nych. 

Zgodnie z metodyką analizy czynnikowej, w pierwszej kolejności zbudo-
wano macierz korelacji, w której stwierdzono wysoką współzaleŜność pomiędzy 
szeregiem zmiennych. Takie powiązania oznaczają, Ŝe czynniki zamieszczone 
w macierzy są nośnikami zbliŜonych informacji merytorycznych. W związku 
z powyŜszym dokonano odpowiednich przekształceń w celu redukcji ich liczby. 
O zasadności podjętych działań świadczyć moŜe zmniejszenie ilości przezna-
czonych do analizy danych. Uzyskane dzięki temu wyniki charakteryzują się 
ponadto większą przejrzystością, co w konsekwencji prowadzi do lepszego zro-
zumienia omawianego zjawiska. 

Określenie zestawu zmiennych, które spełniają załoŜenie o silnym powiąza-
niu z ładunkami czynnikowymi, było moŜliwe dzięki dokonaniu rotacji macie-
rzy surowej. Zastosowano w tym celu wspomnianą wyŜej metodę Varimax, co 
w efekcie doprowadziło do uzyskania macierzy ładunków czynnikowych.  

W wyniku analizy wartości własnych poszczególnych megaczynników zde-
cydowano, Ŝe do dalszych badań zakwalifikowane zostały trzy zbiory czynni-
ków. Ich wartość własna była bowiem większa od jedności. Z kolei czynniki, 
których wartość własna kształtowała się poniŜej jedności zostały wykluczone 
z dalszych prac, poniewaŜ takie czynniki wyjaśniają mniejszą część wariancji 
niŜ pojedyncza zmienna pierwotna. W związku z powyŜszym uznano, Ŝe analiza 
pozostałych megaczynników była zbyteczna.  
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Obliczenia wartości własnych odpowiadających kolejnym czynnikom we-
dług wpływu zmiennej na skłonność inwestycyjną badanych przedsiębiorstw 
przedstawiono w tab. 3. 

NaleŜy takŜe podkreślić, Ŝe pierwsza wyszczególniona główna składowa 
wyjaśnia prawie 40%, druga prawie 8%, a trzecia ponad 6% całkowitej warian-
cji, co powoduje, Ŝe wszystkie trzy łącznie tłumaczą 53,99% zjawiska, a pozo-
stałe 19 czynników około 46%. W związku z tym podstawowe załoŜenie analizy 
czynnikowej o zagregowaniu liczby zmiennych charakteryzujących badane zja-
wisko zostało zrealizowane. 

 
T a b e l a  3 

 
Wartości własne odpowiadające kolejnym czynnikom według wpływu zmiennej na skłonność  

inwestycyjną badanych przedsiębiorstw 
 

Wyszczególnienie F1 F2 F3 … Fn 

Wartość własna 8,764 1,703 1,411 … 22 

Udział proc. wyjaśnionej wariancji 39,84 7,74 6,41 … 100,00 

Skumulowana wartość własna 8,764 10,467 11,878 … 22 

Skumulowany proc. wariancji 39,84 47,58 53,99 … 100,00 
 

Ź r ó d ł o: jak do tab. 2. 

 
Macierz rotowanych ładunków czynnikowych dla wpływu zmiennych na 

skłonność inwestycyjną badanych przedsiębiorstw zestawiono w tab. 4. 
Do pierwszego z wyodrębnionych megaczynników zakwalifikowano 6 ła-

dunków czynnikowych (oznaczających korelację między czynnikiem a zmien-
ną): zwiększenie asortymentu produkcji (ładunek czynnikowy 0,744), koniecz-
ność zwiększenia moŜliwości podaŜowych (ładunek czynnikowy 0,698), dostęp-
ność unikalnych zasobów (ładunek czynnikowy 0,689), moŜliwość zwiększenia 
przewagi konkurencyjnej (ładunek czynnikowy 0,666), moŜliwość skrócenia 
czasu reakcji na potrzeby klientów i czasu dostaw wyrobów/realizacji usług 
(ładunek czynnikowy 0,664), moŜliwość poprawienia jakości produkowanych 
wyrobów/świadczonych usług (ładunek czynnikowy 0,651). Zatem czynnik ten 
moŜna odnieść do podaŜowego aspektu działalności gospodarczej. NaleŜy takŜe 
podkreślić, Ŝe w największym zakresie wyjaśnia on analizowany problem, tłu-
maczy bowiem 39,84% wariancji. 

W ramach kolejnego megaczynnika zidentyfikowano powiązanie z cztere-
ma ładunkami czynnikowymi, tj.: stabilnością przepisów prawnych (ładunek 
czynnikowy 0,841), koniecznością dostosowania działalności do nowych przepi-
sów prawnych (ładunek czynnikowy 0,799), zmniejszeniem ryzyka prowadzonej 
działalności (ładunek czynnikowy 0,724), a takŜe ceną zasobów pracy (ładunek 
czynnikowy 0,681). Wyodrębniona główna składowa wyjaśnia 7,74% zjawiska. 
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Informacje uwzględniane przez omawiany czynnik dotyczą prawnych oraz ope-
racyjnych aspektów działalności gospodarczej. W związku z tym metacecha 
określona została mianem czynnika prawno-operacyjnego. 

Ostatni z wyszczególnionych megaczynników, który wyjaśnia 6,41% wa-
riancji, wykazywał powiązania ze zmiennymi pierwotnymi o charakterze popy-
towym. Obejmowały one bowiem następujące aspekty działalności przedsiębior-
stwa: podąŜanie za kontrahentem (ładunek czynnikowy 0,739), wymuszone 
potrzebami klientów (ładunek czynnikowy 0,636) oraz znalezienie niszy rynko-
wej (ładunek czynnikowy 0,625).  

 
T a b e l a  4 

 

Macierz rotowanych ładunków czynnikowych dla wpływu zmiennych 
na skłonność inwestycyjną badanych przedsiębiorstw 

 

Czynniki stymulujące podejmowanie przedsięwzięć  
inwestycyjnych 

F1 F2 F3 

MoŜliwość wejścia na nowe rynki zbytu 0,415 0,023 0,495 
Pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów 0,494 0,111 0,460 
PodąŜanie za kontrahentem 0,061 0,187 0,739 
Wymuszone potrzebami klientów 0,048 0,170 0,636 
Znalezienie niszy rynkowej 0,152 0,130 0,625 
Korzystanie z perspektyw wzrostu gospodarczego 0,317 0,439 0,443 
Stabilność przepisów prawnych 0,060 0,841 0,180 
Zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności 0,160 0,734 0,312 
Ceny zasobów pracy 0,279 0,681 0,198 
Ominięcie barier handlowych 0,450 0,361 0,408 
Przyjazny stosunek do przedsiębiorczości 0,479 0,481 0,306 
Dostępność nowej technologii 0,549 0,412 0,098 
Konieczność dostosowania działalności do nowych przepisów 0,260 0,799 –0,001 
Utrzymanie lub poprawa pozycji na rynku 0,402 0,575 0,206 
MoŜliwość poprawienia jakości produkowanych wyro-

bów/świadczonych usług 0,651 0,300 0,029 
MoŜliwość skrócenia czasu reakcji na potrzeby klientów 

i czasu dostaw wyrobów/realizacji usług 0,664 0,265 0,032 
Zwiększenie asortymentu produkcji 0,744 –0,010 0,122 
ObniŜenie kosztów działalności 0,591 0,177 0,135 
Doświadczenie przedsiębiorcy w realizacji procesu inwesty-

cyjnego 0,543 0,459 0,254 
Dostępność unikalnych zasobów 0,689 0,278 0,158 
MoŜliwość zwiększenia przewag konkurencyjnych 0,666 0,169 0,332 
Konieczność zwiększenia moŜliwości podaŜowych 0,698 0,201 0,195 

 

Ź r ó d ł o: jak do tab. 2. 
 
Podsumowując poczynione rozwaŜania naleŜy stwierdzić, Ŝe na skłonność 

inwestycyjną uczestniczących w badaniu mikroprzedsiębiorstw w zasadniczym 
zakresie oddziałują trzy zmienne – o charakterze podaŜowym, prawno-ope-
racyjnym oraz popytowym.  
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 Ciekawych spostrzeŜeń dostarcza analiza hierarchii wyszczególnionych 
w niej czynników. Wynika z niej bowiem, Ŝe zasadniczy wpływ na skłonność 
inwestycyjną badanej zbiorowości posiadają przesłanki o podaŜowym charakte-
rze. MoŜna zatem uznać, Ŝe przedsiębiorcy podejmują przedsięwzięcia inwesty-
cyjne w wypadku braku moŜliwości zaspokojenia potrzeb klientów, a w szcze-
gólności w sytuacji niewystarczającej oferty asortymentowej, ograniczonych 
mocy wytwórczych przedsiębiorstwa, a takŜe w wypadku pozyskania unikal-
nych zasobów, czy teŜ moŜliwości skrócenia czasu obsługi klienta. WaŜnym 
czynnikiem wydaje się takŜe moŜliwość zwiększenia jakości produktów lub 
świadczonych usług. 

 
T a b e l a  5 

 

Zagregowane czynniki motywujące podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych  
(zestawienie zbiorcze) 

 

Nazwa 
czynnika 

Ładunki czynnikowe 
Udział 
w proc.  

wariancji 

Skumulowany 
udział w proc. 

wariancji 

F1 
podaŜowy 

1) zwiększenie asortymentu produkcji, 
2) konieczność zwiększenia moŜliwości 

podaŜowych, 
3) dostępność unikalnych zasobów, 
4) moŜliwość zwiększenia przewagi konku-

rencyjnej, 
5) moŜliwość skrócenia czasu reakcji na 

potrzeby klientów i czasu dostaw wyro-
bów/realizacji usług, 

6) moŜliwość poprawienia jakości produko-
wanych wyrobów/świadczonych usług, 

39,84 39,84 

F2 
prawno-

-operacyjny 

1) stabilność przepisów prawnych, 
2) konieczność dostosowania działalności do 

nowych przepisów prawnych, 
3) zmniejszenie ryzyka prowadzonej działal-

ności, 
4) ceny zasobów pracy. 

7,74 47,58 

F3 
popytowy 

1) wymuszone potrzebami klientów, 
2) podąŜanie za kontrahentem, 
3) znalezienie niszy rynkowej 

6,41 53,99 

 

Ź r ó d ł o: jak do tab. 2.  

 
Istotną przesłanką rozpoczynania działalności inwestycyjnej są równieŜ 

okoliczności prawno-operacyjne. Skłonność inwestycyjna badanej zbiorowości 
moŜe być w znacznym zakresie uwarunkowana przez sytuację, w której przepisy 
prawne normujące zasady funkcjonowania przedsiębiorstw reprezentujących 
poszczególne sektory działalności są ustabilizowane. Innym motywem moŜe być 
z kolei konieczność dostosowania działalności do zmieniających się uregulowań 
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prawnych. Ponadto naleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe mikroprzedsiębiorcy dąŜą do 
redukcji ryzyka działalności. Jeśli nadarzy się ku temu okazja wykazują oni 
gotowość do poniesienia nakładów w celu zminimalizowania róŜnego rodzaju 
zagroŜeń. Inną przesłanką moŜe być takŜe pozyskanie w przystępnej cenie zaso-
bów pracy. Z uwagi na ograniczone środki finansowe najmniejszych organizacji, 
moŜliwość zatrudnienia na korzystnych warunkach siły roboczej, moŜe w znacz-
nym zakresie przyczynić się do podejmowania działalności inwestycyjnej. 

Warto równieŜ podkreślić istotne znaczenie czynnika o charakterze popy-
towym. Z badań wynika bowiem, Ŝe przedsiębiorcy podejmują inwestycje chcąc 
dostosować produkty lub usługi do wymagań swoich klientów oraz w wypadku 
znalezienia niszy rynkowej. Zatem wola zaspokojenia potrzeb klientów bądź 
znalezienie okazji rynnowej moŜe z odgrywać bardzo istotną rolę w działalności 
inwestycyjnej badanej zbiorowości. 

 
 

5. ZAKOŃCZENIE  
 
 

Podejmowanie kaŜdego przedsięwzięcia inwestycyjnego uzaleŜnione jest od 
róŜnorodnych przesłanek, które oddziałują na zachowania inwestycyjne przed-
siębiorców. Liczne ujęcia działalności inwestycyjnej, a takŜe trudności defini-
cyjne oraz brak porozumienia w kwestii dotyczącej kształtujących ją czynników 
powodują, Ŝe nieustannie poszukiwane są odpowiedzi na pytania odnoszące się 
do przyczyn podejmowania procesów inwestycyjnych. Motywacja przedsię-
biorstw do rozpoczynania działalności inwestycyjnej stanowi problem, który 
moŜe przybierać bardzo zindywidualizowany charakter. Poszczególne czynniki 
mogą bowiem w róŜnym zakresie wpływać na zachowania inwestycyjne przed-
siębiorców, a dodatkowo mogą one przybierać inny kierunek oddziaływania. 

W niniejszym opracowaniu zidentyfikowano najwaŜniejsze zbiory czynni-
ków, oddziałujących na decyzje inwestycyjne najmniejszych przedsiębiorstw. 
NaleŜą do nich przede wszystkim przesłanki o charakterze podaŜowym, prawno-
-operacyjnym oraz popytowym. 

Poczynione rozwaŜania mogą zostać wykorzystane zarówno przez samych 
przedsiębiorców, jak i róŜnego organizacje zajmujące się wspieraniem działal-
ności najmniejszych przedsiębiorstw. Z jednej strony bowiem, znając czynniki, 
które oddziałują na inwestora, państwo moŜe wpływać w pewnym zakresie na 
rozmiary i kierunki inwestycji przedsiębiorstw. Potencjalni inwestorzy będą 
bowiem reagowali na zmiany występujące w otoczeniu przedsiębiorstwa. Część 
tych zmian moŜe być skutkiem polityki państwa, czy teŜ władz lokalnych 
(np. wzrastająca stabilizacja społeczna i gospodarcza, zmiany w stopie procen-
towej, opodatkowaniu, sposobach rozliczania amortyzacji, itp.). Z drugiej zaś 
strony wzrastać będzie racjonalność i obiektywność kryteriów wyboru stosowa-
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nych przez polskich inwestorów. Z mikroekonomicznego punktu widzenia, po-
winno przyczynić się to do wzrostu efektywność działania przedsiębiorstwa jako 
całości oraz zapewnienia mu bardziej stabilnego i długotrwałego wzrostu. 
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CIRCUMSTANCES OF MAKING INVESTMENTS PROCECTS  

IN MICROENTERPRISES   
 
 
The investments made by the microeneterprises are characterized by a high degree of 

differentiation. Disparities that occur between them are in line with different investment 
objectives, the individual capabilities of their preparation and implementation, differentes scopes 
as well as the individual motives and preferences of decision makers in the company. 

 The purpose of this article is to identify the cognitive, theoretical and practical aspects of 
circumstances of making investments by microenterprises which has its headquarters in Poznań. 

 The study used survey results which was conducted in 2013 among 177 microenertprises 
operating in Poznan. 

Key words: investments, microenterprise, circumstances.  
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POZIOMY STOSOWANEJ TECHNIKI A EFEKTYWNO ŚĆ  
PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH  

 
 

 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

W literaturze przedmiotu wyodrębnić moŜna dwa główne sposoby wydzie-
lania działalności przemysłowej o charakterze innowacyjnym. Pierwszy nurt, 
uwzględniający   homogeniczność  zachowań  innowacyjnych  przedsiębiorstw 
róŜnych dziedzin produkcji przemysłowej, koncentruje się na badaniu zróŜnico-
wania strategii innowacji podmiotów gospodarczych. Z kolei drugi kierunek 
odnosi się do badania specyfiki czynników innowacji przedsiębiorstw.  Przyjmu-
je on jednocześnie załoŜenie o międzybranŜowym zróŜnicowaniu zachowań 
innowacyjnych jednostek gospodarczych1.  
 Zasadniczo uwaŜa się, iŜ zachowania innowacyjne (innovation behaviour) 
są komplementarne do branŜ o wysokiej technologii2. Kwestią sporną pozostaje 
jednak jednoznaczne stwierdzenie, które sektory gospodarki de facto zaszerego-
wać moŜna do grona branŜ high-tech, a które powinny być przypisane do branŜ 
tradycyjnych3. Zdaniem wielu autorów problem ten jest wciąŜ nie do końca wy-
jaśniony. Coraz większa złoŜoność problematyki dotyczącej wdraŜania innowa-
cyjności w biznesie, połączona z identyfikowaniem coraz to nowszych (a zara-
zem kluczowych) źródeł jej pochodzenia, doprowadziła nawet do powstania 
swoistej dziedziny ekonomii, jaką jest ekonomia innowacji4.   

                                        
* Mgr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strate-

gii Przedsiębiorstwa. 
1 A. W z i ą t e k-K u b i a k, ZróŜnicowanie wzorców działalności innowacyjnej przedsię-

biorstw przemysłów o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza, „Studia Ekonomiczne” 
2010, nr 2(LXV), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010, s. 141. 

2 Ibidem, s. 142. 
3 UtoŜsamianych z branŜami low-tech lub teŜ z branŜami o niskiej naukochłonności. 
4 Szerzej: J. F a b e r g e r, B.  V e r s p a g e n, Technology-gap, innovation – diffusion and 

transformation: An evolutionary interpretation, „Research  Policy” 2002, vol. 31, s. 1291–1304. 
 

[39] 
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 Zdaniem K. Kozioła wysoka technika5 (utoŜsamiana z wysoką technologią) 
obejmuje te dziedziny i wyroby, które charakteryzują  się  wysoką  intensywno-
ścią  wydatków na działalność  B+R (stanowiących średnio od 8% do 15% przy-
chodów z działalności)6. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe o ile niegdyś badania na-
ukowe były uznawane właściwie za jedyną determinantę procesu wprowadzania 
innowacji w biznesie, o tyle w dniu dzisiejszym odchodzi się od takiego genera-
lizowania. Praktyka gospodarcza pokazuje, iŜ w procesie kreowania innowacyj-
ności w przedsiębiorstwie coraz częściej wykorzystuje się  zakup zewnętrznych 
źródeł innowacji (przede wszystkim wiedzy uprzedmiotowionej w postaci no-
woczesnych urządzeń i maszyn). MoŜna zatem dokonywać transferu, a następnie 
implementacji innowacji bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów na 
badania i rozwój. Dlatego teŜ w literaturze przedmiotu sprecyzowano inne spe-
cyficzne cechy branŜ wysokich technologii, do których zalicza się: stosunkowo 
krótki cykl Ŝyciowy wyrobów i procesów oraz szybką dyfuzję innowacji techno-
logicznych, duŜe nakłady kapitałowe, wysokie ryzyko inwestycyjne, wysoki 
udział  zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych osób (w tym personelu nauko-
wo-technicznego) itd.7  
 NiezaleŜnie od charakterystycznego dla danego podmiotu stopnia innowa-
cyjności, podstawowym zadaniem kaŜdego przedsiębiorstwa powinno być za-
pewnienie odpowiednich warunków sprzyjających jego długotrwałej działalno-
ści i rozwojowi. Wydaje się, Ŝe spełnienie tej powinności w dłuŜszym okresie 
staje się niemoŜliwe bez utrzymania odpowiedniego, wysokiego poziomu efek-
tywności działania danej jednostki. MoŜna jednak zadać pytanie, czy stopień 
innowacyjności wiąŜe się z efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstwa?  

Dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie, będącego zarazem celem artykułu, 
sformułowana została hipoteza badawcza, stwierdzająca, Ŝe: „przedsiębiorstwa 
przemysłowe zaszeregowane do branŜ wysokiej technologii odznaczają się wyŜszą 
efektywnością  działania aniŜeli przedsiębiorstwa zaliczane do grupy branŜ niskich 
technologii”. Dla weryfikacji empirycznej powyŜszej hipotezy wykorzystane 
zostało pięć  podstawowych mierników oceny efektywności przedsiębiorstwa.  

Badaniom empirycznym poddano spółki kapitałowe notowane na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2009−2012, które zostały za-
kwalifikowane do grupy przedsiębiorstw przemysłu: farmaceutycznego, motory-
zacyjnego, tworzyw sztucznych oraz drzewnego i papierniczego. Dla celów 
badawczych wybrano i przeanalizowano te grupy przedsiębiorstw, które w zna-

                                        
5 Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto załoŜenie, Ŝe technika to zestaw procesów 

i systemów wykorzystywanych przez organizację do przekształcania zasobów w produkty lub 
usługi. Zob. R. W. G r i f f i n, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1996, s. 646. 

6 K. K o z i o ł, Rozwój przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce (kontekst regionalny), 
[w:] S. P a n g s y -K a n i a (red.), Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motorycz-
ne i bariery, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007, s. 172. 

7 Nauka i Technika w 2004 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005, s. 107. 
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czący sposób róŜnią się przedmiotami działań produkcyjnych, warunkami pro-
dukcji, charakterem rynku zaopatrzenia i zbytu, wyposaŜeniem technicznym, 
a przede wszystkim poziomem stosowanej techniki. To zróŜnicowanie wydaje 
się być niezbędne dla oceny roli i znaczenia zachowań innowacyjnych kształto-
waniu efektywności funkcjonowania podmiotów gospodarczych. 

 

 

2. KLASYFIKACJA GAŁ ĘZI PRZEMYSŁU  
WEDŁUG POZIOMÓW INNOWACYJNO ŚCI 

 
 

W literaturze przedmiotu spotyka się dwa kryteria zaliczania poszczegól-
nych działów gospodarki do przemysłów wysokiej techniki. Pierwszy z nich 
odnosi się do intensywności prac naukowo-badawczych, mierzonej odsetkiem 
pracowników naukowo-badawczych pracujących w zapleczu B+R do ogółu 
zatrudnienia w przemyśle. Drugi zaś obrazuje odsetek wydatków ponoszonych 
na działalność badawczo-rozwojową. MoŜe on być szacowany zarówno w od-
niesieniu do dziedzin przemysłu (tzw. metoda dziedzinowa/branŜowa), jak 
i poszczególnych wyrobów lub ich grup (tzw. metoda produktowa)8. W bada-
niach dotyczących przedsiębiorstw high-tech dominuje ujęcie dziedzinowe/ 
branŜowe. Aplikując to rozwiązanie, trzeba być jednak świadomym, Ŝe nie jest 
ono pozbawione wad. Kategoria branŜy jest na tyle szeroka, Ŝe w jej skład mogą 
wchodzić indywidualne przedsiębiorstwa o róŜnym stopniu zaawansowania 
wykorzystywanej technologii i innowacyjności. Istnieje teŜ moŜliwość wystę-
powania zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw poza zakwalifiko-
wanymi branŜami9. 

Pojęcie sektora gospodarki o wysokim poziomie naukochłonności10 po raz 
pierwszy pojawiło się prawdopodobnie w latach 30. XX w. w USA. Wtedy teŜ 
Amerykańska Rada ds. Badań Naukowych po oszacowaniu poziom naukochłon-
ności produkcji przemysłowej w kilku krajach rozwiniętych wprowadziła klasy-
fikację firm amerykańskich według tego kryterium11. W 1970 r. OECD wprowa-
dziła sektorową klasyfikację naukochłonności odnoszącą się do przemysłu prze-
twórczego. Wydzieliła cztery grupy branŜ: oparte na badaniach naukowych 
(science-based), mieszane (mixed), o średniej naukochłonności (average) oraz  
nienaukochłonne (non-science based)12 .Wtedy teŜ najprawdopodobniej po raz 
pierwszy wprowadzono kategorię innowacji, którą utoŜsamiano z naukochłon-
                                        

8 A. K a r p iń s k i, Spór o przyszłość przemysłu światowego, Komitet Prognoz „Polska 
w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa 1998, s. 38–39. 

9 M. R a t a j c z a k-M r o z e k, Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-
-tech), „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2, s. 26. 

10 Mierzonej odsetkiem wydatków na B+R i do lat 70. XX w. utoŜsamianej z dzisiaj pojmo-
waną innowacyjnością. 

11 Szerzej: A. W z ią t e k-K u b i a k, op.cit., s. 141–144. 
12 OECD, Gaps in Technology: Comparison between Member Countries in Education, R&D, 

Technological Innovation, International Economic Exchanges, Paris 1970, s. 135. 
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nością. Lata 80. XX w. przyniosły nowe spojrzenie na kwestię wydzielania 
branŜ innowacyjnych. Zaczęto je wyodrębniać na podstawie kryterium tzw. in-
tensywności technologicznej.  

 
T a b e l a 1 

 
Klasyfikacja przedsiębiorstw przemysłowych według poziomów techniki  

zaproponowana  przez Eurostat – NACE Rev.2 (2009) 
 

Nazwa działu według PKD 

Wysoka technika – I kategoria 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych i preparatów farmaceutycznych 
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 

Średniowysoka technika – II kategoria 
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 
Produkcja broni i amunicji 
Produkcja urządzeń elektrycznych 
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, z wyłączeniem budowy statków   
i łodzi oraz produkcji samolotów i statków kosmicznych 
Produkcja instrumentów medycznych i stomatologicznych i materiałów 

Średnioniska technika – III kategoria 
Reprodukcja zapisanych nośników informacji 
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 
Produkcja metali 
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń 
Produkcja broni i amunicji 
Produkcja statków i łodzi 
Naprawa i instalacja maszyn i urządzeń 

Niska technika – IV kategoria 
Produkcja artykułów spoŜywczych i napojów 
Produkcja wyrobów tytoniowych 
Produkcja wyrobów włókienniczych, odzieŜy, skór i wyrobów skórzanych 
Produkcja drewna i wyrobów z drewna, papieru i wyrobów z papieru 
Produkcja mebli 
Produkcja pozostałych wyrobów, poza produkcją instrumentów medycznych i stomatologicz-
nych i materiałów 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf. 
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W 1997 r. OECD we współpracy z Eurostatem zaprezentowała klasyfikację 
gałęzi przemysłu opartą na ich intensywności technologicznej. Podział ten, choć 
niedoskonały13, jest szeroko wykorzystany w literaturze przedmiotu do dnia 
dzisiejszego. Klasyfikacja OECD zaproponowana przez Hatzichronoglou wy-
dziela sześć branŜ przemysłu przetwórczego poziomu high-tech. NaleŜą do nich 
produkcje: sprzętu lotniczego, wyrobów farmaceutycznych, komputerów i ma-
szyn biurowych, sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej14. 
JednakŜe dla celów badawczych pracy przyjęto nieco zmodyfikowaną – w sto-
sunku do koncepcji Hatzichronoglou – klasyfikację sektorów przemysłu w od-
niesieniu do poziomów techniki. Została ona stworzona przez Eurostat w ramach 
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej 
NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communau-
té Européenne). Zaprezentowana w tab. 2. klasyfikacja Eurostat charakteryzuje 
się przede wszystkim większą aktualnością, poniewaŜ powstała w 2009 r. jako 
część NACE Revision 2.  

 
T a b e l a 2 

 
Poziom techniki przyporządkowany do poszczególnych branŜ przemysłu  

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
 

BranŜa przemysłu Poziom techniki 

Przemysł chemiczny II – średniowysoka technika 

Przemysł drzewny i papierniczy IV – niska technika 

Przemysł elektromaszynowy I, II – wysoka i średniowysoka technika 

Przemysł farmaceutyczny I – wysoka technika 

Przemysł lekki IV – niska technika 

Przemysł materiałów budowlanych III – średnioniska technika 

Przemysł metalowy III – średnioniska technika 

Przemysł motoryzacyjny II – średniowysoka technika 

Przemysł paliwowy III – średnioniska technika 

Przemysł spoŜywczy IV – niska technika 

Przemysł surowcowy III – średnioniska technika 

Przemysł tworzyw sztucznych III – średnioniska technika 

Przemysł – pozostałe branŜe IV –  niska technika 
 

Ź r ó d ł o: jak do tab. 1. 
 

                                        
13 Przykładowo, wytyczne OECD nie odnoszą się do wyróŜniania usług high-tech, choć po-

dobna klasyfikacje stworzone w latach późniejszych przez Eurostat, takie usługi juŜ ujmują.  
14 Szerzej: T. H a t z i c h r o n o g l o u, Revision of the high technology sector and product 

classification, STI Working Papers 1997/2, OECD, Paris 1997.  
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Według zaproponowanego podziału odnoszącego się do poziomu stosowa-
nej techniki w poszczególnych branŜach przemysłu, do spółek notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i zaszeregowanych do grupy 
przedsiębiorstw wysokich i średniowysokich technologii, naleŜą podmioty go-
spodarcze działające w branŜy: farmaceutycznej, chemicznej, elektromaszyno-
wej i motoryzacyjnej (zob. tab. 2). Natomiast do giełdowych spółek przemysło-
wych zaszeregowanych do grona przedsiębiorstw średnioniskich i niskich tech-
nologii, naleŜą podmioty gospodarcze branŜy: drzewnej i papierniczej, przemy-
słu lekkiego, materiałów budowlanych, metalowej, paliwowej, spoŜywczej, su-
rowcowej, tworzyw sztucznych oraz pozostałe przedsiębiorstwa przemysłowe. 

Jak juŜ wcześniej zasygnalizowano, przytoczony podział nie jest do końca 
optymalny. W skład poszczególnych branŜ przemysłu mogą wchodzić przedsię-
biorstwa o róŜnym stopniu zaawansowania wykorzystywanej technologii i in-
nowacyjności. Praktyka gospodarcza pokazuje wyraźne wyznaczenie grupy  
przedsiębiorstw (a co za tym idzie branŜ), które powinny stanowić obiekt badań 
z  zakresu wysoko-zaawansowanych lub teŜ nisko-zaawansowanych technologii, 
jest raczej niemoŜliwe15. Niemniej jednak do badań empirycznych wybrano 
przedsiębiorstwa naleŜące do branŜ przemysłu róŜnicujących się ze względu na 
stosowany poziom techniki według Eurostatu. Wysoka technika reprezentowana 
jest przez spółki giełdowe przemysłu farmaceutycznego, średniowysoka techni-
ka reprezentowana jest przez przedsiębiorstwa przemysłu motoryzacyjnego, 
średnioniską technikę wyraŜają spółki przemysłu tworzyw sztucznych, zaś 
przedstawicielami niskiej techniki są przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego 
i papierniczego.     

 
 

3. ISTOTA I KRYTERIA POMIARU EFEKTYWNO ŚĆI  
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH 

 
 
 Termin „efektywność” jest pojęciem trudnym do jednoznacznego zinterpre-
towania. W literaturze przedmiotu powszechnie wskazuje się na wielowymiaro-
wość omawianego pojęcia, charakterystyczne jest równieŜ szerokie spektrum 
jego definiowania. Jak zauwaŜyła E. Skrzypek, efektywność jest pojęciem nie-
jednoznacznym i moŜe ono być róŜnie postrzegane w naukach społecznych 
i ekonomicznych, a takŜe przez praktyków i teoretyków zarządzania16. W gene-
ralnym ujęciu, działanie efektywne powinno być zgodne z akceptowalną spo-
łecznie hierarchią wartości. Sytuacja ta ma miejsce wówczas, gdy zarówno cel 

                                        
15 M. R a t a j c z a k-M r o z e k, op. cit., s. 26. 
16 E. S k r z y p e k, Efektywność ekonomiczna jako waŜny czynnik sukcesu organizacji, [w:] 

Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu”, Wrocław 2012, s. 313. 
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działania, jak i samo działanie nie narzucają wartości wyŜszych dla osiągnięcia 
wartości niŜszych17. 

 Problematyka efektywności jest szeroko poruszana w zagadnieniach doty-
czących teorii organizacji. W tym ujęciu efektywność jest jedną z podstawo-
wych kategorii wykorzystywanych do opisu stanu, funkcjonowania oraz szans 
rozwojowych róŜnego rodzaju organizacji18. Istotną kwestią w takim rozumieniu 
jest pojmowanie organizacji jako całości, w której występują wzajemne sprzę-
Ŝone działania i procesy, przyczyniające się do prawidłowego jej funkcjonowa-
nia w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. W ten sposób wyróŜnić moŜna 
swoistą efektywność organizacyjną, którą utoŜsamia się ze zdolnością jednostki 
gospodarczej do bieŜącego i strategicznego przystosowania się do zmian w oto-
czeniu oraz produktywnego i oszczędnego wykorzystania posiadanych zasobów 
dla realizacji podjętej struktury celów19. W literaturze przedmiotu spostrzec  
moŜna dwa zasadnicze podejścia do interpretowania pojęcia efektywności orga-
nizacji. Pierwsze z nich dotyczy efektywności celowej, charakterystycznej dla 
systemów sztucznych. Wskazuje ono efektywność jako racjonalne określanie 
celów i sposobów ich osiągnięcia20. Ze względu na fakt, iŜ kwantyfikacja celów 
o charakterze jakościowym jest trudna do wykonania, tego typu podejście spo-
tkało się z krytyką badaczy i jednocześnie przyczyniło się do szerszego propa-
gowania podejścia systemowego. To z kolei odnosi się do efektywności syste-
mowej, charakterystycznej dla systemów naturalnych21. W tym przypadku efek-
tywność wyraŜa się zdolnością organizacji do pokonywania niepewności zwią-
zanej z otoczeniem22. Efektywność jako kluczowy imperatyw funkcjonowania, 
przetrwania i rozwoju róŜnych form organizacji wpisuje się tym samym w pro-
ces dokonywania optymalnych wyborów słuŜących realizacji celów organizacji 
oraz doboru właściwych środków i metod ich realizacji23. 

Efektywność jako kategoria ekonomiczna charakteryzuje się szerokim za-
kresem obejmowanych treści. Odnosi się ona do relacji między celami i efekta-
mi działań, a ponoszonymi nakładami i kosztami – zarówno w ujęciu struktural-
                                        

17 Z. G o m ó ł k a, Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, 
s. 82. 

18 A. R u t k o w s k a, Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarzą-
dzanie i Finanse” 2013, vol. 11, nr 1/4, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 
s. 439. 

19 J. P e n c, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 100. 
20 R. G o l e j, Przesłanki poprawy efektywności działalności podmiotów uczestniczących 

w klastrze na przykładzie klastra lotniczego, [w:] T. D y d y c z (red.), Efektywność – rozwaŜania 
nad istotą i pomiarem, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, 
nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 157. 

21 M. B i e l s k i, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo  Uniwersytetu  Łódz-
kiego,  Łódź 1997, s. 104. 

22 R. G o l e j, op. cit., s. 157–158. 
23 A. J a k i, Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, „Zeszyty Nauko-

we Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2012, seria specjalna: Monografie nr 215, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 125. 
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nym, jak i dynamicznym. MoŜe być wykorzystywana do oceny działalności 
zarówno na poziomie całego przedsiębiorstwa, jak i w poszczególnych obsza-
rach jego funkcjonowania. Ponadto słuŜy do opisu stanu, funkcjonowania oraz 
szans rozwojowych róŜnego rodzaju organizacji, a w szczególności podmiotów 
gospodarczych24, jak równieŜ do weryfikowania stopnia zdolności organizacji 
do realizacji strategii i urzeczywistniania celów organizacji oraz umiejętności 
szybkiego reagowania na wyzwania i oczekiwania rynku 25.  

Abstrahując od problematyki definiowania efektywności ekonomicznej 
przedsiębiorstw wydaje się, Ŝe nadrzędnym problemem pozostaje przeprowa-
dzenie próby realnej oceny efektywności ekonomicznej danej jednostki gospo-
darczej. Wyodrębnienie tego zadania wiąŜe się z przejściem od opisów do ocen 
wartościujących i wyjaśniających26. 

Z historycznego punktu widzenia, system oceny efektywności przedsiębior-
stwa ulega ciągłym zmianom. Są one wynikiem: zmian zachodzących w otocze-
niu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, ciągłej i postępującej globalizacji, 
rozwoju nowych technologii, upowszechnienia zasad zarządzania procesowego, 
rozwoju strategicznych celów przedsiębiorstwa itd. A. Jaki wyróŜnia przy tym 
następujące kluczowe wyznaczniki ewolucji zakresu, kryteriów i narzędzi po-
miaru efektywności przedsiębiorstw (w tym efektywności ekonomicznej): 

− powstawanie i rozwój księgowych, finansowych i rynkowych mierników 
efektywności, 

− powstanie modeli analizy przyczynowej, interpretujących mierniki od-
zwierciedlające zróŜnicowane zakresy pomiaru efektywności przedsiębiorstwa, 

− stworzenie koncepcji przepływów pienięŜnych jako podstawy dla prowa-
dzenia oceny jego bieŜącej sytuacji finansowej, jak równieŜ tworzenia i dosko-
nalenia metod słuŜących ocenie efektywności inwestycji, 

− wyodrębnienie wskaźników rynku kapitałowego i opartej na ich wyko-
rzystaniu analizy rynkowej wartości akcji i kapitału, jako obszaru analizy 
wskaźnikowej przedsiębiorstwa, 

− powstanie narzędzi, słuŜących ocenie efektywności kreowania wartości 
przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie w tym celu zróŜnicowanych mierników 
wartości kreowanej27. 

 

                                        
24 A. R u t k o w s k a, op. cit., s. 439. 
25 E. S k r z y p e k, Efektywność działań w TQM – koszty jakości, „Problemy Jakości” 1999, 

nr 7, Sigma-Not, Warszawa, s. 11−12. 
26 W.  G a b r u s e w i c z, Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce  

rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992, s. 81. 
27 A. J a k i, Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie, [w:] 

D. Z a r z e c k i (red.), Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 59, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego nr 760”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2013, s. 134. 
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W tab. 3 zaprezentowano zarys ewolucji głównych mierników słuŜących od 
oceny efektywności działania organizacji. Uwzględniono przy tym źródło po-
chodzenia informacji, która jest wykorzystywana przy tworzeniu konkretnego 
miernika.  

 
T a b e l a 3 

 
Zarys ewolucji mierników słuŜących od oceny efektywności działania podmiotów gospodarczych 

 
Lata Rodzaj narzędzia pomiaru efektywności Rodzaj informacji 

20. XX w. 
Model Du Ponta 
ROI 

− informacja księgowa 

70. XX w. 
EPS 
P/E 

− informacja księgowa 
− informacja rynkowa 

80. XX w. 

ROE 
ROA 
CF 
MV/BV 
q-Tobina 

− informacja księgowa 
 
 
− informacja księgowo-
-rynkowa 

90. XX w. 

EBITDA 
CFROI 
TSR 
BSC 
EVA 
MVA 

− informacja księgowa 
− informacja księgowo-
-rynkowa 

I dekada  
XXI w. 

VCI 
VA/IC 

− informacja rynkowa 
− informacja księgowa 

Gdzie: ROI – wskaźnik operacyjnej rentowności kapitału, EPS – zysk netto przypadający na 
akcję, P/E – wskaźnik „cena/zysk”, ROE – wskaźnik rentowności netto kapitału własnego, 
ROA – wskaźnik rentowności netto aktywów, CF – przepływy pienięŜne (Cash Flow),                 
MV – wartość rynkowa przedsiębiorstwa, BV – wartość księgowa przedsiębiorstwa, q-Tobina         
– wskaźnik Q-Tobina, EBITDA – zysk przed opodatkowaniem, zapłaceniem odsetek i amorty-
zacją, CFROI – zwrot z inwestycji wyraŜony w gotówce, TSR – całkowity zwrot dla akcjonariu-
szy, BSC – zrównowaŜona karta dokonań,  EVA – ekonomiczna wartość dodana, MVA – rynkowa 
wartość dodana, VCI – indeks kreowania wartości, VA/IC – wartość dodana kapitału intelektu-
alnego. 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: A. J a k i, Mechanizmy procesu zarządzania 

wartością przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 
2012, seria specjalna: Monografie nr 215, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, Kraków, s. 146; W. S k o c z y l a s, Problem pomiaru i oceny tworzenia wartości w erze in-
formacji, [w:] E. U r b ań c z y k (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach 
globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 242; P. S z c z e p a -
n o w s k i, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2007, s. 132. 
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Podstawowym źródłem jest w tym przypadku sprawozdanie finansowe 
przedsiębiorstwa, a generowana za jego pomocą informacja ma charakter infor-
macji księgowej. JednakŜe obraz sytuacji finansowej jednostki gospodarczej 
oparty wyłącznie na danych pochodzących ze sprawozdania finansowego moŜe 
być zdeformowany. Jest to spowodowane faktem konieczność dostosowania 
dokumentów finansowych do ogólnie stosowanych regulacji prawnych, które  
utrudniają, a niekiedy wręcz uniemoŜliwiają dokonanie w pełni obiektywnego 
spojrzenia na standing finansowy podmiotu gospodarczego. Dlatego teŜ w prak-
tyce niezbędne do pomiaru efektywności informacje czerpie się często z danych 
rynkowych, które ujmują czynniki pozabilansowe mogące odgrywać istotny 
wpływ na sytuację danej jednostki (takie jak np. warunki otoczenia makroeko-
nomicznego) lub teŜ obrazują sposób postrzegania przedsiębiorstwa przez 
uczestników rynku kapitałowego. 

Aby stosowane miary efektywności odznaczały się realną uŜytecznością 
i były pomocne przy planowaniu i wdraŜaniu działań w organizacji, niezbędne 
jest spełnienie kilku podstawowych warunków. Zaliczyć do nich naleŜy: konse-
kwencję w implementacji poszczególnych miar efektywności ekonomicznej, 
umoŜliwienie porównywalności wskaźników w czasie oraz pomiędzy poszcze-
gólnymi obszarami organizacji, dobre zdefiniowanie oraz maksymalne uprosz-
czenie miar efektywności, zachowanie pełnej zrozumiałości implementowanych 
miar, odniesienie ocenianej efektywności do kluczowych procesów przebiegają-
cych w organizacji oraz pomiar wyłącznie tych elementów, w stosunku do któ-
rych podmiot badania sprawuje pełną kontrolę28.  

 
 

4. KSZTAŁTOWANIE SI Ę EFEKTYWNO ŚCI PRZEDSIĘBIOSRTW  
PRZEMYSŁOWYCH W ZALE śNOŚCI OD POZIOMU TECHNOLOGII 

 
 

Pomiar efektywności działań podejmowanych przez podmioty gospodarcze 
działań jest standardową procedurą pozwalającą na racjonalną alokację dostęp-
nych im zasobów. Wysoka efektywność działań jest bowiem uzasadnieniem do 
dalszej ich intensyfikacji, podczas gdy niska efektywność stanowi sygnał ostrze-
gawczy wskazujący na konieczność ich ograniczenie lub wręcz zaprzestania29. 
Badanie efektywności przedsiębiorstwa opiera się przy tym na moŜliwości wy-
korzystania rozmaitych narzędzi analizy, dostosowanych do poszczególnych 
rodzajów zasobów przedsiębiorstwa i pełnionych przez nie funkcji. W analizie 
wykorzystano następujące mierniki efektywności podmiotów gospodarczych: 
                                        

28 B. G a b r yś, Metodyka pomiaru efektywności przedsiębiorczych organizacji: wprowadze-
nie do problematyki, [w:] T. D u d y c z, G. O s b e r t-P o c i e c h a, B. B r y c z (red.), Efektywność         
– konceptualizacja i uwarunkowania nr 262, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 110−112. 

29 A. R u t k o w s k a, op. cit., s. 445. 
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− współczynnik rentowności aktywów ROA – informujący o wielkości zy-
sku netto przypadającego na jednostkę źródeł finansowania zaangaŜowanych 
w aktywa przedsiębiorstwa. Wyznacza on ogólną zdolność aktywów podmiotu 
gospodarczego do generowania zysków, a więc obrazuje, jak efektywnie przed-
siębiorstwo zarządza swoimi aktywami30. Ogólna postać współczynnika przyj-
muje postać: 
 

ROA = EAT / TA  
 

gdzie: 
EAT – zysk netto, 
TA – średni stan aktywów ogółem.

  
− współczynnik PEQ (price to equity ratio) – stanowiący relację ceny gieł-

dowej akcji do kapitału własnego przedsiębiorstwa przypadającego na jedną 
akcję31. Współczynnik ten oblicza się ze wzoru: 
 

PEQ = P / E 
 

gdzie: 
P – cena giełdowa akcji, 
E – kapitał własny przypadający na jedną akcję.

  
− współczynnik EPS – ilustrujący skalę potencjalnych korzyści dla akcjo-

nariusza  poprzez odniesienie wielkości zysku przypadającą na jedną akcję. 
Wartość współczynnika ustala się według formuły: 
 

EPS = EAT / S 
 

gdzie: 
EAT – zysk netto, 
S – liczba wyemitowanych akcji.

  
− współczynnik q-Tobina – wykorzystywanego do przewidywania zacho-

wań inwestycyjnych. Stanowi on stosunek wartości rynkowej przedsiębiorstwa 
do kosztu odtworzenia jego aktywów32. SłuŜy takŜe do pomiaru kapitału intelek-
tualnego przedsiębiorstwa. Przyjmuje się załoŜenie, Ŝe jeśli wartość tego wskaź-

                                        
30 M. S i e r p iń s k a, T. J a c h n a, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 201.   
31 Ibidem, s. 217. 
32 A. J a r u g o w a, J. F i j a ł k o w s k a, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym 

– koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002, s. 129. 
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nika jest większa od jedności kapitał intelektualny występuje i jest akumulowa-
ny w danym przedsiębiorstwie33. Współczynnik q-Tobina przyjmuje postać: 
 

q-Tobina = (MVCS + BVPS + BVLTD + BVINV + BVCL − BVCA) / BVTA 
  
gdzie: 
MVCS – wartość rynkowa akcji zwykłych, 
BVPS – wartość księgowa akcji uprzywilejowanych,

 BVLTD – wartość księgowa zobowiązań długoterminowych, 
BVINV – wartość księgowa zapasów, 
BVCL – wartość księgowa zobowiązań krótkoterminowych, 
BVCA – wartość księgowa aktywów obrotowych,

 BVTA  – wartość księgowa aktywów ogółem.
  

− wskaźnik wartość rynkowa do wartości księgowej − koncepcja tego 
wskaźnika opiera się na załoŜeniu, Ŝe kapitał intelektualny stanowi róŜnicę mię-
dzy wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa. Zastosowanie 
wskaźnika MV/BV nie wyznacza wartości kapitału intelektualnego, a jedynie 
potwierdza jego istnienie w przedsiębiorstwie. Wskaźnik ten moŜe zostać zasto-
sowany do pomiaru i monitorowania trendu, jakiemu podlega kapitał intelektu-
alny przedsiębiorstwa, jak równieŜ do porównań z konkurentami34. Wartość 
miernika większa od jedności wskazuje, iŜ w przedsiębiorstwie występują akty-
wa niematerialne nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, które moŜna 
utoŜsamiać z kapitałem intelektualnym35. Wskaźnik oblicza się ze wzoru: 
 

MV / BV = P x CS / (TA – TL) 
 

gdzie: 
MV – wartość rynkowa, 
BV – wartość księgowa,

 P – cena akcji rynkowej, 
CS – liczba akcji zwykłych, 
TA – aktywa ogółem, 
TL – całkowite zobowiązania.

                                         
33 M. H o f m a n, Controlling kapitału intelektualnego – koncepcja rozwiązania, [w:]          

M. W oźn i a k (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Społeczeństwo informacyjne  
– regionalne aspekty rozwoju, z. 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, 
s. 85. 

34 Ibidem, s. 85. 
35 D. A p p e n z e l l e r, Wartość kapitału intelektualnego firmy a prognozowanie upadłości, 

[w:] P. D i t t m a n n (red.), Prognozowanie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu” 2009, nr 38, Ekonometria 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław, s. 114–115. 
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Z analizy przeprowadzonych badań wynika, Ŝe największą rentownością ak-
tywów całkowitych charakteryzują się przedsiębiorstwa naleŜące do branŜy 
przemysłu motoryzacyjnego (średniowysoka technika). Przeciętna wartość stopy 
zwrotu z aktywów dla tej grupy podmiotów wyniosła 4,11% (zob. rys. 1). Do-
datnią uśrednioną wartość współczynnika ROA wykazywały takŜe jednostki 
gospodarcze zaszeregowane do grona przedsiębiorstw przemysłu tworzyw 
sztucznych (średnioniska technika). W przypadku tych spółek średnia wartość 
współczynnika ROA wyniosła 2,8%. Wysoką ujemną wartością stopy zwrotu 
z aktywów odznaczają się z kolei przedsiębiorstwa przemysłów: farmaceutycz-
nego (wysoka technika), dla których przeciętna wartość współczynnika wyniosła 
w badaniu –5,1% oraz drzewnego i papierniczego (niska technika), dla  których 
uśredniona wartość współczynnika stanowiła –6,4%. Uzyskane wyniki pokazu-
ją, Ŝe korzystniejsza sytuacja finansowa spółek w analizowanym okresie (obra-
zowana przy uŜyciu uśrednionego współczynnika ROA dla branŜy) nie była 
uzaleŜniona od poziomu stosowanej techniki. 

-8,00% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00%

przemysł
farmaceutyczny

przemysł
motoryzacyjny

przemysł tworzyw
sztucznych

przemysł drzewny i
papierniczy

 
Rys. 1. Średnia wartość współczynnika ROA dla przedsiębiorstw przemysłowych notowanych 
na GPW w Warszawie i zaszeregowanych do grona branŜ: farmaceutycznej, motoryzacyjnej,  

tworzyw sztucznych oraz drzewnej i papierniczej w okresie 2009–2012 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Notoria Serwis SA. 

 
Uzyskane wyniki badań empirycznych pokazują, Ŝe relatywnie najwyŜszą 

wartością ceny giełdowej akcji do kapitału własnego przypadającego na jedną 
akcję charakteryzują się przemysłowe spółki farmaceutyczne (zob. rys. 2). Osią-
gnięty uśredniony wynik równy 2,42 stanowi najprawdopodobniej dobry pro-
gnostyk dla inwestorów poszukujących wysokiej rentowności akcji. Przedsię-
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biorstwa naleŜące do pozostałych branŜ przemysłu uzyskały znacznie niŜsze 
przeciętne wartości współczynnika PEQ. Uśredniona wartość opisywanej miary 
dla wszystkich trzech grup spółek stanowi od 0,89 (przedsiębiorstwa przemysłu 
drzewnego i papierniczego) do 1,01 (przedsiębiorstwa przemysłu motoryzacyj-
nego). Niska wartość tego współczynnika moŜe oznaczać, Ŝe majątek spółek nie 
jest w pełni wykorzystany, pomimo jego znacznej wartości. Taka sytuacja stwa-
rza nadzieję na dobre wyniki w przyszłości, oczywiście pod warunkiem poprawy 
zarządzania przedsiębiorstwem. 
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Rys. 2. Średnia wartość współczynnika PEQ dla przedsiębiorstw przemysłowych notowanych 
na GPW w Warszawie i zaszeregowanych do grona branŜ: farmaceutycznej, motoryzacyjnej,  

tworzyw sztucznych oraz drzewnej i papierniczej w okresie 2009–2012 

Źród ło: jak do rys. 1. 

 
NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe skalę potencjalnych korzyści dla akcjonariuszy 

w pełniejszy sposób odzwierciedla współczynnik EPS. Na podstawie uzyska-
nych wyników badań empirycznych moŜna zauwaŜyć, Ŝe zdecydowanie naj-
większy zysk netto przypadających na jedną akcję w badanym okresie wygene-
rowały przedsiębiorstwa przemysłu motoryzacyjnego (zob. rys. 3). Przeciętne 
z kaŜdej akcji akcjonariusze tych podmiotów zarobili 1,95 zł. Na znacznie 
mniejsze przeciętne dochody mogli liczyć inwestorzy spółek przemysłów: 
drzewnego i papierniczego (średni zysk z jednej akcji wyniósł 0,55 zł) czy two-
rzyw sztucznych (przeciętny zysk z akcji w analizowanym horyzoncie wyniósł 
0,29 zł). Warto zwrócić uwagę na fakt, iŜ relatywnie niskim zyskiem przypada-
jącym na pojedynczą akcję odznaczały się spółki farmaceutyczne, a więc te, 
które uzyskały zdecydowanie najwyŜszą wartość współczynnika PEQ. 
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Rys. 3. Średnia wartość współczynnika EPS dla przedsiębiorstw przemysłowych notowanych 
na GPW w Warszawie i zaszeregowanych do grona branŜ: farmaceutycznej, motoryzacyjnej,  

tworzyw sztucznych oraz drzewnej i papierniczej w okresie 2009–2012 

Źród ło: jak do rys. 1. 

 
Przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego zdecydowanie wyróŜniają 

się  w zakresie róŜnic zachodzących pomiędzy ich wartościami: rynkową i księ-
gowymi. Według załoŜeń, róŜnice te są spowodowane występowaniem aktywów 
intelektualnych, będących źródłem dodatkowej wartości. Spółki farmaceutyczne 
jako jedyne z analizowanym czasie odznaczały się średnią wartością współczyn-
nika q-Tobina wynoszącą powyŜej jedności (zob. rys. 4). Charakterystyczna 
była takŜe przeciętna, wysoka wartość wskaźnika MV/BV (zob. rys. 5). Uzyska-
ne w badaniach empirycznych wartości obu powyŜszych miar dla podmiotów 
z branŜy farmaceutycznej wynosiły odpowiednio: 1,5 i 2,24. Uśrednioną, nie-
znacznie mniejszą od jedności wartość współczynnika q-Tobina uzyskały przed-
siębiorstwa przemysłu drzewnego i papierniczego. JednakŜe w przypadku 
wskaźnika MV/BV, podmioty gospodarcze zaszeregowane do tego grona uzyska-
ły najniŜsze przeciętne wartości tej miary efektywności. W generalnym ujęciu 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe istnienie kapitału intelektualnego wyraźnie potwierdzono 
tylko i wyłącznie dla spółek przemysłu farmaceutycznego. W przypadku pozo-
stałych branŜ fakt występowania tego typu kapitału był charakterystyczny dla 
pojedynczych podmiotów. Nie wystarczyło to jednak do wykazania kapitału 
intelektualnego jako swoistej cechy branŜ przemysłów: motoryzacyjnego, two-
rzyw sztucznych oraz drzewnego i papierniczego.   
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Rys. 4. Średnia wartość współczynnika q-Tobina dla przedsiębiorstw przemysłowych notowanych 

na GPW w Warszawie i zaszeregowanych do grona branŜ: farmaceutycznej, motoryzacyjnej, 
tworzyw sztucznych oraz drzewnej i papierniczej w okresie 2009–2012 

Źród ło: jak do rys. 1. 
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Rys. 5. Średnia wartość wskaźnika MV/BV dla przedsiębiorstw przemysłowych notowanych 
na GPW w Warszawie i zaszeregowanych do grona branŜ: farmaceutycznej, motoryzacyjnej,  

tworzyw sztucznych oraz drzewnej i papierniczej w okresie 2009–2012 

Źród ło: jak do rys. 1. 
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W dalszej części badań sprawdzono, czy poziom stosowanej techniki w po-
szczególnych branŜach przemysłu wywierał istotny statystycznie wpływ na uzy-
skane wartości poszczególnych mierników efektywności. W tym celu skorzysta-
no z metody mocnego testu ANOVA36. W efekcie uzyskano następujące wyniki: 

− wartość współczynnika ROA nie róŜnicowała się w zaleŜności od pozio-
mu stosowanej techniki w stopniu istotnym statystycznie; 

− wartość współczynnika PEQ róŜniła w zaleŜności od stopnia techniki da-
nej branŜy przemysłu w sposób istotny statystycznie. Testy efektów między-
obiektowych post-hoc wykazały jednak, iŜ istotne róŜnice zachodziły wyłącznie 
pomiędzy branŜami przemysłów: farmaceutycznego a motoryzacyjnego, farma-
ceutycznego a tworzyw sztucznych oraz farmaceutycznego a drzewnego i pa-
pierniczego. Pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłów: motoryzacyjnego, two-
rzyw sztucznych oraz drzewnym i papierniczym istotnych statystycznie róŜnic 
nie stwierdzono. W generalnym ujęciu wpływ stopnia techniki na wartość 
współczynnika PEQ jest niewielki; 

− wartość współczynnika EPS kształtowała się w zaleŜności od poziomu 
stosowanej techniki w sposób istotny statystycznie. Testy efektów międzyobiek-
towych post-hoc obrazują, Ŝe istotne róŜnice zaobserwowano jedynie pomiędzy 
spółkami: farmaceutycznymi a motoryzacyjnymi, motoryzacyjnymi a przemysłu 
tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnymi a przemysłu drzewnego i papierni-
czego. Łącznie wspływ branŜowego poziomu techniki na kształtowanie wartości 
współczynnika EPS był niewielki; 

− wartości współczynnika q-Tobina oraz wskaźnik MV/BV róŜnicowały się 
w zaleŜności od stopnia techniki w sposób istotny statystycznie. Testy efektów 
między obiektowych wykazały, Ŝe  istotne róŜnice zachodziły jedynie w przy-
padku branŜ przemysłów: farmaceutycznego a motoryzacyjnego, farmaceutycz-
nego a tworzyw sztucznych oraz farmaceutycznego a drzewnego i papiernicze-
go. W generalnym ujęciu wpływ poziomu techniki na kształtowanie współczyn-
nik q-Tobina oraz wskaźnika MV/BV był bardzo słaby. 
 
 

5. ZAKOŃCZENIE 
 
 

Zasadnicza hipoteza badawcza, twierdząca, Ŝe przedsiębiorstwa przemy-
słowe zaszeregowane do grona branŜ wysokiej technologii odznaczają się wyŜ-
szą efektywnością działania aniŜeli przedsiębiorstwa zaliczane do grupy branŜ 
niskich technologii, zweryfikowana została negatywnie. Uzyskane wyniki badań 
empirycznych pokazały, Ŝe wpływ poziomu stosowanej techniki w poszczegól-
                                        

36 Na mocy centralnych twierdzeń granicznych przyjęto, Ŝe rozkład zmiennej zaleŜnej ma 
charakter rozkładu normalnego w poszczególnych podpopulacjach. Badanie jednorodności wa-
riancji przeprowadzono na podstawie testu Levene’a. Badania realizowano przy przyjętym pozio-
mie istotności równym α = 0,05.  
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nych branŜach przemysłu jedynie w niewielkim bądź w bardzo słabym stopniu 
wpływał na kształtowanie się wielkości poszczególnych miar efektywności. Co 
więcej, niejednokrotnie spółki giełdowe o niŜszym poziomie techniki osiągały 
relatywnie korzystniejsze wartości wskaźników efektywności działania, aniŜeli 
przedsiębiorstwa high-tech. Oznacza to, Ŝe dla bieŜących akcjonariuszy bądź 
potencjalnych inwestorów podmioty gospodarcze zaszeregowane do branŜ 
o niŜszym poziomie technologii mogą być tak samo zyskowne, jak podmioty 
korzystające w większym zakresie z nowoczesnych rozwiązań techniki. 

NaleŜy jednak pamiętać, iŜ obecnie Ŝadna gałąź przemysłu nie działa w izo-
lacji, zaś relacje między poszczególnymi branŜami mają charakter silnych po-
wiązań uwidocznionych w licznych sprzęŜeniach zwrotnych. Warto takŜe za-
znaczyć, Ŝe przedstawione wyniki badań nie mogą spełniać warunku generaliza-
cji. Zawierają one cząstkowe rezultaty i otwierają perspektywy dalszych badań, 
obejmujących szersze spektrum przedsiębiorstw sektora przemysłu oraz odno-
szące się do dłuŜszego okresu.  
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THE IMPACT OF LEVELS OF APPLIED TECHNOLOGY ON EFFIC IENCY 
OF INDUSTRIAL LISTED COMPANIES 

 
 

Regardless of the characteristic of any enterprise degree of applied innovation, the primary 
task of each company should be to provide conditions for its long-term business and development. 
It seems that the fulfillment of the obligations is impossible without maintaining adequate, a high 
level of efficiency of the unit. 
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The main goal of the study is to verify the hypothesis stating that „industrial enterprises 
classified in the high-tech sectors maintain a higher efficiency than the business activities included 
in the group of low-tech sectors”. For empirical verification of the above hypothesis was used five 
basic measures assessing the effectiveness of the company, namely: ROA indicator, EPS indicator, 
PEQ indicator, q-Tobin indicator and MV/BV indicator. 

Empirical research have been conducted among companies quoted on the Stock Exchange in 
Warsaw in 2009–2012, which were classified into a group of companies: pharmaceutical industry, 
automotive industry, plastics industry, wood and paper industry. 

Key words: innovations, effectiveness, level of technology.  
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BADANIA NAD ZAAWANSOWANIEM RACHUNKÓW 
KOSZTÓW W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH W POLSCE 

 
 
 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

Spółki notowane na giełdzie, tak jak i inne przedsiębiorstwa, powinny mie-
rzyć koszty tak, aby z punktu widzenia sprawozdawczego moŜliwa była wiary-
godna wycena zapasów i ustalanie wyniku finansowego, a z punktu zarządcze-
go, aby podejmowane decyzje bazowały na precyzyjnych informacjach koszto-
wych. Tylko wtedy rynek giełdowy będzie mógł poznać prawdziwe wyniki dzia-
łalności spółki oraz przekonać się, co do zasadności podejmowanych działań, 
które zawsze wymagają poniesienia kosztów. 

Celem opracowania jest rozpoznanie sytuacji co do stanu zaawansowania 
rachunku kosztów w spółkach giełdowych w Polsce. W badaniu podjęto się 
weryfikacji następujących hipotez: (1) spółki giełdowe w Polsce w większości 
stosują tradycyjne (sprawozdawcze) rachunki kosztów natomiast w zdecydowa-
nie mniejszym stopniu wykorzystywane są nowoczesne koncepcje zarządczego 
rachunku kosztów, (2) spółki giełdowe osiągają wyŜszy poziom dojrzałości ra-
chunku kosztów od pozostałych przedsiębiorstw. 

 
 

2. UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU 
 
 

Spółki giełdowe są oceniane przede wszystkim przez pryzmat osiąganych 
wyników w danym okresie. W wypadku analizy fundamentalnej oceniający stara 
się rozstrzygnąć, czy „fundamenty” spółki giełdowej są solidne. Skoro nie ma 
działania, które nie pociągałoby za sobą konieczności uprzedniego poniesienia 

                                        
*  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  
**  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
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kosztów, to za ten fundament trzeba uznać zarządzanie kosztami, a więc zdol-
ność przedsiębiorstwa do kształtowania wielkości i struktury kosztów pod kątem 
tworzenia wartości. 

O tym, czy i w jakim stopniu ponoszone koszty przyczyniają się do tworze-
nia wartości w spółce giełdowej, powinien (a wręcz musi) informować rachunek 
kosztów. Musi być to rachunek, który umoŜliwia mierzenie kosztów w warun-
kach, gdy w spółkach giełdowych coraz większe znaczenie odgrywają koszty 
pośrednie, musi to być rachunek, który zwraca uwagę na koszty kapitału. 
A wiec, musi to być odpowiednio zaawansowany rachunek kosztów. 

Rosnące koszty pośrednie oraz koszty kapitału są konsekwencją zmian 
w wielkości i strukturze zasobów, które są wykorzystywane w procesach wy-
twórczych i sprzedaŜowych współczesnych przedsiębiorstw dla dostarczania 
wartości klientom. Spółki giełdowe zmuszone są do inwestowania w nowocze-
sne technologie, logistykę oraz marketing. Chcąc zapanować nad zuŜywanymi 
i angaŜowanymi zasobami, spółki giełdowe powinny więc posługiwać się coraz 
bardziej zaawansowanym rachunkiem kosztów. 

Spółki giełdowe powinny posługiwać się takim rachunkiem kosztów, który 
pozwoli na wiarygodną kalkulację, a przez to na poznanie, jaka jest prawdziwa 
rentowność produktów (klientów). Tylko wtedy będzie moŜliwe podejmowanie 
trafnych decyzji w przedsiębiorstwie, i tylko wtedy inwestorzy będą mogli mieć 
przesłanki do oceny wyników działalności spółki z punktu widzenia kreacji war-
tości. JeŜeli w spółce giełdowej nie stosuje się odpowiednio zaawansowanego 
rachunku kosztów, to nie moŜna stwierdzić do końca, jaka jest faktyczna efek-
tywność przedsiębiorstwa. 
 
 

3. POZIOMY ZAAWANSOWANIA RACHUNKU KOSZTÓW  
 
 

Przeprowadzenie badania nad zaawansowaniem rachunku kosztów w pol-
skich spółkach giełdowych wymagało rozpoznania, zdefiniowania i przyjęcia 
określonej koncepcji hierarchizacji rachunków kosztów1. Jako podstawę odnie-
sienia wykorzystaną do oceny stopnia dojrzałości rachunków kosztów stosowa-
nych w spółkach giełdowych w Polsce przyjęto tzw. „Model 12 Poziomów Doj-
rzałości Rachunku Kosztów”, który pierwotnie został zaprezentowany w publi-
kacji (dotyczącej międzynarodowych wytycznych dobrych praktyk) o tytule 
„Ocena i doskonalenie rachunku kosztów w organizacjach” (Evaluating and 

                                        
1 Badania nad dojrzałością rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach prowadzone 

są przez T. M. Zielińskiego w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu pt.: „Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów” pod opieką naukową 
C. Kochalskiego. 
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Improving Costing in Organizations2) oraz w towarzyszącym tej publikacji do-
kumencie Evaluating the Costing Journey: A Costing Levels Continuum Maturi-
ty Model3. Prace badawcze nad tym modelem i jego modyfikacją prowadzone są 
równieŜ na gruncie polskim4. 

W rozpatrywanym modelu uszeregowania koncepcji rachunków kosztów 
dokonano przy uwzględnieniu dwóch kryteriów5: 

− moŜliwości prawidłowego modelowania kosztów, zarówno historycz-
nych, jak i przyszłych oraz  

− jakości informacji o kosztach krańcowych (marginalnych), jaką zapewnia 
dany rachunek kosztów. 

WyróŜniono następujące poziomy zawansowania rachunku kosztów: 
− Poziom 1 – koszty ujmowane są w wyłącznie w układzie rodzajowym 

bez podziałów na centra kosztów. Nie są prowadzone kalkulacje kosztów jed-
nostkowych, 

− Poziom 2 – koszty są ujmowane w centrach kosztów (wyodrębnianych 
dla działów i wydziałów). Kalkulacja kosztów jednostkowych, albo nie jest re-
alizowana, albo wykorzystane są zasady kalkulacji podziałowej prostej, 

− Poziom 3 – kalkulacja kosztu jednostkowego (pełnego) jest realizowana 
do poziomu grup produktowych/usługowych i jest ograniczona do kosztów bez-
pośrednich, które mogą być wprost przypisane do grup produktowych i usługo-
wych, 

− Poziom 4 − kalkulacja kosztu jednostkowego realizowana jest ze szcze-
gółowością do poziomu grup produktowych/usługowych. Koszty pośrednie są 
doliczane jako arbitralny narzut kosztów w oparciu o tradycyjne klucze dolicze-
niowe, jak np. roboczogodziny, kilogramy, sztuki itp., 

− Poziom 5 – rachunek kosztów standardowych lub kalkulacja projekto-
wa/zleceniowa. Kalkulacja kosztów jednostkowych wykonywana jest do pozio-
mu poszczególnych produktów lub usług z uwzględnieniem arbitralnego narzutu 
kosztów pośrednich, 

− Poziom 6 – rachunek kosztów działań (podejście klasyczne), w którym 
kalkulacja kosztów jednostkowych realizowana do poziomu poszczególnych 
produktów i usług, 

− Poziom 7 – rachunek kosztów działań uwzględniający finalne alokowanie 
kosztów do produktów, a takŜe do obiektów kosztowych klientów, 
                                        

2 IFAC, Evaluating and Improving Costing in Organizations, International Federation of Ac-
countants, New York 2009, s. 23. 

3 IFAC, Evaluating the Costing Journey: A Costing Levels Continuum Maturity Model, In-
ternational Federation of Accountants, New York 2009, s. 19. 

4 T. M. Z i e l iń s k i, Model 12 Poziomów dojrzałości w kalkulacji kosztów, „Controlling 
i Rachunkowość Zarządcza” 2011, nr 5, 6, 9, 10, 11 i 12 (cykl 6 artykułów). Dalsze prace prowa-
dzone są przez T. M. Zielińskiego w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Poznaniu pt.: „Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów”. 

5 IFAC, Evaluating the Costing…, op. cit., s. 6. 
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− Poziom 8a – rachunek kosztów działań (podejście klasyczne) lub rachu-
nek kosztów standardowych z wyodrębnieniem szacunkowo określanych kosz-
tów niewykorzystanych zasobów, 

− Poziom 8b – resource consumption accounting (RCA) oparty na kosztach 
rzeczywistych oraz zasobowo-procesowy rachunek kosztów rzeczywistych  
(resource and process consumption accounting – RPCA), 

− Poziom 9 – activity based resource leanning, grenzplankostenrechnung 
(GPK), 

− Poziom 10 – rachunek kosztów działań sterowany czasem (time driven 
ABC), 

− Poziom 11 − resource consumption accounting (RCA), zasobowo-
-procesowy rachunek kosztów planowanych oraz standardowych (RPCA), 

− Poziom 12 − nie ma konkretnie określonej koncepcji rachunku kosztów, 
dominują symulacje. 

Zasadność przyjętej hierarchii w modelu 12 poziomów, wskazującej więk-
sze zaawansowanie rachunków kosztów planowanych od rachunków kosztów 
rzeczywistych, potwierdzana jest w światowej i polskiej literaturze przedmiotu6. 

 
 

4. METODYKA 
 
 
Metodyka przeprowadzonego badania była następująca: 
− w badaniu uwzględniono dwie podstawowe grupy zmiennych: zmienne 

określające badaną spółkę oraz zmienną charakteryzujące poziom dojrzałości 
stosowanego rachunku kosztów; 

− badanie przeprowadzono w formie ankiety, którą objęto 574 osoby. 
Zwrotnie uzyskano 360 wypełnionych ankiet, z których 221 poddano analizie. 
Usunięto te ankiety, które zostały wypełnione niekompletnie, oraz te, które od-
nosiły się do tych samych przedsiębiorstw. Odsetek poprawnie wypełnionych 
ankiet wyniósł 38,5%. Wysoki odsetek wypełnionych ankiet wynika z przyjętej 
koncepcji jego przeprowadzania i bezpośredniego kontaktu z respondentami; 

− mając na uwadze niski stopień rozpowszechnienia nowoczesnych ra-
chunków kosztów w Polsce7 oraz niewielki stopień znajomości nowoczesnych 
koncepcji rachunku kosztów przez menedŜerów i pracowników przedsiębiorstw, 
                                        

6 B. D. C l i n t o n, A. v a n  d e r  M e r w e, Management Accounting Approaches, Techniques 
and Management Processes, „Cost Management”, May/June 2006, s. 16; R. C o o p er, 
R. S. K a p l a n, Zarzadzanie kosztami i efektywnością, tłum. I. Podsiadło,  B. Święcicka, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 29; E. N o w a k, M. W i e r zb i ń s k i, Rachunek kosztów – modele 
i zastosowania, PWE, Warszawa 2010, s. 19; G. Św i d e r s k a (red.), Controlling kosztów i ra-
chunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010, s. 284. 

7 T. W n u k-P e l, Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 179. 
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zrezygnowano z koncepcji rozsyłania ankiet do przedsiębiorstw za pośrednic-
twem poczty. O wypełnienie ankiet poproszono uczestników konferencji contro-
llingowych kierowanych do menedŜerów, właścicieli, controllerów oraz księgo-
wych8; 

− w całej populacji badanych przedsiębiorstw nieco ponad 12% to przed-
siębiorstwa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po-
zostałe (około 88%) stanowiły przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie; 

− ankiety miały na celu pozyskanie informacji na temat wielkości przycho-
dów, struktury własnościowej, liczby zatrudnionych osób, branŜy oraz faktu 
notowania na GPW w Warszawie oraz wskazanie poziomu dojrzałości rachunku 
kosztów; 

− ankiety zostały zweryfikowane pod kątem wzajemnej zgodności. Do 
przeprowadzenia badania wykorzystano zarówno analizę opisową, jak i testy 
statystyczne; 

− w analizie opisowej uŜyto takie miary statystyki opisowej, jak: mediana, 
minimum, maksimum, dolny kwartyl, górny kwartyl. Pomimo, Ŝe jest to skala 
porządkowa to dla celów informacyjnych i poglądowych wyznaczono: średnią 
arytmetyczną, odchylenie standardowe;  

− do porównań wyników dla spółek notowanych i nienotowanych na GPW 
w Warszawie zastosowano test nieparametryczny U Manna-Whitneya dedyko-
wany skali porządkowej. 

 
 

5. ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW  
 
 

Tabela 1 przedstawia statystyki opisowe badania poziomów dojrzałości ra-
chunków kosztów w spółkach giełdowych w Polsce w latach 2011–2012. 

W wypadku obu grup przedsiębiorstw średnia pozycyjna (mediana) jest taka 
sama i wynosi 5. JednakŜe 75% przedsiębiorstw z notowanych na GPW w War-
szawie oceniło poziom dojrzałości swojego rachunku kosztów na poziomie 5 lub 
wyŜszym, a 25% z tych przedsiębiorstw deklaruje stosowanie rachunku kosztów 
na poziomie 7 lub wyŜszym.  

W wypadku przedsiębiorstw nie notowanych na GPW w Warszawie, aŜ 
75% przedsiębiorstw deklaruje wykorzystywanie rachunku kosztów na poziomie 
5 lub niŜszym (tradycyjny rachunek kosztów). Jednocześnie połowa nienotowa-
nych przedsiębiorstw realizuje rachunek kosztów na poziomie 4 lub 5. 

 
                                        

8 Konferencje pt: „Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów 
przedsiębiorstwa”, 2011–05–13 Wrocław, 2011–05–30 Katowice, 2011–06–04 Łódź, 2011–06–27 
Poznań, 2011–06–28 Warszawa, 2011–09–26 Gdańsk, 2011–10–12 Katowice, 2011–10–24 War-
szawa, 2012–04–16 Poznań, 2012–05–22 Katowice, 2012–05–28 Warszawa, Organizator: ABC 
Akademia Sp. z o.o. 
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T a b e l a 1 
 

Statystyki opisowe poziomu dojrzałości rachunku kosztów − w podziale na przedsiębiorstwa  
notowane i nienotowane na GPW w Warszawie (lata 2011–2012) 

 

Wyszczególnienie 
Poziom dojrzałości 

średnie waŜnych odch.std minimum maksimum Q25 mediana Q75 

Nienotowane na 
GPW w Warszawie 

4,84 194 1,69 1 9 4 5 5 

Notowane na GPW 
w Warszawie 

5,96 27 2,24 1 12 5 5 7 

Razem 4,97 221 1,80 1 12 4 5 6 
 

Ź r ó d ł o: opracowano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w la-
tach 2011–2012. 

 
Rysunek 1 i tab. 2 przedstawiają rozkład poziomów dojrzałości rachunku 

kosztów w badanych przedsiębiorstwach i pozwalają ocenić skalę stosowania 
róŜnych koncepcji rachunku kosztów w ujęciu przedsiębiorstw notowanych na 
GPW oraz pozostałych. 
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Rys. 1. Poziom dojrzałości rachunku kosztów w polskich przedsiębiorstwach  

– w podziale na notowane i nienotowane na GPW (lata 2011–2012) 

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego 
w latach 2011–2012. 
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Najbardziej „popularnym” rachunkiem kosztów, zarówno w przedsiębior-
stwach notowanych jak i nienotowanych na giełdzie, jest rachunek kosztów kla-
syfikowany na poziomie 5 (tradycyjny rachunek kosztów z arbitralnymi narzu-
tami kosztów – rachunek kosztów standardowych lub kalkulacja projekto-
wa/zleceniowa). Rachunek poziomu 5 wskazało ponad 40% przedsiębiorstw 
notowanych na giełdzie w porównaniu do ponad 47% przedsiębiorstw nienoto-
wanych na GPW w Warszawie. 

Ogółem stosowanie tradycyjnych, sprawozdawczych rachunków kosztów 
(poziomy 1–5) wskazuje ponad 51% przedsiębiorstw notowanych na GPW 
w Warszawie, co potwierdza postawioną w badaniu hipotezę, Ŝe większość 
spółek giełdowych stosuje tradycyjne rachunki kosztów. Podkreślić naleŜy, Ŝe 
w porównaniu do pozostałych spółek, gdzie poziomy 1–5 stosuje prawie 78%, to 
spółki giełdowe w jednak większym stopniu wykorzystują nowoczesne rachunki 
kosztów. 

 
T a b e l a 2 

 
Poziom dojrzałości rachunku kosztów w polskich przedsiębiorstwach  
− w podziale na notowane i nienotowane na GPW (lata 2011–2012) 

 

Poziom dojrzałości 
Notowana na GPW                                   

w Warszawie 
Nienotowana 

% % skum. % % skum. 

1 3,70 3,70 7,22 7,22 
2 3,70 7,41 1,55 8,76 
3 3,70 11,11 6,70 15,46 
4 0,00 11,11 14,95 30,41 
5 40,74 51,85 47,42 77,84 
6 7,41 59,26 7,73 85,57 
7 22,22 81,48 8,76 94,33 
8 11,11 92,59 2,58 96,91 
9 0,00 92,59 3,09 100,00 
10 3,70 96,30 0,00 100,00 
11 0,00 96,30 0,00 100,00 
12 3,70 100,00 0,00 100,00 

Razem  100,00  100,00  
 

Ź r ó d ł o: jak do tab. 1. 

 
Tradycyjne rachunki kosztów są skoncentrowane na sprawozdawczości ze-

wnętrznej, a przez to w znacznym stopniu ignorują coraz bardziej precyzyjne 
potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Według wielu autorów załoŜenia, 
jakie towarzyszyły wypracowywaniu tradycyjnych rachunków kosztów uległy, 
a przynajmniej ulegają dezaktualizacji ze względu na załoŜenia merytoryczne 
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i arbitralność podejścia9. Nadto, mając na uwadze nowoczesny nurt zarządzania 
przedsiębiorstwami pod kątem tworzenia wartości, równieŜ krytycznie ocenia 
się tradycyjną analizę kosztów wskazując, Ŝe nie spełnia ona oczekiwań tego 
nowoczesnego nurtu zarządzania10. 

Dane tab. 2 wskazują, Ŝe prawie 41% spółek notowanych na giełdzie dekla-
ruje stosowanie rachunków kosztów poziomów 6–8, w tym najwięcej, bo ponad 
22% wskazań tyczy się poziomu 7 (rachunek kosztów koncentrujący się na kal-
kulacji kosztów obsługi i analizie rentowności klientów). Wynik ten moŜe zostać 
zinterpretowany jako pozytywny kierunek związany z koncentracją spółek gieł-
dowych na klientach i zarządzaniu ich rentownością. Spośród pozostałych 
przedsiębiorstw nieco ponad 19% wskazało na poziomy 6–8, w tym prawie 9% 
równieŜ na poziom 7.  

Porównując obie grupy przedsiębiorstw w zakresie wskazań poziomu 8, 
gdzie uplasowany jest rachunek kosztów wyodrębniający koszty niewykorzysta-
nych zasobów, to wyraźnie więcej spółek giełdowych (11,11%) wskazuje ten 
poziom, w porównaniu do 2,58% przedsiębiorstw pozostałych. Pomimo wyraź-
nej róŜnicy pomiędzy porównywanymi grupami przedsiębiorstw w zakresie 
wyodrębniania kosztów niewykorzystanych zasobów w rachunku kosztów, to 
jednak naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe podejście to jest w niewielkim stopniu stoso-
wane w polskich przedsiębiorstwach. Brak wyodrębniania kosztów niewykorzy-
stanych zasobów grozi występowaniem zjawiska spirali śmierci kosztów stałych, 
które polega na nieświadomym i nieuzasadnionym alokowaniu kosztów niewy-
korzystanych zasobów do produktów i klientów11. Deklarowany przez spółki 
giełdowe niewielki odsetek rachunków kosztów wyodrębniających koszty nie-
wykorzystanych zasobów, stawia pytanie o spełnianie przez te przedsiębiorstwa 
wymogów sprawozdawczości zewnętrznej, która podkreśla konieczność wyod-
rębniania nieuzasadnionej części kosztów pośrednich oraz o jakość zarządzania 
kosztami pod kątem tworzenia wartości, wszak utrzymywaniu większej wielko-
ści zasobów towarzyszą wyŜsze koszty kapitału. 

W przypadku rachunków kosztów planowanych (poziomy 9–12), to spółki 
giełdowe w większym stopniu stosują te koncepcje (7,4% wskazań) w porówna-
niu do 3,09% w przedsiębiorstwach pozostałych. NiezaleŜnie od liczby wskazań, 
uznać naleŜy, Ŝe w porównaniu chociaŜby do przedsiębiorstw niemieckich, wy-
nik polskich spółek giełdowych jest niski. Według badań prowadzonych na 
gruncie niemieckim, miedzy 50–60% przedsiębiorstw stosuje koncepcję wska-

                                        
9 C. K o c h a l s k i, Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość – ujęcie modelo-

we, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 13; G. Św i d e r s k a, 
op. cit., s. 28;  R. C o o p e r, R. S. K a p l a n, op. cit., s. 19. 

10 C. K o c h a l s k i, op. cit., s. 13. 
11 D. E. K e y s, A. v a n  d e r  M e r w e, The case for RCA: Understanding Resource Interre-

lationships, „Journal of Cost Management”, September/October 2001, vol. 15, no. 6, s. 28; 
T. M. Z i e l i ń s k i, As Easy AS ABC – kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów, „Control-
ling i Rachunkowość Zarządcza” 2007, nr 8, s. 97. 
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zaną jako poziom 9 – grenzplankostenrechnung (GPK)12, podczas gdy Ŝadna ze 
spółek giełdowych nie wskazała tego poziomu. 

Kolejnym elementem badania dojrzałości rachunków kosztów w spółkach 
giełdowych jest wykonanie statystycznego porównania z pozostałymi przedsię-
biorstwami. Do porównania tych dwóch grup przedsiębiorstw zastosowano test 
U Manna-Whitneya, który okazał się istotny statystycznie (p = 0,0025) i wyka-
zał róŜnicę między przedsiębiorstwami z notowanymi i nienotowanymi na GPW 
(wyniki testu w tab. 3).  

 

T a b e l a 3 
 

Wyniki testu U Manna-Whitneya – w podziale na notowane i nie notowane na GPW 
(lata 2011–2012) 

 

Zmienna 

Test U Manna-Whitneya, względem zmiennej: notowana na GPW w Warszawie,  
zaznaczone wyniki są istotne z p < ,05000 

Sum. rang Sum. rang U Z p Z p N waŜn. N waŜn. 

notowana na 
GW 

w Warszawie 

nienotowana 
na GPW 

w Warszawie 
      popraw.   

notowana na 
GPW 

w Warszawie 

nienotowana 
na GPW 

w Warszawie 
Poziom 

dojrzałości 
3887,5 20643,5 1728,52,8590480,0042493,023290,0025 27 194 

 

Ź r ó d ł o: jak do tab. 1. 

 
Zarówno analiza statystyk opisowych jak i wyniki testu statystycznego wy-

kazały, Ŝe przedsiębiorstwa notowane na GPW w Warszawie mają istotnie wyŜ-
szy poziom dojrzałości rachunków kosztów od przedsiębiorstw nienotowanych 
na giełdzie. PowyŜsze potwierdza przyjętą hipotezę, Ŝe spółki notowane na gieł-
dzie osiągają wyŜszy poziom dojrzałości rachunku kosztów. 

Większy stopień wykorzystania nowoczesnych rachunków kosztów przez 
spółki giełdowe sprawia, Ŝe są one bardzie predystynowane do prowadzenia 
w niedalekiej przyszłości rachunków kosztów określanych jako najbardziej za-
awansowane np. zasobowo-procesowy rachunek kosztów (RPCA), resource 
consumption accounting (RCA), TD ABC czy grenzplankostenrechnung (GPK). 
 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 
 

 
W opracowaniu wykazano, Ŝe spółki giełdowe w Polsce w większym stop-

niu wykorzystują nowoczesne rachunki kosztów w porównaniu z pozostałymi 
przedsiębiorstwami. ChociaŜ ciągle  najbardziej „popularnymi” są tradycyjne 
rachunki kosztów, spółki giełdowe zmierzają w kierunku stosowania rachunków 
                                        

12 W. K i l g e r, J. R. P a m p e l, K. V i k a s, Introduction: Marginal Costing as a Manage-
ment Accounting Tool, „Management Accounting Quarterly” 2004, vol. 5, no. 2, s. 15. 
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kosztów, które z jednej strony dostarczą informacji o kosztach i rentowności 
klientów, a z drugiej uwypuklą aspekt kosztów niewykorzystanych zasobów, 
które pociągają za sobą niepotrzebne koszty kapitału. Podejście to moŜe być 
wyjaśnione dąŜeniem do maksymalizacji wartości spółek poprzez dąŜenie do 
generowania zysku ze współpracy z poszczególnymi klientami przy jednocze-
snym minimalizowaniu zaangaŜowanego kapitału i unikaniu ponoszenia kosz-
tów niewykorzystanych zasobów.  
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RESERACH INTO THE MATURITY OF COST ACCOUNTING 
IN THE LISTED POLISH COMPANIES  

 
 

The aim of the research is to recognize the situation as to the maturity of cost accounting in 
listed companies in Poland. The study verified the following hypotheses (1) listed companies in 
Poland mostly use traditional cost accounting while in a far lesser extent they use modern concepts 
of managerial cost accounting (2) companies listed on the Stock Exchange in Warsaw reach 
a higher level of maturity of cost accounting from other companies in Poland. 

Key words: cost accounting, listed companies, controlling, management accounting. 



Magdalena Mikołajek-Gocejna* 
 
 
 
 
 

ASYMETRIA INFORMACYJNA A OTWARTO ŚĆ 
INFORMACYJNA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE 

PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH  W WARSZAWIE  
 
 

 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

Istota asymetrii informacyjnej sprowadza się do nierównowagi informacyj-
nej uczestników rynku. Wynika z tego, Ŝe decyzje  inwestycyjne nie zawsze są 
racjonalne z uwagi na trudności z odczytaniem sygnałów rynkowych spowodo-
wane asymetrycznością informacji. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na 
pytanie, czy otwartość informacyjna spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie ma wpływ na redukcję asymetrii informacyjnej na 
tym rynku. 

 
 

2. ASYMETRIA INFORMACYJNA – ISTOTA PROBLEMU 
 
 

Do zjawiska niepełnej (niekompletnej) informacji wraz z jego implikacjami 
w swoich pracach nawiązywał juŜ Marshall w XIX w., odwołując je do zjawiska 
nierównowagi pomiędzy płacą a pracą rzeczywiście wykonaną przez pracownika. 
Problem asymetrii informacyjnej pojawił się  równieŜ w pracach F. von Hayek, 
który podejmując próbę obalenia koncepcji ekonomii centralnie planowanej, 
udowodnił, Ŝe niepełna informacja prowadzi do nieefektywności rynku1. W la-
tach 60. i 70. XX w. ukształtowała się teoria asymetrii informacji w obecnym jej 
rozumieniu, a zatem jako zjawiska nierównego dostępu do informacji uczestni-
ków rynku. Samo pojęcie asymetrii informacyjnej do ekonomii wprowadził 
J. A. Mirrlees, który za badania zaleŜności pomiędzy przedsiębiorstwami pry-

                                        
* Dr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 
1 J. B. R o s s e s  J r., A Nobel Prize for Asymmetric Information: The Economic Contribution 

of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz, „Review of Political Economy” 2003, 
vol. 15, no. 1. 
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watnymi a rządem w kontekście asymetrii informacji, w 1996 r. dostał nagrodę 
Nobla. Przypadła ona równieŜ w udziale W. Vickerey’owi, którego analizy do-
tyczyły aukcji i procesów przekazywania uprawnień do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Obaj ekonomiści zwrócili uwagę, Ŝe asymetryczna informacja 
jest często wykorzystywana strategicznie w celu uzyskania przewagi nad konku-
rentami, a elementem kluczowym jest identyfikacja ukrytych motywów rządzą-
cych postępowaniem podmiotów na rynku. Innym noblistą  badającym zjawisko 
asymetrii informacji był R. Lucas, uhonorowany w 1995 r. nagrodą Nobla za 
teorię racjonalnych oczekiwań. Wskazywał on, Ŝe podmioty gospodarcze działa-
ją w warunkach niepewności, niedoskonałej informacji i przy wysokich kosztach 
jej pozyskania, co powoduje, Ŝe ich decyzje inwestycyjne nie zawsze są racjo-
nalne z uwagi na trudności z odczytaniem sygnałów rynkowych spowodowane 
asymetrycznością informacji. 

Wydaje się, Ŝe najsłynniejszymi badaczami zjawiska asymetrii informacji są 
G. A. Akerlof, M. Spence i J. E. Stiglitz, którzy przede wszystkim przedstawili 
i rozwinęli narzędzia słuŜące badaniu omawianego zjawiska. 

W 1984 r. G. A. Akelrof przedstawił koncepcję rynków z asymetrycznym 
podziałem informacji, wskazując przykład rynku wtórnego samochodów oso-
bowych (George A. Akerlof, The Market for ’Lemons’: Quality Uncertainty and 
the Market Mechanism) jako ilustrację zjawiska „negatywnej selekcji” które jest 
przykładem zawodności mechanizmu rynkowego, który poprzez istnienie asy-
metrii informacji powoduje, Ŝe dobra o róŜnych cechach są wymieniane na tym 
samym rynku2. Abstrahując od upraszczających załoŜeń, jakie poczynił Nobli-
sta, wydaje się, Ŝe problem asymetrii informacyjnej moŜna rozpatrywać nie tyl-
ko jako sytuację, gdy jedna ze stron posiada większy zasób informacji odnośnie 
przedmiotu transakcji, ale równieŜ jako sytuację, w której jedna ze stron jest 
bardziej niepewna odnośnie spodziewanej (przyszłej) uŜyteczności czerpanej 
z nabywanego dobra, oczywiście abstrahując od kwestii pomiaru stopnia nie-
pewności pomiędzy podmiotami. Wtedy asymetrię informacyjną moŜna trakto-
wać jako zjawisko niepewności, które jest nieodłączną cechą współczesnego 
świata, a nie przejawem wadliwości mechanizmu rynkowego. 

Akerlof w swoim artykule zauwaŜył, Ŝe istnieją sposoby na ominięcie zja-
wiska negatywnej selekcji, np. rynki, na których powtarzany jest proces kupna-
sprzedaŜy, czy teŜ odpowiednia reputacja sprzedającego, ale tę teorię rozwinął 
M. Spence, którego prace dotyczyły pokonywanie barier konkurencji, a w tym 
przypadku bariery informacyjnej. W 1973 r. opisał zachowanie mające na celu 
uniknięcie problemu negatywnej selekcji na rynku pracy  tzw. sygnalizowanie3. 
Proces sygnalizacji jest stosowany przez potencjalnie lepiej poinformowaną 

                                        
2 G. A. A k e r l o f, The Market for ’Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mecha-

nism, „The Quarterly Journal of Economics”, August 1970, vol. 84, no. 3, s. 488–500. 
3 A. M. S p e n c e, Job Market Signaling, „Quarterly Journal of Economics” 1973, vol. 78, 

no. 3. 
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stronę, która pragnie uwiarygodnić się w oczach gorzej poinformowanej strony 
w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji. Aby był to skuteczny mechanizm, 
koszty związane z danym rodzajem sygnałów muszą być niŜsze dla podmiotów 
o największej wiarygodności4.  

Niepełna informacja, oprócz zjawiska negatywnej selekcji, stała się takŜe 
podstawą innych teorii opisujących zjawisko nierównego dostępu do informacji 
oraz moŜliwości podejmowania decyzji w takich sytuacjach, m. in.: teorii agen-
cji czy zjawiska pokusy naduŜycia. 

Problem informacji nabrał szczególnego znaczenia w czasach globalizacji 
i intensywnego rozwoju rynków finansowych. Zjawisko asymetrii informacyjnej 
to podłoŜe „kruchości” instrumentów finansowych i wysokiej podatności ryn-
ków finansowych na niestabilność5. Problematyka ta znalazła swój wyraz szcze-
gólnie w pracach noblisty J. E. Stiglitza, który stwierdził, Ŝe jeŜeli ceny, w tym 
takŜe ceny instrumentów finansowych opierają się na informacjach świadomie 
kształtowanych w imię partykularnych interesów, to nie będzie to słuŜyć rozwo-
jowi gospodarki, a jedynie interesom wąskiej grupy osób uprzywilejowanych. 
J. Stiglitz nazywa tę grupę „graczami giełdowymi” lub po prostu „tymi z Wall 
Street”. Okazuje się, Ŝe na rynku kapitałowym występuje asymetria informacji, 
tzn. menedŜerowie dysponują informacjami, których nie posiadają inni uczestni-
cy rynku, głównie akcjonariusze i udziałowcy funduszy inwestycyjnych. 
W świecie wysokiej asymetrii informacji nawet najbardziej poinformowani in-
westorzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji6.  

Zjawiska ukrywania informacji, czy przedstawiania informacji nieprawdzi-
wych jak wskazuje J. E. Stiglitz, to triumf chciwości nad rozwagą. Kadra zarzą-
dzająca wynagradzana opcjami na akcje miała wszelkie zachęty ku temu, Ŝeby 
robić, co tylko w jej mocy w celu podbicia cen akcji zarządzanych przez siebie 
firm – włącznie z kreatywną księgowością. (…) Inwestorzy i regulatorzy zostali 
juŜ wcześniej ostrzeŜeni, ale najwidoczniej nie wyciągnęli Ŝadnej lekcji z po-
przednich „wpadek”: kreatywna księgowość stała za wieloma skandalami 
z okresu bańki dot-com’owej (technologicznej) pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych7. Występowanie zjawiska asymetrii informacyjnej oraz niewiedzy uczestni-
ków rynku niesie ze sobą moŜliwość wystąpienia sytuacji, w której nieuczciwi 
uczestnicy „gry” dąŜąc do maksymalizacji korzyści finansowych, realizują dzia-
łania niezgodne z prawem, w wśród nich wykorzystywanie8: informacji we-
                                        

4 A. D a n i ł o w s k a, Asymetria informacyjna i jej przezwycięŜanie na rynku kredytów rolni-
czych, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2008_T95_z3-4_s38.pdf. 

5 B. P o l ań s k i, Z. P i e t r z a k, B. W oźn i a k, System finansowy w Polsce, t. I, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

6 Por. J. E. S t i g l i t z, Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2006, s. 90. 

7 J. E. S t i g l i t z, Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka wolne rynki i tonięcie gospodarki 
światowej, PTE, Warszawa 2010, s. 179. 

8 B. K a r a b a n, Zjawisko asymetrii informacyjnej i niewiedzy uczestników rynku na przykła-
dzie rynku kapitałowego w Polsce, (maszynopis powielony), s. 6–8. 
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wnętrznych (insider trading), manipulację rynkiem (manpiluation), uprzedzanie 
operacji (front running), polegające na dokonaniu przez maklera najpierw jego 
operacji w określonych papierach wartościowych, a dopiero później operacji 
klienta, która – jak sądzi ze względu na swoją wielkość spowoduje zmianę noto-
wań rynkowych tego papieru9, przelewanie (churning, overtrade, twisting), które 
polega na dokonywaniu zbędnych operacji, nieuzasadnionych warunkami ryn-
kowymi, w celu uzyskania prowizji naleŜnej z tytułu obrotu instrumentami fi-
nansowymi.  

Oczywiście w systemie finansowym państw istnieją zabezpieczenia prawne,  
czy instytucje, których działania mają na celu minimalizację negatywnych kon-
sekwencji występowania zjawiska asymetrii informacyjnej, jednak całkowite 
wyeliminowanie jego skutków nie jest moŜliwe. Dlatego teŜ, oprócz istniejących 
regulacji prawnych, tak istotne dla zmniejszania stopnia asymetrii na rynku kapi-
tałowym jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości publikowanych przez spółki 
informacji, czyli innymi słowami zwiększenie otwartości informacyjnej spółek. 
Prawdziwa, pełna i rzetelna informacja w istotny sposób przyczynia się do 
zmniejszenia dysfunkcji w pomiarze wartości przedsiębiorstw.     

 
 

3. MODEL BADAWCZY 
 
 

3.1. ZałoŜenia badawcze 
 

 
Badanie zaleŜności pomiędzy asymetrią informacyjną a poziomem otwarto-

ści informacyjnej spółek na GPW w Warszawie wymagało wyznaczenia szeregu 
zadań badawczych: 

1. Określenia zmiennych reprezentujących poziom asymetrii informacyjnej 
wykorzystywanych w badaniach światowych. 

2. Konstrukcji wskaźnika skłonności przedsiębiorstw do ujawniania infor-
macji. 

3. Badania zaleŜności pomiędzy zmiennymi reprezentującymi poziom asy-
metrii informacyjnej a miernikami opisującymi wartość oczekiwań. 

Badania przeprowadzono na podstawie danych giełdowych, sprawozdań fi-
nansowych, jak równieŜ analizy zawartości informacyjnej stron internetowych 
spółek notowanych na GPW w Warszawie w systemie notowań ciągłych, dla 
których moŜliwe stało się zebranie wszystkich danych niezbędnych do wykona-
nia stosownych obliczeń. Łącznie badaniami objęto 277 spółek w okresie czer-

                                        
9 Ibidem. 
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wiec–wrzesień 2011 dla wskaźników asymetrii informacji oraz w 2009 i w 2010 
dla wskaźników finansowych10.  

W celu obliczenia i analizy wielkości objętych projektem badawczym au-
torka stworzyła specjalną bazę danych (zawierającą m. in. sprawozdania finan-
sowe spółek za poszczególne lata, ceny akcji, liczby akcji znajdujących się 
w obrocie, wielkości wypłacanych dywidend na jedną akcję, wartości współ-
czynników beta, rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych, oczekiwane 
stopy inflacji, liczba analityków, struktura akcjonariatu, wypłacane dywidendy) 
oraz systemy arkuszy kalkulacyjnych.  
 
 

3.2. Zmienne poziomu asymetrii informacyjnej i ich operacjonalizacja 
 
 
W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć wiele propozycji zmiennych, które 

mogłyby reprezentować asymetrię informacyjną. Biorąc pod uwagę specyfikę 
poruszanych w artykule kwestii wydaje się za słuszne zawęŜenie kwestii asyme-
trii informacyjnej do asymetrii informacyjnej w obszarze relacji inwestorskich, 
gdyŜ to one obejmują cały szereg informacji przekazywanych inwestorom, jak 
równieŜ dwustronną komunikację, kształtującą ich oczekiwania. W tym obsza-
rze wskaźnikami mogącymi prezentować asymetrię informacyjną są: 

− liczba analityków (ang. analysts following, analysts coverage) badają-
cych  daną spółkę i sporządzających okresowe raporty giełdowe (Bhushan11, Cai 
i in.12), 

− wskaźnik wartości księgowej do wartości rynkowej (Huddart i Ke13), 
− róŜnica pomiędzy przewidywaniami analityków dotyczącymi wyników 

finansowych lub giełdowych a rzeczywiście uzyskanymi wynikami (Filbeck 
i Webb14; Boumoshleha i Reeba15), 

− liczba duŜych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji) oraz  
udział akcjonariuszy instytucjonalnych (Huddart i Ke). 
                                        

10 Niektóre ustalenia przyjęte w realizowanym projekcie badawczym mogą wydawać się 
dyskusyjne i budzić pewne zastrzeŜenia. Jest to spowodowane głównie faktem, Ŝe wiele kwestii 
zasygnalizowanych powyŜej nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia w teorii. 

11 R. B h u s h a n, Firm characteristics and analyst following, „Journal of Accounting and 
Economics” 1989, vol. 11, no. 2, s. 255–274. 

12 J. C a i, Y. Q i a n, Y. L i u, Information Asymmetry and Corporate Governance, Drexel 
College of Business Research Papers, No. 02, 2008, http://ssrn.com/abstract=1082589. 

13 S. H u d d a r t, Bin K e, Information asymmetry and cross-sectional determinants of insider 
trading, „Contemporary Accounting Research” 2007, vol. 24(1), s. 195–232. 

14 G. F i l b e ck, S. E. W e b b, Information asymmetries, managerial ownership, and the im-
pact of layoff announcements on shareholder wealth, „Quarterly Journal of Business and Econom-
ics” 2001, vol. 40(2), s. 31–48 (QJBE – Lincoln, Neb: College of Business Administration, ISSN 
0747-5535, ZDB-ID 859563x). 

15 A. S. B o u m o s h l e h a, D. M. R e e b a, Inside Directors, Managerial Competition and the 
Asymmetric Problem, „Social Science Research Network”, http://www.ssrn.com/abstract=674082.  
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W literaturze światowej najczęściej występującymi wskaźnikami reprezen-
tującymi poziom asymetrii są: liczba analityków, liczba duŜych akcjonariuszy 
(posiadających co najmniej 5% akcji) oraz udział akcjonariatu rozproszonego 
(tzw. free float).  

Zmniejszenie asymetrii informacyjnej poprzez publikowanie lepszej jakości 
informacji skutkuje zwiększonym zainteresowaniem spółką ze strony inwesto-
rów instytucjonalnych i analityków. Dowodem na taką zaleŜność mogą być 
m. in. badania: Verrecchia16, Barry i Brown17, Merton18,  Kim i Verrecchia19.  

Jednocześnie w warunkach rozproszonej własności akcjonariusze posiada-
jący niewielkie pakiety akcji nie są w stanie kontrolować decyzji menedŜerów 
wykorzystując prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Dzięki temu menedŜero-
wie mogą realizować w pierwszej kolejności własne interesy kosztem interesów 
akcjonariuszy20. W warunkach skoncentrowanej własności problem agencyjny 
pojawia się na linii: dominujący akcjonariusz (oraz lojalny mu menedŜer) – ak-
cjonariusz mniejszościowy. Akcjonariusz dominujący ma znacznie lepszy niŜ 
inni dostęp do informacji, co sprzyja zwiększaniu asymetrii informacyjnej. Wy-
soki free float, a zatem wysoki udział akcjonariatu rozproszonego sprzyja 
zmniejszaniu asymetrii informacyjnej, gdyŜ wymaga większej otwartości infor-
macyjnej spółki (Clemente i Labat21, Attig, Fong, Godhoum i Lang22, Cormier, 
Ledoux, Magnan i Aerts23, Demsetz 24).  

 

                                        
16 R. E. V e r r e c c h i a, Discretionary Disclosure, „Journal of Accounting and Economics” 

1983, no. 5, s. 179–94; R. E. V e r r e c c h i a, Information Quality and Discretionary Disclosure, 
„Journal of Accounting and Economics” 1990, no. 12, s. 365–80. 

17 C. B a r r y, S. B r o w n, Differential information and the small firm effect, „Journal of          
Financial Economics” 1984, no. 13, s. 283–294; C. Barry, S. Brown, Differential information and 
security market equilibrium, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1985, no. 20, 
s. 407–422. 

18 R. C. M e r t o n, A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Informa-
tion, „Journal of Finance, American Finance Association” 1987, vol. 42(3), s. 483–510. 

19 O. K i m, R. E. V e r r e c c h i a, Liquidity and volume around earning announcements, 
„Journal of Accounting and Economics” 1994, no. 17(1–2), s. 41–67. 

20 W. P o p ł a w s k i, Akcjonariusze mniejszościowi i ich pozycja na rynku kapitałowym,    
„Organizacja i Kierowanie” 2003, nr 1, s. 59–75. 

21 A. G. C l e m e n t e, B. N. L a b a t, Corporate Governance Mechanisms And Voluntary Disclo-
sure, 2005, Universidad Autónoma de Madrid  Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Departa-
mento de Contabilidad, http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresaeca/cd/73a.pdf.  

22 N. A t t i g,  W-M. F o n g, Y. G o d h o u m, L. H. P. L a n g, Effect of Large Shareholding on 
Information Asymmetry and Stock Liquidity, http://www.chaire-produits-derives.uqam.ca/pages/ 
textes/recherche/documents/cdpd03-06.pdf.  

23 D. C o r m i e r, M.-J. L e d o u x, M. M a g n a n, W. A e r t s, Corporate governance and in-
formation asymmetry between managers and investors, Emerald Group Publishing Limited, 
26 May 2009. 

24 H. D e m s e t z, The cost of transactions, „Quarterly Journal of Economics” 1968, no. 20, 
s. 267–291. 
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Biorąc pod uwagę wnioski płynące z przytoczonych badań dotyczących za-
leŜności pomiędzy asymetrią informacyjną a liczbą analityków, liczbą duŜych 
akcjonariuszy i udziałem akcjonariatu rozproszonego, w prowadzonej dalej ana-
lizie to właśnie one posłuŜyły jako zmienne opisujące asymetrię w obszarze 
relacji inwestorskich. 

Dane dotyczące liczby analityków pochodziły ze stron internetowych bada-
nych spółek lub ze stron portali finansowych, i obejmowały analityków, którzy 
sporządzali raporty o spółkach w ciągu ostatnich trzech lat.  W przypadku braku 
stosownych danych kontaktowano się z osobami odpowiedzialnymi za relacje 
inwestorskie w spółkach ze stosownym pytaniem. Wskaźnik liczby duŜych ak-
cjonariuszy oraz free flow otrzymano w analogiczny sposób.  

Średnia liczba analityków badających daną spółkę i sporządzających okre-
sowe raporty giełdowe w badanym okresie wyniosła 6. NaleŜy w tym miejscu 
zwrócić uwagę, Ŝe  liczba analityków, podobnie jak udział akcjonariatu rozpro-
szonego, jest wskaźnikiem będącym pochodną zainteresowania inwestorów.  
W badanym okresie największym poziomem analysts coverage cieszyły się: 
PKO BP SA (27 analityków), New World Resources NV (26 analityków), Polski 
Koncern Naftowy ORLEN SA (25 analityków).  

Średnia liczba duŜych akcjonariuszy dla badanych spółek  giełdowych wy-
niosła 3,22, przy czym wskaźnik ten przyjmował wartości od 1, co oznacza jed-
nego akcjonariusza posiadającego więcej niŜ 5% ogólnej liczby akcji (27 bada-
nych spółek) do 9 (Projprzem SA).  

Średni udział akcjonariatu rozproszonego dla analizowanych spółek wyniósł 
37,18%, przy czym najbardziej rozproszony akcjonariat, wynoszący 93,17%, 
zanotowano dla spółki Petrolinvest SA. 

Jak wspomniano wcześniej liczba analityków oraz udział akcjonariatu roz-
proszonego są wskaźnikami będącymi pochodną zainteresowania inwestorów 
daną spółką, lub mówiąc inaczej pochodną atrakcyjności spółki dla inwestorów. 
Jednym z podstawowych elementów warunkujących ową atrakcyjność jest 
otwartość informacyjna przedsiębiorstw giełdowych. Inwestorzy sami wskazują, 
iŜ efektywna polityka informacyjna ma istotne znaczenie przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych i angaŜowaniu kapitałowym w akcje konkretnych przed-
siębiorstw oraz Ŝe są oni gotowi płacić pewną premię za akcje spółek o zwięk-
szonej otwartości informacyjnej25. Badania te nabierają szczególnego znaczenia 
w kontekście ostatniego kryzysu finansowego, gdzie zaufanie do spółek i do 
uczestników rynków kapitałowych do siebie nawzajem, okazały się niezbędne 
dla uspokojenia nastrojów i stabilizacji oczekiwań. Analizy prowadzone przez 
Prof. D. Dziawgo z zespołem jasno sygnalizują wysoki poziom krytycyzmu ze 
strony profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego wobec informacji prze-

                                        
25 Badania prowadzone przez Polski Instytut Relacji Inwestorskich opublikowane na stronie 

http://www.piri.pl. 
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kazywanych przez spółki26. Świadczy to o swoistej erozji zaufania do rynku 
kapitałowego, a w tym kontekście o konieczności zintensyfikowania prac nad 
zwiększaniem otwartości informacyjnej spółek. Efektywne funkcjonowanie 
relacji inwestorskich moŜe bowiem słuŜyć do redukcji asymetrii informacyjnej, 
co niewątpliwie podnosi jakość rynku finansowego. 

W związku z powyŜszym na potrzeby badania został skonstruowany 
wskaźnik asymetrii informacji w obszarze relacji inwestorskich (AIR), który 
wyraŜa skłonność przedsiębiorstwa do przekazywania informacji na temat jego 
funkcjonowania. KaŜda spółka giełdowa jest zobowiązana do prowadzenia ser-
wisu relacji inwestorskich, stąd w badaniu przyjęto, Ŝe informacje, przedstawio-
ne dobrowolnie w tych serwisach, mających na celu przekazanie informacji 
o spółce jej obecnym i potencjalnym akcjonariuszom, wyznaczają skłonność 
przedsiębiorstw do przekazywania informacji w obszarze relacji inwestorskich. 
Biorąc pod uwagę, Ŝe decyzje inwestycyjne są determinowane nie tylko finan-
sowymi, ale równieŜ niematerialnymi źródłami wartości, konstrukcję wskaźnika 
asymetrii informacyjnej w obszarze relacji inwestorskich oparto o wytyczne 
dotyczące raportowania wartości zawarte w propozycji K. Jacobson, P. Hofman-
-Bang, R. Nordby Jr (2005) – IC Rating™ Model. Wybór tego modelu był po-
przedzony krytyczną analizą proponowanych w literaturze i praktyce sposobów 
raportowania wartości27. Przyjęcie IC Rating Model jako podstawy dla budowy 
wskaźnika asymetrii informacyjnej, umoŜliwiło objęcie nim przede wszystkim 
informacji dobrowolnie przekazywanych przez spółki na rynek, a nie tylko tych, 
które wymagane są stosownymi przepisami prawa IC Rating™ Model prezentu-
je niematerialne składniki kapitału przedsiębiorstwa wykorzystując trzy róŜne 
perspektywy: efektywności, ryzyka oraz odnowy i rozwoju, patrząc na przedsię-
biorstwo przez pryzmat bieŜącej efektywności, przyszłych moŜliwości oraz 
umiejętności odnowy i rozwoju. 

Omawiany model włącza do oceny przeszło 200 niematerialnych determi-
nant wpływających na wartość przedsiębiorstwa Na potrzeby badania ograni-
czono nieco zakres informacji potrzebnych do konstrukcji wskaźnika asymetrii 
informacji w obszarze relacji inwestorskich (AIR). Podstawowym argumentem, 
uzasadniającym wprowadzenie ograniczeń, jest zbiór informacji najbardziej 
poŜądanych i najczęściej poszukiwanych przez inwestorów, których identyfika-
cja jest moŜliwa na podstawie prowadzonych w tym obszarze badań28. 

 
 
 

                                        
26 D. D z i a w g o, Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 242. 
27 Zob. szerzej na temat róŜnych modeli raportowania http://www.sveiby.com/articles/Intan-

gibleMethods.htm. 
28 E. G a r c i a - M e c a, Bridging the gap between disclosure and use of intellectual capital 

information, „Journal of Intellectual Capital” 2005, no. 6, s. 427. 
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W związku z powyŜszym, analiza zawartości stron internetowych spółek 
notowanych na GPW polegała na poszukiwaniu informacji dotyczących: 

 
T a b e l a  1 

 

W obszarze strategii: 
1. Nowe produkty i technologie 
2. Inwestycje w nowe obszary 

działalności 
3. Misja, wizja, cele i zgodność ze 

strategią 
4. Wartość przedsiębiorstwa 
5. Własność intelektualna (patenty, 

licencje) 
6. Marki  
7. Alianse i porozumienia strate-

giczne 
8. Przejęcia 
9. Sieci dostawców i dystrybuto-

rów 
10. Jakość produktów 
11. Struktura organizacyjna 
12. Udziały w rynku (według pro-

duktów/segmentów) 
13. Struktura akcjonariuszy 
14. Relatywny udział w rynku 

w stosunku do głównych konku-
rentów 

15. Najlepsze praktyki 
16. Kultura organizacyjna 
17. Inwestycje środowiskowe 
18. Odpowiedzialność społeczna 
19. Nadzór korporacyjny 

W obszarze procesów: 
20. Efektywność  
21. Model biznesowy 
22. Komunikacja wewnętrzna 
23. Zewnętrzne i wewnętrzne 

błędy 
24. Polityka środowiskowa 
25. Spory 

W obszarze klientów: 
26. SprzedaŜ w odniesieniu do 

produktów lub segmentów 
działalności 

27. SprzedaŜ w odniesieniu do 
klientów 

28. Nowi klienci 
29. Relacje z klientami 
30. ZaangaŜowanie klientów 
31. Wartość dodana dla klientów 
32. Klienci Internetowi 
33. UzaleŜnienie od głównych 

klientów 
34. Edukacja klientów 
35. Wskaźnik produkcji na klienta 
36. Wskaźnik klientów na pra-

cownika 
37. Zwroty 

W obszarze technologii: 
38. Systemy IT 
39. Transakcje internetowe 
40. Inwestycje w technologie 
41. Liczba odsłon serwisu interne-

towego spółki 

W obszarze kapitału intelektu-
alnego: 
42. Doświadczenie menedŜerów 
43. Zmiana w liczbie i kwalifika-

cjach pracowników 
44. Pracownicy według wieku, 

wykształcenia, departamentów 
45. Jakość zarządzania 
46. Systemy wynagradzania 
47. Polityka edukacji i szkoleń 

pracowników 
48. Doświadczenie pracowników 
49. Produkcja na pracownika 
50. Akcje menedŜerskie i pracow-

nicze 
51. Polityka zatrudnienia 
52. MoŜliwości rotacji pracowni-

ków 
53. UzaleŜnienie od głównych 

pracowników 
54. Wynagrodzenia 
55. MoŜliwości kariery 
56. Zysk na pracownika 
57. Wartość dodana na pracownika 

– 

 

Ź r o d ł o: opracowania własne na podatnie IC-Rating Model. 
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Na podstawie powyŜszych informacji został skonstruowany wskaźnik asy-
metrii informacji w obszarze relacji inwestorskich (AIR), który wyraŜa skłon-
ność przedsiębiorstwa do przekazywania informacji na temat jego funkcjonowa-
nia. Do kaŜdej informacji zawartej w powyŜszej tabeli przyporządkowano war-
tość od 0 do 1. Gdy w analizowanym serwisie relacji inwestorskich konkretnej 
spółki znajdowała się pełna informacja wówczas przypisano jej wartość 1, gdy 
informacja była częściowa lub tylko odsyłająca do innych źródeł wówczas przy-
pisano jej wartość 0,5, natomiast w sytuacji braku poszukiwanej informacji              
– wartość 0. W rezultacie kaŜda z badanych spółek mogła otrzymać 57 punktów, 
po jednym za kaŜdą informację. Wyniki badań zostały przedstawione za pomocą 
wskaźnika skłonności do przekazywania informacji (AIR) w postaci ułamkowej, 
czyli udziału liczby otrzymanych punktów w całkowitej liczbie punktów moŜli-
wych do uzyskania. 

NajwyŜszą wartość wskaźnika skłonności do przekazywania informacji 
w obszarze relacji inwestorskich AIR (powyŜej 0,80) osiągnęły: GPW SA, 
BZ WBK SA, Cyfrowy Polsat SA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, PGE SA, 
Grupa Lotos SA. Są to zatem spółki, które cechują się duŜą otwartością infor-
macyjną, dbając o relacje z inwestorami, jak równieŜ z innymi intereariuszami. 

 
 

3.3. Korelacje pomiędzy poziomem otwartości informacyjnej w obszarze relacji 
inwestorskich a wskaźnikami reprezentującymi poziom asymetrii 

 
 
W celu zbadania zaleŜności pomiędzy zdefiniowanymi wyŜej wskaźnika-

mi asymetrii wykorzystano analizę współczynników korelacji Pearsona29. Jako 
miary zaleŜności między poszczególnymi parametrami finansowymi wykorzy-
stane zostały: współczynnik korelacji Pearsona oraz kwadrat tej wielkości, 
zwany współczynnikiem determinacji, który informuje jaka część zmiany 
zmiennej objaśnianej jest wyjaśniana zmiennością zmiennej objaśniającej. Do 
wyznaczenia tych współczynników posłuŜył pakiet komputerowy STATISTICA 
9.0 PL, przy pomocy którego moŜliwe było określenie, czy otrzymane współ-
czynniki korelacji i determinacji są statystycznie istotne. Poziom istotności 
został standardowo przyjęty na poziomie 0,05. Macierze korelacji, z racji na 
specyfikę zmiennych pierwotnych, zostały  zbudowane dla danych standary-
zowanych.  

 
 

                                        
29 Autorka jest świadoma, Ŝe w przypadku rozkładu dalekiego od dwuwymiarowego normal-

nego lub istnienia w próbie obserwacji odstających, współczynnik korelacji Pearsona moŜe fał-
szywie wskazywać na nieistniejącą korelację. Przy interpretacji współczynnika korelacji liniowej 
Pearsona naleŜy więc pamiętać, Ŝe wartość współczynnika bliska zeru nie zawsze oznacza brak 
zaleŜności, a jedynie brak zaleŜności liniowej. 
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T a b e l a  2 
 

Współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy wskaźnikiem AIR 
a zmiennymi reprezentującymi poziom asymetrii informacyjnej 

 

Variable 

Correlations 
Marked coefficients are significant when p < ,05000 

N = 136 (Listwise deletion was applied) 

Average 
Standard 
deviation 

AIR 
Analysts 
coverage 

Number of big 
shareholders 

AIR 64.76186 7.88402 1.000000 0.546560 –0.332395 

Analysts coverage 6.27206 6.29811 0.546560 1.000000 –0.374129 
Number of big 
shareholders 

3.19118 1.64436 –0.332395 –0.374129 1.000000 

Free float 37.36176 16.59376 0.011527 0.155707 –0.116737 
 

Statistica 9.0 
Funkcja: macierze korelacji 
 

Ź r ó d ł o: obliczenia własne. 

 
Na podstawie wstępnej analizy moŜna stwierdzić, Ŝe istnieją statystycznie 

istotne korelacje pomiędzy wskaźnikiem AIR a liczbą analityków (0,55 – dodatnia 
korelacja wysoka) oraz liczbą duŜych akcjonariuszy (–0,33 – ujemna korelacja 
przeciętna). Wyniki nie są zaskakujące, poniewaŜ równieŜ w literaturze świato-
wej liczba analityków jest najpopularniejszym wskaźnikiem asymetrii informa-
cyjnej w obszarze relacji inwestorskich. Jednocześnie wysoka statystycznie 
istotna korelacja pomiędzy tymi wskaźnikami potwierdza słuszność stosowania 
skonstruowanego wskaźnika skłonności do przekazywania informacji jako 
zmiennej reprezentującej poziom asymetrii informacyjnej w obszarze relacji 
inwestorskich. Oznacza to, Ŝe im większa ilość przekazywanych informacji tym 
większe zainteresowanie spółką i tym więcej analityków śledzi jej poczynania. 
Jednocześnie im mniejsza liczba duŜych akcjonariuszy, tym spółka jest bardziej 
skłonna do przekazywania informacji inwestorom. 

 
 

4. ZAKOŃCZENIE 
 
 

Liczba analityków oraz udział akcjonariatu rozproszonego są wskaźnikami 
będącymi pochodną zainteresowania inwestorów daną spółką, lub mówiąc ina-
czej pochodną atrakcyjności spółki dla inwestorów. Jednym z podstawowych 
elementów warunkujących ową atrakcyjność jest otwartość informacyjna przed-
siębiorstw giełdowych. Przeprowadzone badania  wskazują, Ŝe efektywne funk-
cjonowanie relacji inwestorskich w spółkach notowanych na GPW w Warszawie 
moŜe słuŜyć redukcji asymetrii informacyjnej, co niewątpliwie będzie przyczy-
niało się podnoszenia jakości rynku kapitałowego.  
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INFORMATION ASYMMETRY AND INFORMATION OPENNESS OF C OMPANIES 
LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE 

 
 

Information asymmetry can be defined as the imbalance of information to market 
participants. It follows that investment decisions are not always rational because of the difficulty 
of reading the market signals caused by asymmetric information. This article attempts to answer 
the question of whether the information openness of companies listed on Warsaw Stock Exchange 
has an impact on information asymmetry in the market. 

Key words: information asymmetry, investor relation, information openness, disclose 
information.  
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RELACJE KOOPERENCYJNE W UKŁADACH BIZNESOWYCH. 

STUDIUM PRZYPADKU 
 
 
 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

Obserwując zachowanie i postępowanie przedsiębiorstw moŜna stwierdzić, 
Ŝe w ostatnich latach następuje dynamiczna zmiana w relacjach i stosunkach 
zachodzących między współpracującymi podmiotami. Dotychczasowe strategie 
nakierowane na walkę z konkurentami z jednej strony lub na współpracę z dru-
giej nie przynosiły poŜądanych efektów w postaci wzrostu pozycji konkurencyj-
nej uczestników układu. Współczesna gospodarka wymaga bowiem większego 
zaangaŜowania, bardziej nowoczesnego i dynamicznego podejścia, które z jed-
nej strony promuje wspólne, zespołowe działanie z drugiej natomiast inspirują-
cej walki, której zadaniem jest pobudzanie i intensyfikowanie działań prorozwo-
jowych i innowacyjnych. Jednocześnie dowodzi się, Ŝe najbardziej złoŜoną 
i skomplikowaną relacją pomiędzy konkurentami, przynoszącą najwięcej korzy-
ści jest układ określany w literaturze mianem kooperencji1. Pod pojęciem tym 
kryje się sytuacja w biznesie, w której niezaleŜne, autonomiczne i suwerenne 
podmioty współpracują i koordynują swoją działalność z działalnością innych 
jednostek w celu uzyskania określonych, korzystnych i wzajemnych rezultatów 
oraz jednocześnie konkurują z tymi jednostkami na zasadach ogólnie przyjętych 
w danym środowisku. Zineldin wskazuje, Ŝe podstawą relacji kooperencyjnych 
jest załoŜenie o dąŜeniu wszystkich funkcjonalnych obszarów decyzyjnych 
przedsiębiorstwa do ustanowienia partnerskich, wzajemnie profitujących się 
relacji z innymi aktorami rynku działającymi w określonym środowisku, 

                                        
* Dr hab., prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Zarządzania 

i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa. 
1 W niniejszym opracowaniu uŜywać się będzie pojęcia kooperencja, które powstało z połą-

czenia dwóch słów: kooperacji i konkurencji, w języku angielskim pojęcie coopetition powstało 
z połączenia słów cooperation and competition.  
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z uwzględnieniem konkurencji2. Konkurencja ta wyzwala siły, które pozwalają 
poprawić produktywność, zredukować koszty, zoptymalizować wykorzystanie 
zdolności produkcyjnych, zwiększyć wydajność pracy itp. MoŜna zatem zazna-
czyć, Ŝe konkurencja w tym wypadku przyjmuje charakter pozytywny, jest swo-
istą inspiracją wpływającą na rozwój, postęp i ekspansję. Z przytoczonej defini-
cji wynika równieŜ, Ŝe czysto konkurencyjne i czystko kooperacyjne relacje nie 
występują lub występują bardzo rzadko, przy czym poprzez czyste relacje ko-
operacyjne naleŜy rozumieć totalną współpracę, która w wyniku pozytywnej 
synergii wzmacnia i buduje nową wartość, a poprzez czyste relacje konkuren-
cyjne naleŜy rozumieć radykalną, wyniszczającą i destrukcyjną rywalizację.  

Biorąc powyŜsze pod uwagę bardzo interesującym problemem jest analiza 
relacji kooperencyjnych zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami zlokalizo-
wanymi w Polsce, działającymi w niestabilnym i niepewnym otoczeniu oraz 
określenie typu relacji, które mają w tych układach charakter dominujący. Me-
todą badawczą wybraną do charakterystyki zachodzących zaleŜności było stu-
dium przypadku przy wykorzystaniu wywiadu i obserwacji uczestniczącej. 
Podmiotem badań jest średniej wielkości przedsiębiorstwo działające w branŜy 
zaopatrzenia materiałowo-technicznego, która charakteryzuje się wysokim stop-
niem oligopolu. Na rynku tego rodzaju działalność prowadzi co najwyŜej kilka-
naście liczących się podmiotów, którzy obsługują tysiące róŜnej wielkości firm, 
które chcąc utrzymać swój potencjał produkcyjny w odpowiedniej kondycji 
muszą nabywać róŜnego rodzaju części zamienne, środki konserwujące, narzę-
dzia czy usługi profesjonalne.  

 
 

2. ISTOTA I ZNACZENIE KOOPERENCJI 
 
 

Mimo, Ŝe zjawisko kooperencji jest szeroko dyskutowane zarówno w ujęciu 
teoretycznym, jak i praktycznym, dotychczas nie wypracowano wspólnej i jed-
nolitej koncepcji opisującej zachowanie organizacji w tego typu relacji. Feno-
men ten jest bowiem w gestii zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, takich 
jak socjologia, antropologia, psychologia, nauki polityczne i społeczne, zacho-
wania organizacyjne, teoria organizacji czy zarządzanie strategiczne. Szczegól-
nego znaczenia nabiera jednak na gruncie nauk ekonomicznych, podkreśla się 
bowiem, Ŝe we współczesnym silnie konkurencyjnym świecie odgrywa bardzo 
waŜną rolę, jako czynnik poprawiający efektywność działania oraz jako kluczo-
wy instrument budowy pozycji strategicznej przedsiębiorstwa i wchodzenia na 
nowe rynki. NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe kooperencja często jest traktowana 

                                        
2 M. Z i n e l d i n, Towards an ecological collaborative relationship management, „European 

Journal of Marketing” 1998, vol. 32, no. 11/12, s. 1138−1164. 
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przez przedsiębiorstwa jako rodzaj wielowymiarowej strategii i idei, które po-
zwalają uzyskać, a przede wszystkim utrzymać przewagę konkurencyjną3. 

Idea kooperencji została rozpropagowana przez A. Brandenburgera 
i B. Nalebuffa, którzy w ksiąŜce pt. Co-opetition z 1996 r. zaznaczyli, Ŝe 
(…) kooperencja funkcjonuje, kiedy konkurencja i kooperacja jednocześnie po-
jawiają się w trakcie rozwoju procesu relacji pomiędzy dwoma aktorami rynku4. 
Relacje jakie zachodzą pomiędzy przedsiębiorstwami stanowią specyficzną mie-
szaninę kooperacji, rozumianej jako wspólna praca i realizacja celów, opartą na 
zaufaniu, zaangaŜowaniu i podziale wiedzy z konkurencją utoŜsamianą z rywa-
lizacją, współzawodnictwem i walką negocjacyjną5. Podkreśla się, Ŝe jest to 
sytuacja, w której (…) dwóch rywali jednocześnie konkuruje i współpracuje ze 
sobą6. W relacjach kooperencyjnych konkurenci stają się dla siebie zarówno 
rywalami, jak i partnerami. Istota tak rozumianej relacji sprowadza się do two-
rzenia wartości przez dwóch lub większą ilość partnerów poprzez wzajemne 
działania komplementarne. Do kooperencji dąŜą zazwyczaj podmioty gospodar-
cze, które mają silną pozycję w sektorze, lecz nie posiadają zasobów strategicz-
nych, będących w dyspozycji konkurenta. Budowa takich relacji jest zatem opar-
ta na partnerstwie z jednej strony i dominacji z drugiej7. 

Wskazuje się, Ŝe dwie organizacje, które kooperują w jednych obszarach 
i konkurują w innych mogą w rezultacie osiągnąć konsensus, którą określa się 
jako sytuację, w której obydwa podmioty uzyskują korzyści (sytuacja win-win). 
Korzyścią strategii jednoczesnego konkurowania i kooperacji jest podział we-
wnętrznych zasobów i rynku z konkurującymi organizacjami. Kooperencja two-
rzy wartość poprzez współpracę pomiędzy konkurującymi organizacjami, spro-
wadzając indywidualne oczekiwania do wspólnych celów i wzajemną pomoc 
w tworzeniu okazji rynkowych poprzez usunięcie zewnętrznych przeszkód 
i neutralizację zagroŜeń8. WspółzaleŜność oznacza realizację tej samej wizji, 
strategii, zawieranie sojuszy, negocjowanie warunków wzajemnych zaleŜności, 
a takŜe nawiązywanie ścisłych relacji na róŜnych poziomach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa9.  

                                        
3 M. L e v y, C. L o e b b e c k e, P. P o w e l l, SMEs, co-opetition and knowledge sharing: The 

role of information system, „European Journal of Information System” 2003, no. 12, s. 3. 
4 A. M. B r a n d e n b u r g e r, B. J. N a l e b u f f, Co-opetition, Doubleday Currency, New 

York 1996, s. 36. 
5 M. C i e s i e l s k i, Relacje między dostawcami i odbiorcami, „Gospodarka Materiałowa 

i Logistyka” 2004, nr 7, s. 4. 
6 M. B e n g t s s o n, M. K o c k, „Coopetition” in Business Networks – to Cooperate and 

Compete Simultaneously, „Industrial Marketing Management” 2000, vol. 14, no. 29, s. 412.   
7 Zob. M. C i e s i e l s k i, S. Z i m n i e w i c z, Partnerstwo i dominacja, „Gospodarka Materia-

łowa i Logistyka” 2005, nr 4, s. 25. 
8 Kwai-Sang C h i n, Boris L. C h a n, Ping Kit L a m, Identifying and prioritizing critical suc-

cess factors for coopetition strategy, „Industrial Management & Data Systems” 2008, vol. 108, 
no. 4, s. 437. 

9 J. B r i l m a n, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 141. 
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 Biorąc pod uwagę kooperację zaleŜność jest ustalona w formalnej umowie, 
kształtującej stosunki pomiędzy partnerami lub w zaufaniu będącym wynikiem 
wcześniejszych interakcji. W konkurencji zaleŜność jest wynikiem siły, pozycji 
przetargowej, kluczowych kompetencji lub roli jaką odgrywa dany partner 
w utworzonej sieci. Rywalizacja przejawia się w negocjacjach, w walce o wła-
sne korzyści i interesy, których nie da się pogodzić z interesami grupy i jest zwią-
zana z brakiem mechanizmów, które mogłyby łagodzić pojawiający się oportu-
nizm, podczas gdy kooperacja jest wspólnym wysiłkiem w realizacji zbieŜnych 
celów. Walka moŜe dotyczyć zarówno elementów wejścia, takich jak zaopatrze-
nie, dostawcy, technologie wytwarzania, informacja i wiedza, zasoby ludzkie, czy 
swoiste uwarunkowania prowadzenia działalności, jak i elementów wyjścia, które 
dotyczą zrealizowanych zamówień, kontraktów i podziału rynku10.  

Niektórzy badacze zajmujący się kooperencją definiują ją jako (…) system 
podmiotów we wzajemnej interakcji opartej na częściowej zgodności interesów 
i celów. Definicja ta pozwala na odróŜnienie istoty kooperencji od konkurencji 
i współpracy. Zdaniem Dagnino i innych moŜna uwypuklić trzy zasadnicze ele-
menty kooperencji11: 

− współzaleŜność jest zarówno źródłem tworzenia wartości, jak i miejscem 
podziału tej wartości, 

− współzaleŜność oparta jest na grze o sumie dodatniej i zmiennej, która 
powinna przynieść uczestnikom korzyści, nie zawsze symetrycznie, 

− współzaleŜność w grze o sumie dodatniej i zmiennej jest oparta na czę-
ściowej zbieŜności interesów. 

Zdaniem M. Zineldina nawiązanie, utrzymanie i rozwój układu kooperen-
cyjnego jest związany z siedmioma warunkami wstępnymi, które determinują 
powodzenie i przyszły sukces12. Zalicza do nich:  

− skłonność do angaŜowania się w interaktywną relację wymiany dwóch 
lub większej ilości aktorów rynkowych,  

− posiadanie pewnej wartość przez kaŜdy podmiot, która jest poŜądana 
przez inną organizację,  

− skłonność kaŜdej organizacji do rezygnacji „z czegoś wartościowego” 
w zamian za „coś wartościowe” naleŜące do innego podmiotu, innymi słowy 
relacja jest oparta na wzajemnym wynagradzaniu się, 

− akceptację lub odrzucanie warunków wymiany przez kaŜdy podmiot sa-
modzielnie, 

− wymianę informacji, komunikację i działanie w interakcji, 

                                        
10 Y. L u o, A coopetition perspective of global competition, „Journal of Word Business” 

2007, no. 42, s. 130.  
11 G. B. D a g n i n o, F. L e  R o y, S. Y a m i, W. C z a k o n, Strategie koopetycji – nowa forma 

dynamiki międzyorganizacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 6, s. 3. 
12 M. Z i n e l d i n, Co-opetition the organization of the future, „Marketing Intelligence& 

Planning” 2004, vol. 22, no. 6/7, s. 780. 
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− uznawanie etycznych wartości i określonych norm przez kaŜdy podmiot; 
niezaleŜność, zobowiązania i adaptacja są decydującym czynnikiem tworzenia, 
rozwoju i wzmacniania pozytywnych długofalowych relacji, 

− zachowanie równowagi przez podmioty pomiędzy wszystkimi „za i prze-
ciw” utworzonej relacji. 

Warunkiem jednoczesnego występowania kooperacji i konkurencji jest wie-
loaspektowa współpraca dotycząca róŜnorodnych spraw, obszarów i projektów, 
z których niektóre zawierają elementy rywalizacji inne natomiast elementy 
współdziałania13. Zdaniem W. Tsai najprostszą formą kooperencji jest podział 
wiedzy z rywalem, który odnosi się do wspólnego jej wykorzystania w celu re-
alizacji zamierzonych celów14. J. Cygler wskazuje na paradoksalny aspekt takie-
go układu, w którym rywalizujące podmioty musza obdarzyć się wzajemnym 
zaufaniem, angaŜować się we współpracę a takŜe dzielić informacją, doświad-
czeniem i ryzykiem15.  
 
 

3. TYPY RELACJI KOOPERENCYJNYCH 

 
UwaŜa się, Ŝe strategia kooperencji jest wielopłaszczyznową i wieloaspek-

tową koncepcją, która przybiera postać róŜnych form o wyraźnej strukturze, 
ustalonych procesach i sformowanych wzorcach16, które zaleŜne są od stopnia 
i poziomu współpracy oraz stopnia i poziomu rywalizacji. Z jednej strony, moŜ-
na rozpatrywać układ, w którym występuje jedynie kooperacja, rywalizacja na-
tomiast przyjmuje wartość zerową, z drugiej strony moŜna rozpatrywać relację 
opartą wyłącznie na konkurowaniu, z jednoczesnym brakiem współpracy. Po-
między dwoma skrajnymi relacjami moŜna rozpatrywać trzy typy powiązań 
o róŜnym zakresie konkurencji i kooperacji17. 

Inna typologia relacji kooperencyjnych równieŜ prezentowana jest przez 
Bengtsson i Kock, które analizują ją w kontekście struktury zaleŜności. UwaŜa-
ją, Ŝe dwie firmy kooperujące i konkurujące na tym samym poziomie są zaanga-
Ŝowane w „odwzajemnioną kooperencję”, natomiast w wypadku, gdy inni akto-

                                        
13 Y. L u o, A coopetition perspective of global…., op. cit., s. 131. 
14 W. T s a i, Social Structure of „Coopetiotion” Within a Multiunit Organization: Coordina-

tion, Competition, and Intraorganizational Knowledge Sharing, „Organization Science” 2002, 
vol. 13, s. 180. 

15 Zob. J. C y g l e r, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 15. 

16 G. B. D a g n i n o, G. P a d u l a, Coopetition strategy: A new kind of inter-firm dynamics for 
value creation, Paper presented at the Second EURAM Annual Conference, Stockholm, 2002, 
May 9−11, [za:] E. B o n e l, E. R o c c o, Coopeting to survive; Surviving to coopetition, „Interna-
tional Studies of Management & Organization” 2007, vol. 37, no. 2, s. 71. 

17 M. B e n g t s s o n, M. K o c k, „Coopetition” in Business Networks…, op. cit., s. 416. 
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rzy rynku determinują kooperację i konkurencję między dwoma podmiotami 
mamy do czynienia z „multipolarystyczną kooperencją” 18.  

 

 
 

Rys. 1. Typy relacji kooperencyjnych pomiędzy rywalami 
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: M. B e n g t s s on, S. K o c k, „Coopetition” in 
Business Networks – to Cooperate and Compete Simultaneously, „Industrial Marketing Manage-
ment” 2000, vol. 14, no. 29, s. 416. 
 

J. Luo natomiast badając istotę kooperencji uwaŜa, Ŝe kooperacja odzwier-
ciedla elementy współdziałania i wzajemnego przystosowywania się podmio-
tów, polega na poszukiwaniu wspólnych idei, związków, obszarów działania, 
dąŜy do osiągnięcia poŜądanych przez obydwie strony rezultatów i efektów, 
a takŜe realizacji załoŜonych celów we współzaleŜnym działaniu. Konkurencja 
natomiast odzwierciedla elementy negocjacji, wykorzystywanie siły przetargo-
wej a takŜe kontroli i odnosi się zasadniczo do konfliktu, dąŜąc do realizacji 
indywidualnych celów kosztem innych uczestników układu. Kooperencja sta-
nowi ekonomiczną niezaleŜność, w której rywalizacja i kooperacja naturalnie się 
przeplatają19. W oparciu o dwie przeciwstawne zmienne: kooperację i konkuren-
cję oraz ich poziom buduje macierz postępowania przedsiębiorstwa wchodzące-
go na konkurencyjne rynki. W jej ramach w zaleŜności od posiadanych zaso-
bów, wyznaczonych celów i posiadanej siły przetargowej moŜna przyjąć jedną 
z czterech postaw strategicznego zachowania: rywala (konkurenta), integratora, 
oponenta, partnera20.  

Przedsiębiorstwo, które przyjmuje postawę oponenta dąŜy do niskiego po-
ziomu kooperacji i niskiego poziomu konkurencji21. WspółzaleŜność między 
oponentem i lokalnymi dostawcami jest niewielka, przedsiębiorstwo nie angaŜu-
                                        

18 M. B e n g t s s o n, S. K o c k, Tension in Co-opetition, Paper presented at the Academy of 
Marketing Science Annual Conference Washington, DC, 2003, May 28−31, [za:] K. W a l l e y, 
Coopetition: An introduction to the subject and an agenda for research, „International Studies of 
Management & Organization” 2007, vol. 37, no. 2, s. 15. 

19 Y. L u o, A coopetition perspective of MNC-host government relations, „Journal of Interna-
tional Management” 2004, no. 10, s. 436.  

20 Ibidem, s. 437. 
21 Ibidem, s. 438. 
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je się bowiem w budowę pozytywnych relacji, co oznacza, Ŝe nie dba o wzajem-
ne stosunki, interesy i cele. Do podstawowych narzędzi wykorzystywanych 
w walce konkurencyjnej naleŜy z jednej strony podporządkowanie i uległość 
z drugiej natomiast przebiegłość i podstęp. Podporządkowanie wyraŜa się 
w świadomej ustępliwości i działaniu zgodnym z zasadami i regułami wyzna-
czonymi odgórnie, przebiegłość i podstęp natomiast zapobiegają wykorzystywa-
niu presji, manipulacji i zewnętrznej interwencji22.   

 

 
 

Rys. 2. Typologia kooperencji 
 

Ź r ó d ł o: Y. L u o, A coopetition perspective of MNC-host government relations, „Journal of 
International Management” 2004, no. 10, s. 437. 

 
Przedsiębiorstwo, które charakteryzuje się wysoką skłonnością do konku-

rowania i niską do współpracy przyjmuje postawę rywala, lub twardego negocja-
tora23. Realizując ekspansję rywalizuje z innymi uczestnikami rynku o lokalne 
zasoby, które stanowią źródło przewagi konkurencyjnej danego regionu. Nego-
cjacje przybierają najczęściej charakter twardy, nieustępliwy a nawet konflikto-
wy. Do podstawowych narzędzi wykorzystywanych w walce naleŜą negocjacje 
oraz prowokacja. Dowodzi się, Ŝe środowisko jest zazwyczaj otwarte na nego-
cjacje i dąŜy do wzajemnych ustępstw, prowokacja natomiast stanowi taktyczny 
manewr i próbę oddziaływania na regulacje zewnętrzne. 
                                        

22 Zob. C. O l i v e r, Strategic response to institutional processes, „Academy of Management 
Review” 1991,  vol. 16, s. 145–179.  

23 Y. L u o, A coopetition perspective of MNC-host…, op. cit., s. 438. 

P
o

zi
o

m
 k

on
ku

re
n

cj
i  

Poziom kooperacji  

Mała  

DuŜa  

DuŜa  

Rywal 
– negocjacje 
– prowokacja 

Integrator 
– kompromis 
– perswazja 

Oponent 
– uległość 
– przebiegłość 
– podstęp 

Mała  

Partner 
– przystosowanie 
– kooptacja 
– adaptacja 



Dariusz Nowak 

 
90 

Kolejny wzorzec określa się jako partner lub sojusznik i charakteryzuje się 
duŜą skłonnością do współpracy i małą do konkurowania24. W miarę wzrostu 
współzaleŜności następuje dyfuzja innowacji, która jest podstawą rozwoju lo-
kalnej gospodarki. Partner tworząc róŜnego rodzaju relacje dąŜy do uzyskania 
efektu synergii, czego konsekwencją jest niski poziom konkurencji. Pomiędzy 
uczestnikami utworzonego związku istnieje silna współzaleŜność i wzajemne 
zaangaŜowanie, dzięki czemu rozwija się partnerstwo, które moŜe przybrać po-
stać aliansu lub koalicji. Podstawowe reakcje podmiotów zawierają się w proce-
sach przystosowawczych, synchronizacyjnych i adaptacyjnych do wzajemnych 
wymagań, standardów, praktyk, potrzeb i warunków. Przyczynia się to do neu-
tralizacji moŜliwych konfliktów i rozwoju zgodnej współpracy opartej na wza-
jemnym szacunku, zrozumieniu i wspólnej realizacji celów.  

Ostatnim typem zachowania, które moŜe przyjąć przedsiębiorstwo jest po-
stawa integratora, którego relacje z konkurentami charakteryzują się wysokim 
stopniem wzajemnej zaleŜności, zarówno w zakresie wysokiej konkurencji, jak 
i wysokiej współpracy25. Do głównych narzędzi walki wykorzystywanych przez 
integratora naleŜy kompromis i perswazja. Kompromis wyraŜa się w umiejęt-
nym zrównowaŜeniu kolizyjnych interesów pomiędzy władzą a przedsiębior-
stwem. Perswazja natomiast posiada silniejszy wyraz niŜ kompromis i polega na 
umiejętnym przekonywaniu do własnych racji. Wykorzystując to narzędzie inte-
grator dąŜy do kształtowania polityki władzy i zasad postępowania, którym 
przedsiębiorstwo musi się podporządkować. 
 
 

4. CHARAKTERYSTYKA PODMIOTU BADAWCZEGO 
 
 

Próba identyfikowania i badania rodzaju relacji kooperenycjnych zachodzą-
cych pomiędzy określonymi podmiotami napotyka w praktyce znacznych trud-
ności, u podstaw których leŜy ich złoŜona natura, nowatorskie ujęcie a takŜe 
brak szerszych opracowań o charakterze praktyczno-empirycznym. Zasadne 
zatem staje się badanie wąskiego fragmentu rzeczywistości gospodarczej, 
w którym moŜna analizie poddać konkretny i precyzyjnie określony przypadek.  

Wychodząc z powyŜszych uwarunkowań jako podmiot badawczy wybrano 
przedsiębiorstwo działające na rynku zaopatrzenia materiałowo-technicznego 
w zakresie produkcji i dystrybucji łoŜysk tocznych, pasów i kół napędowych, 
techniki liniowej, taśm transportowych oraz urządzeń montaŜowych i diagno-
stycznych. NaleŜy podkreślić, Ŝe rynek ten charakteryzuje się bogatą siecią po-
wiązań, zdywersyfikowanym portfelem produktów, profesjonalizmem działania 
i przede wszystkim szerokim spektrum relacji zachodzących między kooperują-
cymi podmiotami. Wykazuje tendencje oligopolistyczne, główną rolę odgrywa 
                                        

24 Ibidem, s. 439. 
25 Ibidem, s. 440. 
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bowiem kilku duŜych graczy, którzy zdominowali rynek. Podstawowym atutem 
głównych aktorów tego rynku jest dostęp do bazy zaopatrzenia, która charakte-
ryzuje się wysoką barierą wejścia związaną z koniecznością angaŜowania 
znacznych środków finansowych. Istotną cechą charakterystyczną rynku, na 
którym działa omawiany podmiot jest równieŜ bardzo wysoka wartość transakcji 
oraz korzystanie z kredytu kupieckiego. Wartość ta moŜe stać się główną barierą 
rozwoju oraz problemów firm, zwłaszcza w przypadku, gdy kontrahent nie regu-
luje swoich zobowiązań w ustalonym terminie.  

Podmiot wybrany do analizy zapoczątkował swoją działalność w roku 1992, 
skupiając się na obrocie materiałowym pozyskiwanym z przedsiębiorstw pań-
stwowych (tzw. upłynnienia). Domena działalności związana była z jednej stro-
ny z doświadczeniem właściciela, z drugiej z dostrzeŜoną niszą, dotychczasowe 
przedsiębiorstwa państwowe nie potrafiły bowiem zaspokoić dynamicznie ro-
snącego popytu. Istotnym atutem analizowanego podmiotu była opracowana 
strategia o charakterze otwartym, w której zmieniano istotne elementy w odpo-
wiedzi na sygnały płynące z otoczenia. Konsekwentnie jednak realizowano poli-
tykę jakości, profesjonalizmu działania oraz dywersyfikacji i budowy stanów 
magazynowych. Przedsiębiorstwo szybko zostało zauwaŜone przez światowych 
producentów i juŜ w połowie lat 90. nawiązało szereg kontaktów handlowych 
z wytwórcami części zamiennych.    

W chwili obecnej omawiane przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem 
usług produkcyjnych i hurtowym zaopatrzeniem przemysłu w części zamienne 
oraz części wyposaŜenia pierwotnego (OEM – oryginal equipment manufactu-
re26). Podstawowy asortyment obejmuje łoŜyska, zarówno toczne, jak i liniowe 
(technika liniowa), pasy i koła napędowe, taśmy transportowe, węŜe hydraulicz-
ne, łańcuchy i koła łańcuchowe, narzędzia, uszczelniacze, kleje i smary tech-
niczne, motoreduktory, elektronarzędzia, a takŜe części przynaleŜne typu urzą-
dzenia diagnostyczne, montaŜowe i demontaŜowe. Celem zapewnienia najwyŜ-
szego poziomu realizowanych dostaw i świadczonych usług analizowany pod-
miot posiada autoryzowane przedstawicielstwo czołowych producentów części 
zamiennych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ofercie znajdują się 
produkty takich producentów jak: TIMKEN, INA, FAG, ASKUBAL,             
SNR-NTN, FERSA, BECO, McGILL, OPTIBELT, GOODYEAR, HIWIN, 
INA, REXROTH, TSUBAKI, STAHLWILLE, AC-MOTOREN, LENZE. 
W większości są to firmy o zasięgu globalnym doskonale znane na rynku zaopa-
trzeniowo-materiałowym. DuŜym atutem firmy, jest równieŜ szeroki zakres 
usług produkcyjnych w zakresie kompleksowego zaopatrzenia przemysłu, do-
radztwa technicznego i technologicznego, usług doboru i dopasowania części, 
składu i magazynowania, w tym zapasów strategicznych, usług serwisowych, 

                                        
26 Zob. R. W. H a s s, Industrial Marketing Management, Third Edition, PWS Kent Publish-

ing Company, Boston Massachusetts, A. Division of Wadsworth, Inc 1986, s. 10. 
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gwarancyjnych i pogwarancyjnych, treningów i szkoleń, transportu, utrzymania 
ruchu, diagnostyki, montaŜu i demontaŜu, a takŜe doradztwa.  

Dostawy i usługi realizowane są przy wykorzystaniu rozbudowanej sieci 
sprzedaŜy, firma posiada w Polsce 11 oddziałów, których siedziby zlokalizowa-
ne są głównie w duŜych ośrodkach przemysłowych (Gdańsk, Gdynia, Kielce, 
Kraków, Legnica, Lublin, Olsztyn, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa, Wrocław). 
Wraz z rozwojem sieci sprzedaŜy kształtowano strukturę zatrudnianie, do której 
w firmie przywiązuje się bardzo duŜe znaczenie. Aktualnie spółka zatrudnia 
prawie 100 osób o bardzo wysokich kwalifikacjach, które podnoszone są na 
róŜnego rodzaju studiach, szkoleniach, warsztatach i treningach zarówno w kra-
ju, jak i zagranicą.     
 
 

5. RELACJE KOOPERENCYJNE Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI  
– WYNIK BADA Ń EMPIRYCZNYCH 

 
 

Analizowany podmiot posiada bardzo rozbudowaną sieć dostawców i od-
biorców, z którymi łączą go róŜnego rodzaju relacje, począwszy od współpracy 
i współdziałania a kończąc na radykalnej walce. W bazie danych identyfikuje się 
ponad 100 firm dostarczających produkty, półprodukty czy elementy, które 
z jednej strony podlegają dalszej odsprzedaŜy, z drugiej natomiast stanowią 
część składową produkowanych wyrobów oraz około 14 tys. nabywców. Baza ta 
ma jednak charakter otwarty i podlega dynamicznym zmianom, co oznacza, Ŝe 
istnieją duŜe trudności z precyzyjnym oszacowanie liczby kontrahentów. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe w dotychczasowej działalności przedsiębiorstwo nie prowadziło 
szczegółowych analiz dotyczących poziomu, zakresu i rodzaju relacji z kontra-
hentami. Głównym czynnikiem klasyfikującym kooperantów (i innych kontra-
hentów) do jednej z trzech grup strategicznych (zarówno czynnych, jak i bier-
nych) była wartość zakupu (zarówno przedsiębiorstwa od dostawców, jak i na-
bywców od przedsiębiorstwa).  

Prowadząc badania dotyczące relacji zachodzących między badanym pod-
miotem a jego dostawcami i odbiorcami wykorzystano metodę obserwacji 
uczestniczącej oraz ukierunkowanego wywiadu z prezesem zarządu. Celem ba-
dania było określenie rodzaju relacji kooperencyjnych zachodzących między 
przedsiębiorstwem a jego kontrahentami przy wykorzystaniu macierzy Y. Luo 
oraz określenie determinant, które wpływają na te relacje. W ramach prowadzo-
nych obserwacji wyróŜniono: konkurentów, oponentów, integratorów oraz part-
nerów. 

Do grupy przedsiębiorstw, z którymi analizowany podmiot w duŜym zakre-
sie konkuruje i w małym kooperuje zaliczono te przedsiębiorstwa, które pełnią 
rolę zarówno nabywcy, jak i dostawcy. Grupę tą stanowi zaledwie kilkanaście 
firm, jednak o duŜym potencjale, znanej marce i znacznej sile przetargowej. 
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Przedsiębiorstwa te zajmują się pokrewną lub taką samą działalnością jak anali-
zowany podmiot i stanowią główne zagroŜenie w walce o klienta, zwłaszcza 
w przypadku przetargów, rokowań i negocjacji. Transakcje zachodzące pomię-
dzy przedsiębiorstwami są wynikiem małej dostępności niektórych pozycji asor-
tymentowych, specjalizacją przedsiębiorstw w zakresie określonego produktu 
oraz, w niektórych przypadkach czasu trwania cyklów produkcyjnych. Chcąc 
kompleksowo obsłuŜyć kontrahenta zarówno analizowany podmiot, jak i konku-
renci muszą korzystać z wzajemnych usług, które się uzupełniają i przenikają. 
Wzajemny poziom cen kształtowany jest na poziomie hurtowym lub detalicz-
nym. Wynika on z dostępności danego produktu u innych konkurentów, wielko-
ści zapasu magazynowego, kosztu zakupu oraz identyfikacji ostatecznego na-
bywcy (jeŜeli jest to moŜliwe). NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe w niektórych przy-
padkach przedsiębiorstwa nie są zainteresowane wzajemnymi świadczeniami, 
zwłaszcza w walce konfrontacyjnej o konkretnego klienta. Mimo Ŝe stosunki 
z konkurentami określa się jako niepoprawne i nieprzyjazne stosunkowo rzadko 
badany podmiot spotyka się z nietycznym zachowaniem głównych rywali. Zda-
niem analizowanego podmiotu ugruntowana pozycja rynkowa wymaga określo-
nego standardu zachowania, który wyklucza niemoralne i nieuczciwe postępo-
wanie. Mimo Ŝe przedsiębiorstwa te stanowią głównych konkurentów względnie 
często następuje wymiana informacji dotycząca zachowania i postępowania 
kontrahentów, zwłaszcza tych, których kondycja ekonomiczna nie pozwala re-
gulować w terminie zobowiązań. MoŜna podkreślić, Ŝe w branŜy istnieje swoista 
solidarność i współodpowiedzialność, dzięki której eliminuje się z rynku tych 
odbiorców, którzy nie zamierzają lub nie płacą za nabyte produkty i usługi. Po-
stępowanie takie stanowi formę obrony i jest odpowiedzią na długie i niejasne 
procedury sądownicze związane z postępowaniem układowy i upadłościowym.    

Drugą grupę, określaną jako oponentów lub detalistów stanowią głównie 
odbiorcy o niewielkiej sile przetargowej, którzy nabywają oferowany asortyment 
w organicznym zakresie zarówno pod względem wartościowym, jak i ilościo-
wym. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe przedsiębiorstwa te stanowią najliczniejszą 
grupę odbiorców (ponad 80% wszystkich kontrahentów), na której badany pod-
miot realizuje najwyŜszą marŜę. W grupie tej znajdują się małe sklepy detalicz-
ne, drobni rzemieślnicy, małe firmy wytwórcze, naprawcze oraz usługowe. 
W procesie współpracy firmy te dąŜą do uzyskania jak najkorzystniejszych wa-
runków, zwłaszcza w zakresie polityki finansowej i cenowej. Nierzadko uciekają 
się do postępowania nieetycznego lub nieuczciwego, którego celem jest uzyska-
nie (wymuszenie) satysfakcjonującego poziomu cen. Formą obrony przed pod-
stępem i nieczystymi procederami jest ścisłe przestrzeganie przez analizowany 
podmiot procedur, które uzaleŜniają warunki współpracy, w tym wysokość raba-
tu i długość kredytu kupieckiego od skali obrotu, zarówno w układzie jednost-
kowym, jak i w zakresie całego asortymentu. Istotnym elementem warunkują-
cym wzajemne stosunki są równieŜ doświadczenia wynikające z wcześniejszej 
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współpracy oraz okres jej trwania. Relacje zachodzące między badanym pod-
miotem a tą grupą kontrahentów moŜna określić jako cykliczne, w których rola  
dostawcy sprowadza się do przedstawienia zróŜnicowanego produktu, tworzenia 
preferencji i lojalności nabywcy. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe relacje te charak-
teryzują się luźnymi powiązaniami kooperacyjnymi i brakiem ścisłej i bezpo-
średniej współpracy. Takie relacje uniemoŜliwiają perspektywiczny rozwój, 
w którym dwie niezaleŜne jednostki realizują wspólne, będące wynikiem kom-
promisu cele.  

Zgodnie z macierzą Y. Luo kolejną grupę kontrahentów stanowią firmy, 
z którymi badany podmiot w wysokim stopniu kooperuje, a w małym konkuruje. 
Układ taki określa się mianem partnerstwa i polega na wzajemnej, ścisłej współ-
zaleŜności partnerów. Do grupy tej sklasyfikowano dostawców, z którymi pod-
pisano umowę o ramowej współpracy. NaleŜy do niej kilkunastu globalnych 
producentów normaliów przemysłowych (łoŜyska, pasy, śruby, węŜe, smary, 
łańcuchy, uszczelki itp.), z którymi badany podmiot współpracuje od kilkunastu 
lat. W umowach zawarto formalne aspekty dotyczące wzajemnych stosunków, 
a w szczególności określono:  

− ilość, strukturę, rodzaj nabywanego asortymentu (oparte na tak zwanych 
zamówieniach rocznych), 

− poziom cen oraz rabatów wynikający z wielkości zakupu, 
− terminy płatności oraz wysokość odsetek wynikających z nieterminowe-

go regulowania zobowiązań, 
− rodzaj transportu, zabezpieczenie produktów w transporcie oraz określe-

nie płatnika (w zaleŜności od wartości dostawy płatnikiem moŜe być dostawca 
lub odbiorca), 

−  sposób i warunki dokonywania reklamacji, 
− inne, typu oddziaływanie siły wyŜszej, sposób i miejsce rozstrzygania 

sporów, prawo rządzące kontraktem, rodzaj dokumentacji i certyfikowania wy-
robów itp. 

NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe mimo iŜ w formalnych warunkach umowy za-
strzeŜono wiele konsekwencji z nienaleŜytego wykonania kontraktu, badany 
podmiot stosunkowo rzadko doświadcza negatywnych skutków swojego niepro-
fesjonalnego działania. Jedynym mankamentem są blokady dostaw wynikające 
z nieterminowego regulowania zobowiązań, chociaŜ i w tym zakresie partnerzy 
charakteryzują się wysoką elastycznością. Strategiczni dostawcy świadczą na-
tomiast szereg nieodpłatnych usług profesjonalnych, począwszy od róŜnego 
rodzaju szkoleń, treningów i staŜy, a kończąc na doradztwie technicznym dla 
klientów analizowanego podmiotu. Zdaniem firmy zasadniczą zaletą tego rodza-
ju relacji jest wysoka elastyczność, wskazuje bowiem, Ŝe dowolnie moŜe kształ-
tować zakres i zasięg współpracy, moŜe go modyfikować oraz w przypadku 
braku zgodności rozwiązać.  
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Ostatnią grupę kontrahentów stanowią przedsiębiorstwa, z którymi badany 
podmiot w wysokim stopniu zarówno konkuruje, jak i kooperuje. Do grupy tej 
zaliczono przedsiębiorstwa o duŜej sile przetargowej, realizujące transakcje 
znacznej wartości, specjalistyczne i opiniotwórcze, które wyznaczają trendy 
i kierunki współczesnego rozwoju. Sklasyfikowano w niej wybrane przedsię-
biorstwa przemysłu samochodowego, papierniczego i poligraficznego, maszy-
nowego, przetwórczego i spoŜywczego oraz budownictwo. DuŜa siła przetargo-
wa tej grupy przedsiębiorstw pozwala „wymuszać” odpowiedni poziom cen, 
długość okresu finansowania kredytem kupieckim, a takŜe inne warunki współ-
pracy. Istotnym narzędziem walki konkurencyjnej są negocjacje, które często 
mają charakter burzliwy i długotrwały. Chcąc utrzymać relację badany podmiot 
niejednokrotnie musi dąŜyć do kompromisu, zgadzając się na pogorszenie ren-
towności sprzedaŜy. Współpraca najczęściej przybiera charakter długofalowy, 
w którym dominują stosunki antagonistyczne, polegające na konfrontacji na-
bywcy z dostawcą w walce skupionej na niskiej cenie. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe 
w tego typu długoterminowych relacjach ceny dostarczanych wyrobów i świad-
czonych usług są wynikiem procesu negocjacji opartego na wzajemnej niesyme-
trycznej zaleŜności, nie są natomiast określone przez siły rynkowe, jakość, wa-
runki dostaw, warunki techniczne itp. Zdaniem analizowanego podmiotu korzy-
ści współpracy z tą grupą kontrahentów przybierają dwojaki charakter. Pierwsza 
związana jest ze znaczną wartością zakupu, pewnością i małym ryzykiem 
współpracy oraz jej stabilizacją (współpraca oparta jest na tzw. normatywach 
produkcyjnych, wskazujących strukturę asortymentową, zapotrzebowanie rozło-
Ŝone w czasie oraz terminy dostaw), druga natomiast związana jest z moŜliwo-
ścią wykorzystania wizerunku i renomy kontrahenta w poszukiwaniu nowych 
rynków zbytu. NaleŜy jednak wskazać, Ŝe współpraca oparta na kompromisie 
i perswazji dotyczy dwóch niezaleŜnych podmiotów, które wyraŜają wolę 
współdziałania, z układu tego mogą się wycofać, jeŜeli z jakichkolwiek przy-
czyn warunki czy status nie będą spełniały ich oczekiwań. 
 
 

6. ZAKOŃCZENIE 
 
 

Analizując istotę i naturę relacji kooperencyjnych pomiędzy przedsiębior-
stwami moŜna stwierdzić, Ŝe w zaleŜności od stosunków jakie łączą dwa pod-
mioty relacje te mogą przyjmować róŜny charakter, zakres, formę, siłę wzajem-
nego oddziaływania, czas trwania itp. Z jednej strony będą to stosunki w wyso-
kim stopniu neutralne, dyktowane przez specyficzne warunki i wytyczne kaŜde-
go z podmiotów, z drugiej charakteryzować się będą wysoką współzaleŜnością 
będącą wypadkową siły przetargowej, względnej siły nabywczej, kosztu kapita-
łu, kosztów operacyjnych, skłonności negocjacyjnej i umiejętności zarządzania 
kaŜdego podmiotu. KaŜdy typ relacji wymaga równieŜ innych narzędzi i instru-
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mentów, które prawidłowo wykorzystane pozwolą zmaksymalizować korzyści 
płynące ze współpracy. NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe wraz z przechodzeniem 
na wyŜsze poziomy współpracy kooperencyjnej, typu partnerstwo czy integra-
cja, rośnie współzaleŜność pomiędzy partnerami, rozwijają się takie cechy jak 
zaufanie, zaangaŜowanie, bezpieczeństwo działania a takŜe współodpowiedzial-
ność za decyzje partnera. MoŜliwość wypracowania długoterminowych relacji 
w warunkach niepewności i ryzyka w istotny sposób bowiem przyczyniają się 
do poprawy pozycji rynkowej uczestników, wpływają na konkurencyjność 
przedsiębiorstw i ich perspektywiczny rozwój.  
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COOPETITION RELATIONS IN BUSINESS SYSTEM – CASE STUDY  
 
 
In recent years nature of the relations between enterprises moves in the direction of 

simultaneous cooperation and competition. It is indicated that only such an arrangement will 
ensure the maximization of the benefits flowing from the joint realization of objectives. 
Cooperation contributes to the development of partnerships and care about each other position, the 
competition is a pro-growth force striving to innovation, introducing new methods of production, 
new products, entering new markets and expansion. It should be noted, however, that the 
coopetition relations are not uniform and monolithic set, within them, depending on the accepted 
criteria there can be identified different types of dependencies. This paper presents the main 
coopetition relations existing on the market on the basis of the company operating on material and 
technical market. 

Key words: coopetition, cooperation, competition, network, relations. 
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WEWNĘTRZNE DETERMINANTY KSZTAŁTOWANIA   
KURSU GIEŁDOWEGO AKCJI W PIERWSZYM DNIU ICH 

 NOTOWAŃ „BEZ DYWIDENDY” 
 
 
 
 
 

1.  WPROWADZENIE 
 
 

Problematyka wypłat dywidendy przez spółki publiczne jest zagadnieniem 
niezmiernie waŜnym dla realizacji strategicznych celów działania przedsię-
biorstw. Jednym z nadrzędnych celów tych jednostek gospodarczych jest pom-
naŜanie wartości rynkowej spółki. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa uznawana 
jest obecnie za podstawowy wyznacznik aktualnej i przyszłej zdolności spółki 
do zaspakajania potrzeb jej interesariuszy. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić tu 
na właścicieli spółek publicznych, którzy oczekują realizacji wysokich stóp 
zwrotu z dokonanej przez nich inwestycji kapitałowej. Inwestorzy, powierzając 
spółce swój kapitał, dąŜą nie tylko do wypłaty wysokich dywidend, ale równieŜ 
chcą zainwestować swoje środki finansowe w akcje takich spółek, które umoŜ-
liwi ą im generowanie wysokich zysków kapitałowych. MoŜliwości zapewnienia 
akcjonariuszom oczekiwanej zwrotności z zainwestowanego kapitału zaleŜą 
m. in. od podejmowania i efektywności realizowania przez spółkę decyzji finan-
sowych. Strategiczny charakter tych decyzji wyraŜa się w nie tylko w moŜliwo-
ściach inwestycyjnych spółki czy kształtowaniu jej sytuacji kapitałowo-
-majątkowej, ale takŜe w budowaniu wśród inwestorów określonego wizerunku 
spółki np. spółki kontynuującej raz przyjętą politykę wypłat dywidendy. Więk-
szość zmian wprowadzonych w polityce dywidendowej moŜe być odebrana 
przez rynek jako negatywny sygnał świadczący m. in. o trudnościach finanso-
wych przedsiębiorstwa, a w rezultacie wpłynąć na wartość rynkową spółki. Dla-
tego teŜ tak waŜna w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa staje się polityka 
wypłaty zysku netto na rzecz akcjonariuszy. Zbudowany m. in. dzięki niej wize-

                                        
* Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii 

Przedsiębiorstwa. 
 

[99] 



 Aleksandra Pieloch-Babiarz 

 
100

runek spółki moŜe niewątpliwie przyczynić się do maksymalizacji wartości dla 
właścicieli. 

Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empi-
rycznych nad wewnętrznymi determinantami warunkującymi w krótkim okresie 
reakcję warszawskiego parkietu na decyzję o wypłacie dywidendy. Realizacja 
celu pracy została podporządkowana zadaniu przeprowadzenia empirycznej 
weryfikacji głównej hipotezy badawczej stanowiącej, iŜ  w pierwszym dniu no-
towań akcji „bez dywidendy” kurs rynkowy akcji spada. Podjęcie tego rodzaju 
badania jest umocowane w potrzebie wypełnienia luki badawczej w polskiej 
literaturze przedmiotu i tym samym uwidocznienia wielorakich sytuacji i wa-
runków realizacji polityki dywidend przez publiczne spółki akcyjne. Akcjona-
riuszowi, który nabywa akcje spółki w pierwszym dniu notowań akcji „bez dy-
widendy”, nie przysługuje juŜ prawo do wypłaty dywidendy za ostatni rok obro-
towy  i przeto – jak się wydaje − powinien być on skłonny dokonać inwestycji 
kapitałowej po cenie niŜszej niŜ cena zamknięcia z dnia poprzedniego. 

 Główną hipotezę badawczą zoperacjonalizowano za pomocą dwóch hipotez 
szczegółowych. Hipoteza H1 stanowi, Ŝe w dniu odcięcia prawa do dywidendy 
kurs giełdowy akcji spada o wartość niŜszą niŜ wartość wypłacanej dywidendy 
na akcję. Hipoteza H2 mówi, Ŝe wysokość tego spadku uzaleŜniona jest od for-
my i wysokości dywidendy, stabilności polityki wypłat dywidendowych oraz 
struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. 

Empiryczna weryfikacja postawionych hipotez badawczych dokonana zo-
stała na 81 spółkach, które notowane były na warszawskim parkiecie w latach 
2009–2011. W tej grupie przedsiębiorstw 40 spółek wypłaciło dywidendę 
w kaŜdym z trzech lat badanego okresu, a 41 jednostek przeprowadziło wypłaty 
dywidendowe jedynie raz w całym okresie badanym.  

Zasadniczym sposobem empirycznej weryfikacji postawionych hipotez ba-
dawczych jest analiza raportów finansowych publikowanych przez bazę Notoria 
Serwis SA oraz wysokości kursów giełdowych akcji zaczerpniętych z platformy 
GPWInfoStrefa. Ponadto, w pracy oparto się takŜe na Rocznikach Giełdowych 
z lat 2010–2012.  
 
 

2. CZYNNIKI DETERMINUJ ĄCE W KRÓTKIM OKRESIE ZMIAN Ę CENY  

RYNKOWEJ AKCJI SPÓŁEK WYPŁACAJ ĄCYCH DYWIDEND Ę  
 
 

Inwestor kupujący akcje spółki w pierwszym dniu ich notowań „bez dywi-
dendy” godzi się na brak moŜliwości partycypowania w zysku netto za ostatni 
rok obrotowy. Świadomość braku otrzymania przez akcjonariusza dochodu 
w postaci wypłaty dywidendy powinna spowodować, iŜ racjonalnie działający 
inwestor będzie skłonny nabyć akcje spółki po cenie niŜszej niŜ kurs giełdowy 
tych akcji na zamknięciu w ostatnim dniu notowań „z dywidendą”. Wydaje się 
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zatem, iŜ kurs giełdowy akcji powinien w pierwszym dniu notowań następują-
cym po dniu ustalenia prawa do dywidendy spaść dokładnie o wartość dywiden-
dy jednostkowej. Takie załoŜenie badawcze przyjęli równieŜ J. A. Campbell 
i W. Beranek, którzy jako jedni z pierwszych, prowadzili badania nad reakcją 
amerykańskiego rynku kapitałowego na ogłoszenie wypłat dywidendy pienięŜnej. 
Wyniki ich badań nie potwierdziły jednakŜe postawionej tezy. Kurs giełdowy 
akcji spadł wprawdzie w pierwszym dniu ich notowań „bez dywidendy”, jednakŜe 
średnia cena rynkowa akcji obniŜyła się o wartość niŜszą niŜ wartość dywidendy 
jednostkowej, a spadek ceny stanowił około 90% dywidendy na akcję1.  

Podobne zachowanie się kursu giełdowego akcji zwykłych na pierwszej se-
sji giełdowej po dniu ustalenia prawa do dywidendy obserwowane było równieŜ 
na innych rynkach. F. Hayashi i R. Jagannathan przeprowadzili badania na ryn-
ku japońskim2, L. D. Booth i D. J. Johnson zbadali kształtowanie się cen akcji na 
rynku kanadyjskim3, a P. Brown i T. Walter dokonali analizy rynku australij-
skiego4. Wszystkie te badania wykazały, Ŝe cena rynkowa akcji spada o wartość 
niŜszą niŜ wartość dywidendy na akcję. Podobna sytuacja miała takŜe miejsce na 
rynkach europejskich5. T. H. McInish i D. J. Puglisi udowodnili natomiast, Ŝe 
spadek kursu rynkowego akcji o wartość niŜszą niŜ wysokość dywidendy jed-
nostkowej dotyczy nie tylko akcji zwykłych, ale równieŜ ma miejsce w przy-
padku akcji uprzywilejowanych6. 

Badania nad reakcją rynku kapitałowego w pierwszym dniu, w którym ten 
papier wartościowy nie zawiera juŜ w sobie dywidendy za ostatni rok obrotowy, 
nie dostarczyły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o zasadnicze czynniki 
warunkujące spadek kursu giełdowego akcji o wartość niŜszą niŜ wysokość de-
klarowanej dywidendy na akcję. W literaturze przedmiotu wymienia się wiele 
róŜnorodnych determinant kształtowania się ceny rynkowej akcji w tym dniu. 
Determinanty te moŜna podzielić na dwie zasadnicze grupy, tj.: determinanty 
zewnętrzne (tzw. rynkowe, związane z otoczeniem przedsiębiorstwa) oraz de-
terminanty wewnętrzne (czyli te, które pochodzą z wnętrza spółki i są przez nią 
kształtowane). 

                                        
1 J. A. C a m p b e l l, W. B e r a n e k, Stock Price Behavior on Ex-dividend Dates, „Journal of 

Finance” 1955, vol. 10, s. 425–429. 
2 F. H a y a s h i, R. J a g a n n a t h a n, Ex-day Behavior of Japanese Stock Prices, „Journal of 

the Japanese and International Economics” 1990, vol. 4, s. 401–427. 
3 L. D. B o o t h, D. J. J o h n s o n, The Ex-dividend Day Behavior of Canadian Stock Price: 

Tax Changes and Clientele Effects, „Journal of Finance” 1984, s. 457–476. 
4 P. B r o w n, T. W a l t e r, Ex-dividend Day Behavior of Australian Share Prices, „Australian 

Journal of Management” 1986, vol. 11, issue 2, s. 139. 
5 Zob. np.: M. B o r g e s, The Ex-Dividend Day Stock Price Behavior: The Case of Portugal, 

„Atlantic Economic Journal” 2008, vol. 36, s. 15−30; U. A k h m e d o v, K. J a k o b, The Ex-
dividend Day: Action On and Off the Danish Exchange, „Financial Review” 2010, vol. 45,                     
s. 83–103. 

6 T. H. M c I n i s h, D. J. P u g l i s i, The Ex-dividend Day Behavior of Preferred Stocks, „Re-
view of Business and Economic Research” 1980, s. 81–90. 
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Rys. 1. Podstawowe determinanty zmian kursu giełdowego akcji  

w pierwszym dniu ich notowań „bez dywidendy” 
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: A. P i e l o c h, Wpływ struktury kapitałowej 
przedsiębiorstw na kształtowanie się kursu giełdowego akcji spółek w dniu odcięcia prawa do 
dywidendy, [w:] D. Z a r z e c k i (red.), Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw, zarządza-
nie wartością, zarządzanie ryzykiem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, 
nr 761, Szczecin, s. 263−276. 

 
Do najwaŜniejszych wewnętrznych determinant kształtowania się kursu 

giełdowego akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy naleŜą: zróŜnicowane 
wysokości stóp podatku dochodowego7, działania inwestorów krótkotermino-
wych, wysokość kosztów transakcyjnych i moŜliwość przeprowadzenia arbitra-
Ŝu8, preferencje inwestorów długoterminowych oraz mikrostruktura rynku9. 
Natomiast do determinant zewnętrznych zaliczyć naleŜy przede wszystkim: 

                                        
7 Szerzej: E. J. E l t o n, M. J. G r u b e r, Marginal Stockholder Tax Rates and the Clientele Ef-

fect, „Review of Economics and Statistics” 1970, vol. 52, s. 68−74; J. L a k o n i s h o k, 
T. V e r m a e l e n, Tax Reform and the Ex-dividend Day Behavior, „Journal of Finance” 1983, 
s. 1157−1179; R. M i c h a e l y, Ex-dividend Day Stock Price Behavior: The Case of the 1986 Tax 
Reform Act, „Journal of Finance” 1991, vol. 46, s. 845−856; R. M i c h a e l y, M. M u r g i a, The 
Effect of Tax Heterogenity on Prices and Volume Around the Ex-dividend Day, „Review of Finan-
cial Studies” 1995, vol. 8, s. 369−399; M. F r a n k, R. J a g a n n a t h a n, Why do stock Prices Drop 
by Less than the Value of the Dividend?, „Journal of Financial Economics” 1998, vol. 47, 
s. 161−188. 

8 J. H. B o y d, R. J a g a n n a t h a n, Ex-dividend Price Behavior of Common Stocks, „Review 
of Financial Studies” 1994, vol. 7, s. 711−741. 

9 D. A. D u b o f s k y, A Market Microstructure Explanation of Ex-dividend Abnormal Re-
turns, „Financial Management” 1992, vol. 42, s. 163−168. 

RYNEK  
KAPITAŁOWY 

SPÓŁKA  
PUBLICZNA 

Kurs giełdowy 
akcji 

a) RóŜne wysokości stóp podatku dochodowego 
b) Działania inwestorów krótkoterminowych   

c) Wysokość kosztów transakcyjnych  
d) MoŜliwości przeprowadzania arbitraŜu 
d) Preferencje inwestorów długoterminowych   

e) Mikrostruktura rynku kapitałowego 

a) Stabilność przyjętej polityki dywidendy 

b) Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa 
c) Forma wypłat dywidendy 

d) Wysokość wypłat dywidendowych 

Determinanty       
wewnętrzne  

Determinanty           
zewnętrzne  
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stabilność przyjętej polityki dywidendowej, wysokość wypłacanej dywidendy10  
oraz jej formę11, jak równieŜ strukturę kapitałową przedsiębiorstwa12 (zob. rys. 1 
i tab. 1). 

 
T a b e l a 1 

 
Determinanty zmian ceny rynkowej akcji spółek wypłacających dywidendę 

 
Determinanty zmian 

kursu giełdowego akcji 
Wpływ czynnika na kształtowanie się cen akcji 

1 2 

Z
E

W
N
Ę

T
R

Z
N

E
 (

R
Y

N
K

O
W

E
) 

 

ZróŜnicowane 
wysokości stóp 

podatku                   
dochodowego 

Zgodnie z podatkowym efektem klienteli, na rynkach charakteryzu-
jących się zróŜnicowaną wysokością opodatkowania dochodów 
z inwestycji kapitałowych inwestorzy będą  preferowali wypłaty 
dywidendy w sytuacji, gdy zostanie ona opodatkowana niŜszą stawką 
podatku dochodowego niŜ zyski kapitałowe. W związku z preferen-
cjami akcjonariuszy kurs giełdowy akcji spadnie w pierwszym dniu 
ich notowań „bez dywidendy” o wartość mniejszą niŜ wysokość 
deklarowanej dywidendy na akcję. 

Działania inwe-
storów krótko-
terminowych  
oraz strategia 
„zbierania”                
dywidendy 

Inwestorzy krótkoterminowi chcą w jak najkrótszym czasie zreali-
zować jak najwyŜsze zyski z inwestycji. W tym celu mogą stosować 
m. in. strategię „zbierania” dywidendy polegającą na nabywaniu 
akcji spółek dywidendowych w celu ich posiadania w dniu ustalenia 
prawa do dywidendy a następnie – kiedy nie mają one juŜ w sobie 
prawa do dywidendy za ostatni rok obrotowy – jak najszybszej ich 
odsprzedaŜy na pierwszej moŜliwej sesji giełdowej. 

Wysokość kosz-
tów transakcyj-

nych i moŜliwość 
arbitraŜu 

W sytuacji, kiedy inwestorzy krótkoterminowi zauwaŜą róŜnicę 
w kursie akcji, a róŜnica ta jest większa od kosztów transakcyjnych, 
stosując arbitraŜ mogą osiągnąć nieobciąŜony ryzykiem zysk. Dzia-
łania arbitraŜowe bez wątpienia nie pozostają obojętne względem 
kształtowania się cen rynkowych akcji. 

Preferencje                
inwestorów            

długotermino-
wych   

Zgodnie z dywidendowym efektem klienteli spółki prowadzące róŜną 
politykę wypłat dywidendowych będą „przyciągać” inwestorów 
o zróŜnicowanych preferencjach w zakresie dywidendy. W przypad-
ku gdy inwestorzy preferują wypłatę dywidendy nad zyski kapitało-
we, kurs rynkowy akcji moŜe obniŜyć się w pierwszym dniu ich 
notowań „bez dywidendy” o wartość mniejszą niŜ wysokość dywi-
dendy jednostkowej, co związane jest z preferencjami inwestorów 
gotowych nabyć akcje spółek dywidendowych nawet po cenie wyŜ-
szej niŜ wysokość ich kursu giełdowego po korekcie o wysokość 
dywidendy na akcję. 

                                        
10 J. W h i t w o r t h, D. A. C a r t e r, The Ex-Day Price Behavior of REITs: Taxes or Ticks?, 

„Real Estate Economics” 2010, vol. 38, s. 733−752. 
11 R. B a l i, G. L. H i t e, Ex-dividend Day Stock Price Behavior: Discreteness or Tax-induced 

Clienteles?, „Journal of Financial Economics” 1998, vol. 47, s. 127−159. 
12 D. W. F r e n c h, P. L. V a r s o n, K. P. M o o n, Capital Structure and the Ex-Dividend Day 

Return, „The Financial Review” 2005, vol. 40, s. 361−379. 
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Tabela 1 (cd.) 
 

1 2 

 
Mikrostruktura 

rynku 

Regulacje dotyczące moŜliwości otwierania oraz zamykania zleceń 
kupna i sprzedaŜy akcji mogą być jednym z czynników determinują-
cych kształtowanie się kursu akcji w pierwszym dniu ich notowań 
„bez dywidendy”. 

W
E

W
N
Ę

T
R

Z
N

E
  

Stabilność przy-
jętej polityki 
dywidendy 

Cena rynkowa akcji spółek charakteryzujących się trwałą polityką 
dywidendową moŜe w pierwszym dniu ich notowań „bez dywiden-
dy” spaść o wartość niŜszą niŜ wysokość dywidendy na akcję. Takie 
kształtowanie się kursu giełdowego moŜna powiązać z zachowaniem 
się inwestorów długoterminowych skłonnych nabyć akcje danej 
spółki po wyŜszej cenie, w zamian za pewność wystąpienia w kolej-
nych latach wypłat dywidendowych w określonej wysokości. 

Struktura        
kapitałowa          

przedsiębiorstwa 

W spółkach, które nie finansują swojej działalności długoterminowym 
kapitałem obcym, kurs giełdowy akcji w dniu, w którym akcje te po 
raz pierwszy notowane są „bez dywidendy”, spada dokładnie o wyso-
kość dywidendy jednostkowej. Wraz ze wzrostem dźwigni finansowej 
w przedsiębiorstwie cena rynkowa akcji spada o coraz niŜszą – wzglę-
dem dywidendy jednostkowej – wartość. Takie kształtowanie się kursu 
giełdowego akcji związane jest z transferem bogactwa od wierzycieli 
do właścicieli w związku z ogłoszeniem i wypłatą dywidendy. 

Forma i wyso-
kość wypłat              

dywidendowych 

Bez względu na formę, w jakiej wypłacona jest dywidenda, średnia 
cena akcji spada o mniej niŜ wysokość dywidendy przypadającej na  
jedną akcję. JednakŜe w przypadku spółek wypłacających dywidendę 
w formie pienięŜnej cena rynkowa akcji spada o wartość wyŜszą niŜ 
w przypadku dywidendy niepienięŜnej. Takie zachowanie się kursu 
giełdowego moŜe być związane z wysokością wypłacanej dywiden-
dy. Na rynku amerykańskim dywidendy niepienięŜne są zwykle 
większe niŜ dywidendy pienięŜne.  

 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: D. W. F r e n ch, P. L. V a r s o n, K. P. M o o n, 
Capital Structure and the Ex-Dividend Day Return, „The Financial Review” 2005, vol. 40, s. 361−379. 
 

 
3. WYNIKI BADA Ń EMPIRYCZNYCH NAD WEWN ĘTRZNYMI DETERMINANTAMI 

ZMIAN KURSU GIEŁDOWEGO AKCJI POLSKICH SPÓŁEK PUBLIC ZNYCH               

W LATACH 2009–2011 
 
 

W przyjętym trzyletnim okresie analitycznym na warszawskim parkiecie 
dominowały spółki, które nie przeprowadziły wypłat dywidendowych w Ŝadnej 
formie, tj. ani pod postacią wypłat gotówkowych, ani w formie rzeczowej. Spół-
ki publiczne niewypłacające dywidendy stanowiły w 2009 r. 75,6% badanej 
zbiorowości, w 2010 r. 76,0%, natomiast w 2011 r. wypłat dywidendowych nie 
przeprowadziło 69,0% spółek publicznych. Oznacza to, iŜ liczba podmiotów 
wypłacających dywidendę sukcesywnie wzrastała, by w 2011 r. ukształtować się 
na najwyŜszym poziomie. W ostatnim roku analizy dywidendę wypłaciło 135 
spółek giełdowych (zob. rys. 2). 
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Rys. 2. Wypłata dywidendy przez półki notowane na GPW w Warszawie w latach 2009−2011 

 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Roczników giełdowych za lata 2010−2012. 

 
Do dalszych badań empirycznych przyjęto 81 spółek akcyjnych prowadzą-

cych działalność we wszystkich sektorach gospodarczych. Warunkiem włącze-
nia przedsiębiorstwa do grupy badawczej była wypłata przez nie dywidendy 
w formie pienięŜnej lub rzeczowej. ZałoŜono równieŜ, iŜ dywidenda ta moŜe 
być płacona zarówno w sposób regularny (tzn. w kaŜdym z trzech lat wybranego 
okresu analitycznego) bądź nieregularny (tj. wypłacona jedynie raz w latach 
2009−2011 i niewypłacana w ciągu trzech lat przed okresem badawczym). 

Badania empiryczne nad wpływem formy wypłat dywidendy na kształtowa-
nie się kursu giełdowego akcji wykazały, iŜ w grupie spółek wypłacających 
dywidendę pienięŜną dominowały te przedsiębiorstwa, dla których wartość 
współczynnika DROP13 kształtowała się między 0 a 1. W 58,39% przypadków 
wypłat dywidendowych kurs rynkowy akcji spadł w pierwszym dniu ich noto-
wań „bez dywidendy” o wartość niŜszą niŜ wartość wypłacanej przez spółkę 
dywidendy jednostkowej. Dodać naleŜy, iŜ w omawianej grupie spółek przewa-
Ŝały te przedsiębiorstwa, dla których wartość współczynnika DROP ukształto-
wała się pomiędzy 0,25 a 0,75 (łącznie 36,02% przypadków). MoŜna zatem 
stwierdzić, iŜ największą grupę spółek stanowiły w badanej zbiorowości te, któ-
                                        

13 W badaniach wykorzystano współczynnik DROP będący relacją zmiany ceny do dywi-
dendy jednostkowej. Współczynnik ten oblicza się korzystając z  następującej formuły: 

 

D

PP
DROP xc −=  

 
gdzie: 
Pc – cena zamknięcia na ostatni dzień z prawem do dywidendy za ostatni rok obrotowy, 
Px – cena zamknięcia w dniu odcięcia prawa do dywidendy, 
D  – dywidenda na akcję. 
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rych cena rynkowa akcji spadła w pierwszym dniu sesyjnym po dniu ustalenia 
prawa do dywidendy o wartość stanowiącą od 25 % do 75% wartości dywidendy 
na akcję. W 12,42% przypadków wypłat dywidendy kurs giełdowy akcji spółek 
obniŜył się o wartość niŜszą niŜ 25% wartości dywidendy na akcję, a w 9,94% 
wypłat dywidendy spadek ten był wysoki i wyniósł od 75% do 100% wartości 
dywidendy jednostkowej (zob. rys. 3). 
 

5,59%

18,63%

3,73%

13,66%

12,42%

18,01%

18,01%

9,94%

58,39%

 DROP >  1

 DROP = 1

 DROP Є (0;1)

 DROP = 0

 DROP < 0

 DROP Є (0;0,25>

 DROP Є (0,25;0,50>

 DROP Є (0,50;0,75>

 DROP Є (0,75;1)

  
Rys. 3. Kształtowanie się wartości współczynnika DROP  

w dniu odcięcia prawa do dywidendy [w %] 
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Roczników giełdowych za lata 2010−2012 oraz 
platformy GPWInfoStrefa.  

 
Wartość współczynnika DROP wyŜszą od 1, świadczącą o spadku kursu 

rynkowego akcji o wartość wyŜszą niŜ wartość dywidendy na akcję, zaobser-
wowano w 18,63% przypadków. Trzecią co do wielkości grupę stanowiły spół-
ki, których cena giełdowa akcji wzrosła w stosunku do ich ceny z poprzedniego 
dnia sesyjnego. Dla 13,66% wypłat dywidendowych wartość DROP była ujem-
na. Jedynie w 3,73% przypadków kurs rynkowy akcji spółki spadł w dniu odcię-
cia prawa do dywidendy dokładnie o wartość deklarowanej przez spółki dywi-
dendy na akcję (DROP = 1). Natomiast liczba wypłat, dla których wartość 
współczynnika DROP ukształtowała się na poziomie 0 (świadczącym o tym, Ŝe 
zmiany kursu giełdowego akcji nie odnotowano) stanowiła 5,59% badanej zbio-
rowości (zob. rys. 3). 

W latach 2009–2011 wśród spółek publicznych przeprowadzających wypła-
ty dywidendowe dominowały te, które zdecydowały się przekazać właścicielom 
dywidendę w postaci pienięŜnej. PienięŜne wypłaty dywidendowe stanowiły 
łącznie 97,52% wszystkich przypadków wypłat dywidendowych. Z kolei dywi-
dendy wypłacane w formie niepienięŜnej miały miejsce w całym trzyletnim 
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(0,25;0,50〉 
 
(0,50;0,75〉 
 
(0,75;1) 
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okresie badawczym jedynie 4 razy i stanowiły 2,48% wszystkich wypłat dywi-
dendowych na rzecz akcjonariuszy (zob. rys. 4).  

 

97,52%

1,24%

0,62%

0,62%

PienięŜna

NiepienięŜna

W formie akcji
gratisowych

W formie rzeczowych
aktywów trwałych

W formie aktywów
finansowych

 
 

Rys. 4. Formy wypłat dywidendy na GPW w Warszawie w latach 2009−2011 [w %] 
 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 

 
Analizowane spółki wypłaciły dywidendę niepienięŜną w trzech formach. 

Wypłata dywidendy niepienięŜnej w postaci rzeczowych aktywów trwałych 
spółki miała miejsce dwukrotnie (1,24% wszystkich wypłat) i została dokonana 
przez PGNiG SA. Wypłata dywidendy w formie długoterminowych aktywów 
finansowych (tj. akcji innych spółek) przeprowadzona została jedynie raz 
w całym analizowanym okresie przez spółkę Famur SA (2011 r.). Z kolei dywi-
denda pod postacią przekazania właścicielom akcji własnych spółki (tzw. akcji 
gratisowych) wypłacona została takŜe raz. Wypłatę dywidendy w takiej formie 
przeprowadziła w roku 2010 spółka Kredyt Inkaso SA (0,62% przypadków). 

Badania empiryczne nad kształtowaniem się kursu giełdowego akcji spółek 
w pierwszym dniu ich notowań „bez dywidendy” wykazały róŜnice w wysoko-
ści DROP w zaleŜności od formy wypłat dywidendowych. W przypadku spółek 
dokonujących pienięŜnej wypłaty dywidendy zaobserwowano, Ŝe średnie warto-
ści współczynnika DROP za cały okres badawczy były duŜo niŜsze niŜ dla spół-
ek wypłacających dywidendę w formie niepienięŜnej. W całym trzyletnim okre-
sie analitycznym średnia wartość współczynnika DROP ukształtowała się 
w przypadku wypłat pienięŜnych na poziomie 0,532, a dla wypłat w formie nie-
pienięŜnej średnia wartość DROP wyniosła 0,958. RównieŜ wartość mediany 
była w tym przypadku wyŜsza i wyniosła 0,875 (zob. tab. 2). 

Kolejną determinantą zmian kursu giełdowego akcji w dniu następującym 
po dniu ustalenia prawa do dywidendy za ostatni rok obrotowy jest stabilność 
polityki wypłat dywidendowych. Badania nad tą stabilnością zawęŜono w opra-
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cowaniu do przeprowadzenia analizy wpływu regularności wypłat14 na poziom 
ceny rynkowej akcji. W badaniu nie uwzględniono natomiast zróŜnicowanych 
rodzajów polityki wypłat dywidendy stosowanych przez spółki.  

 
T a b e l a 2 

 

Wartości podstawowych statystyk opisowych dla DROP względem formy dywidendy wypłacanej 
przez spółki warszawskiego parkietu w latach 2009−2011 

 

Rok Dywidenda 
Liczba  
wypłat 

Średnia 
arytmetyczna 

Odchylenie 
standardowe 

Mediana 

2009 

PienięŜna 48 0,430 1,303 0,513 

NiepienięŜna 1 1,250 x x 

Razem 49 0,446 1,295 0,513 

2010 

PienięŜna 42 0,696 0,698 0,537 

NiepienięŜna 2 1,290 1,117 1,290 

Razem 44 0,723 0,714 0,537 

2011 

PienięŜna 67 0,502 1,014 0,500 

NiepienięŜna 1 0,000 x x 

Razem 68 0,495 1,008 0,497 

2009−2011 

PienięŜna 157 0,532 1,042 0,514 

NiepienięŜna 4 0,958 0,908 0,875 

Razem 161 0,542 1,038 0,514 
 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 

 
ZauwaŜyć naleŜy, iŜ w analizowanej grupie badawczej przedsiębiorstw do-

minowały regularne wypłaty dywidendowe. W latach 2009–2011 przeprowa-
dzono 120 takich wypłat, co stanowiło 74,53% przypadków wypłaty dywidendy 
(zob. rys. 5). Warto jednakŜe dodać, iŜ dywidenda pienięŜna była wypłacana 
regularnie jedynie przez 39 spółek, natomiast na regularne wypłaty dywidendy 
niepienięŜnej zdecydowała się tylko jedna spółka publiczna.  

Badania nad kształtowaniem się kursu rynkowego akcji w pierwszym dniu 
ich notowań „bez dywidendy” wykazały, Ŝe regularność wypłat dywidendowych 
moŜe mieć wpływ na cenę giełdową akcji. Średnia wartość współczynnika 
DROP dla spółek regularnie wypłacających dywidendę była niŜsza niŜ w przy-
padku przedsiębiorstw, w których dywidendy były wypłacane nieregularnie. 
Sytuacja ta miała miejsce zarówno w kaŜdym kolejnym roku analizy, jak i dla 
wszystkich lat łącznie. Średnia wartość współczynnika DROP dla całego okresu 
                                        

14 W opracowaniu przyjęto, Ŝe spółką regularnie wypłacającą dywidendę jest to przedsiębior-
stwo, które dokonało wypłat dywidendowych w kaŜdym z trzech lat przyjętego okresu badawcze-
go. Przez spółki niewypłacające regularnych dywidend rozumie się te, które wypłaciły dywidendę 
jedynie raz w latach 2009−2011 i nie dokonywały wypłat dywidendy w ciągu trzech lat przed tym 
okresem. 
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badawczego wyniosła 0,552 dla dywidend regularnych oraz 0,705 dla dywidend 
nieregularnych. Oznacza to, iŜ w pierwszym dniu notowań akcji „bez dywiden-
dy” inwestorzy nabywali akcje spółek wypłacających dywidendę po średniej 
cenie wyŜszej niŜ wartość akcji na zamknięciu w dniu poprzednim pomniejszo-
na o dywidendę jednostkową. JednakŜe w przypadku regularnych wypłat dywi-
dendowych inwestorzy byli skłonni zapłacić za akcję relatywnie więcej niŜ 
w przypadku spółek wypłacających dywidendy nieregularnie (zob. tab. 3). 

 

74,53%

25,47%

Dywidenda regularna

Dywidenda nieregularna

 
 
 

Rys. 5. Regularność wypłat dywidendy na GPW w Warszawie w latach 2009−2011 [%] 
 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 
 

T a b e l a 3 
 

Wartości podstawowych statystyk opisowych dla DROP względem regularności wypłat  
dywidendy przez spółki warszawskiego parkietu w latach 2009−2011 

 

Rok Dywidenda 
Liczba  
wypłat 

Średnia 
arytmetyczna 

Odchylenie 
standardowe 

Mediana 

2009 

Regularna 40 0,388 1,366 0,513 

Nieregularna 9 0,706 0,932 0,541 

Razem 49 0,446 1,295 0,513 

2010 

Regularna 40 0,675 0,632 0,537 

Nieregularna 4 1,205 1,329 1,110 

Razem 44 0,723 0,714 0,537 

2011 

Regularna 40 0,596 0,992 0,690 

Nieregularna 28 0,622 0,877 0,329 

Razem 68 0,495 1,008 0,497 

2009−2011 

Regularna 120 0,552 1,040 0,561 

Nieregularna 41 0,705 0,929 0,400 

Razem 161 0,542 1,038 0,514 
 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 
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Kolejnym czynnikiem mogącym determinować zmiany cen akcji w pierw-
szym dniu ich notowań „bez dywidendy” jest wysokość wypłat dywidendowych. 
W analizowanej grupie spółek dominowały te, które wypłaciły swoim akcjona-
riuszom jedynie część zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Ilość środków 
pienięŜnych przekazanych na wypłatę dywidendy była niŜsza niŜ dodatni wynik 
finansowy netto w 79,03% analizowanych przypadków (stopa wypłat dywiden-
dy DPR < 1). Najwięcej spółek przeznaczyło na wypłatę dywidend od 25% do 
50% zysku netto (29,03% wypłat) (zob. rys. 6).  
 

20,97%
18,55%
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 DPR < 1

 DPR > 1

 DPR Є (0;0,25>

 DPR Є (0,25;0,50>

 DPR Є (0,50;0,75>

 DPR Є (0,75;1)

  
 

Rys. 6. Kształtowanie się stopy wypłat dywidendy na GPW w Warszawie  
w latach 2009−2011 [%] 

 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 

 
Dodać naleŜy, iŜ w badanej grupie przedsiębiorstw Ŝadna spółka nie wypła-

ciła dywidendy w wysokości równej zyskowi netto osiągniętemu w ostatnim 
roku obrotowym (tj. DPR = 1).  

Badania empiryczne nad kształtowaniem się cen rynkowych akcji w pierw-
szym dniu ich notowań „bez dywidendy” względem wielkości wypłacanej przez 
spółkę dywidendy wykazały występowanie róŜnic wartości współczynnika 
DROP w zaleŜności od wysokości stopy wypłat dywidendy. W przypadku spół-
ek dokonujących wypłaty dywidendy w wielkości wyŜszej niŜ zysk netto 
(tj. DPR > 1) zaobserwowano, Ŝe średnie wartości współczynnika DROP w roku 
2009 i 2010, jak i za cały okres badawczy, były niŜsze niŜ w przypadku spółek, 
w których relacja wypłacanej dywidendy do zysku netto kształtowała się poniŜej 
1. W całym trzyletnim okresie badawczym średnia wartość współczynnika 
DROP ukształtowała się dla spółek wypłacających właścicielom jedynie część 
wygenerowanych zysków netto (tj. DPR < 1) na poziomie 0,616. Natomiast dla 
spółek wypłacających dywidendę w kwocie, która przewyŜszała dodatni wynik 
finansowy netto wartość DROP ukształtowała się na niŜszym poziomie i wynio-
sła 0,577 (zob. tab. 4). 
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T a b e l a 4 
 

Wartości podstawowych statystyk opisowych dla DROP względem wysokości dywidendy  
wypłacanej przez spółki warszawskiego parkietu w latach 2009−2011 

 

Rok 
Stopa wypłat 
dywidendy 

Liczba  
wypłat 

Średnia 
arytmetyczna 

Odchylenie 
standardowe 

Mediana 

2009 

DPR < 1 44 0,452 1,381 0,513 
DPR > 1 5 0,400 0,310 0,548 
Razem 49 0,446 1,295 0,513 

2010 

DPR < 1 8 0,746 0,721 0,507 
DPR > 1 36 0,618 0,718 0,566 
Razem 44 0,723 0,714 0,537 

2011 

DPR < 1 55 0,677 0,773 0,640 
DPR > 1 13 0,681 0,528 0,700 
Razem 68 0,495 1,008 0,497 

2009−2011 

DPR < 1 135 0,616 1,013 0,525 
DPR > 1 26 0,577 0,552 0,563 
Razem 161 0,542 1,038 0,514 

 
Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 

 
NaleŜy zatem przypuszczać, iŜ wysokość wypłat dywidendy moŜe mieć 

wpływ na kształtowanie się kursów rynkowych akcji w pierwszym dniu ich no-
towań „bez dywidendy”. Wyniki badań empirycznych wskazują, iŜ w przypad-
ku, gdy spółka wypłaca dywidendę w wysokości stanowiącej do 75% zysku 
netto średnia wartość współczynnika DROP kształtuje się na podobnym pozio-
mie i waha się od 0,509 do 0,530. Oznacza to, Ŝe kurs giełdowy akcji spada je-
dynie o połowę wysokości dywidendy jednostkowej. MoŜna zatem przypusz-
czać, Ŝe inwestorzy nabywający akcje spółek wypłacających dywidendy oczeku-
ją dalszych regularnych wypłat dywidendowych w przyszłości. W związku 
z tym są oni skłonni kupić te akcje w dniu odcięcia prawa do dywidendy po 
cenie wyŜszej niŜ kurs rynkowy tych walorów na zamknięciu w poprzednim 
dniu sesyjnym pomniejszony o wysokość dywidendy na akcję. Dla spółek wy-
płacających duŜą część wypracowanego w ostatnim roku obrotowym zysku net-
to (tj. od 75% do 100% zysku netto) średnia wartość współczynnika DROP 
ukształtowała się najwyŜszym na poziomie równym 0,832. Oznacza to, Ŝe 
w tych przedsiębiorstwach cena rynkowa akcji w dniu odcięcia prawa do dywi-
dendy spadła średnio o 83,2% wartości dywidendy na akcję. Przyczyn takiego 
kształtowania się cen akcji moŜna upatrywać m. in. w wartości sygnalizacyjnej 
dywidendy. Wypłaty relatywnie wysokich względem zysku netto dywidend 
mogą być odebrane przez inwestorów negatywnie, gdyŜ świadczyć mogą 
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np. o nieefektywnym zarządzaniu finansowym w przedsiębiorstwie czy braku 
rentownych projektów rozwojowych (zob. rys. 7).  
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Rys. 7. Kształtowanie się średnich wartości współczynnika DROP  
względem wysokości wypłat dywidendowych 

 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 

 
Badania empiryczne nad zmianami kurs giełdowego akcji w pierwszym 

dniu ich notowań „bez dywidend” w relacji do struktury kapitałowej spółki wy-
kazały róŜnice w wartości współczynnika DROP. W przypadku spółek dokonu-
jących wypłaty dywidendy w roku, w którym bilans otwarcia wykazywał brak 
długoterminowych obcych źródeł finansowania (łącznie 5 wypłat) zaobserwo-
wano, Ŝe średnie wartości współczynnika DROP w kaŜdym roku okresu ba-
dawczego, jak i za cały trzyletni okres łącznie były wyŜsze niŜ w przypadku 
spółek, które korzystały z długoterminowego obcego finansowania. Średnia 
wartość tego współczynnika dla spółek niefinansujących swojej działalności 
zobowiązaniami długoterminowymi wyniosła 1,340, a dla spółek korzystających 
z długoterminowych kapitałów obcych jedynie 0,517 (zob. tab. 5).  

Struktura kapitału moŜe mieć zatem wpływ na kształtowanie się kursów 
rynkowych akcji w dniu następującym po dniu ustalenia prawa do dywidendy. 
Wzrost zadłuŜenia przedsiębiorstwa moŜe skutkować obniŜeniem wartości 
współczynnika DROP. Wysokość zadłuŜenia spółek zbadano wykorzystując 
współczynniki: ogólnego zadłuŜenia, zadłuŜenia kapitału własnego oraz zadłu-
Ŝenia długoterminowego15. Wyniki badań z wykorzystaniem współczynnika 
                                        

15 Sposoby liczenia tych współczynników oraz ich optymalne wielkości przedstawiono m. in. 
w: M. S i e r p iń s k a, T. J a c h n a, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 166–177. Przyjęte w opracowaniu optymalne 
przedziały wielkości współczynników są przedziałami szerokimi ze względu na róŜnorodność 
przedmiotu działalności wybranych spółek, zróŜnicowane siły rynkowe w poszczególnych sekto-
rach oraz ryzyko prowadzenia działalności na tych rynkach. 
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ogólnego zadłuŜenia wskazują, iŜ wraz ze wzrostem kapitałów obcych w struk-
turze finansowania maleje średnia wartość współczynnika DROP. W przypadku, 
gdy wysokość współczynnika ogólnego zadłuŜenia przekroczyła wartość opty-
malną (tj. 0,7) współczynnik DROP ukształtował się na najniŜszym poziomie 
i wyniósł jedynie 0,273 (zob. rys. 8).  
 

T a b e l a 5 
 

Wartości podstawowych statystyk opisowych dla DROP względem występowania  
długoterminowego zadłuŜenia w spółkach warszawskiego parkietu w latach 2009−2011 

 

Rok 
ZadłuŜenie 

długoterminowe 
Liczba 
wypłat 

Średnia 
arytmetyczna 

Odchylenie 
standardowe 

Mediana 

2009 

Nie 1 1,48 x x 

Tak 48 0,425 1,300 0,513 

Razem 49 0,446 1,295 0,513 

2010 

Nie 1 0,571 x x 

Tak 43 0,727 0,722 0,514 

Razem 44 0,723 0,714 0,537 

2011 

Nie 3 1,549 1,547 0,743 

Tak 65 0,446 0,967 0,465 

Razem 68 0,495 1,008 0,497 

2009–2011 

Nie 5 1,340 1,176 1,176 

Tak 156 0,517 1,028 0,500 

Razem 161 0,542 1,038 0,514 
 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 
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Współczynnik ogólnego zadłuŜenia
 

Rys. 8. Kształtowanie się średnich wartości współczynnika DROP względem wysokości  
współczynnika ogólnego zadłuŜenia 

 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 3.  

                                 (0–0,5〉                         (0,5–0,7〉                           >0,7 
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0,691

0,385 0,384

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

(0-0,4> (0,4-0,7> > 0,7

Współczynnik zadłuŜenia kapitału własnego

 
Rys. 9. Kształtowanie się średnich wartości współczynnika DROP względem wysokości  

współczynnika zadłuŜenia kapitału własnego 
Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 
 

Badania przeprowadzone z wykorzystaniem współczynnika zadłuŜenia ka-
pitału własnego potwierdzają tezę, iŜ struktura kapitału przedsiębiorstwa moŜe 
wpływać na kształtowanie się kursu rynkowego akcji spółek wypłacających 
dywidendę. Wraz ze zwiększaniem się kapitałów obcych w relacji do wysokości 
kapitału własnego ma miejsce spadek średniej wartości współczynnika DROP. 
W przypadku, gdy wysokość współczynnika zadłuŜenia kapitału własnego była 
niŜsza niŜ optymalna (tj. ≤ 4) wartość tego współczynnika ukształtowała się na 
najwyŜszym poziomie i wyniosła 0,691. Z kolei w sytuacji, gdy jego wartość 
znalazła się w przedziale optymalnym, jak równieŜ w przypadku, gdy przekro-
czyła ona wartość optymalną (tj. > 0,7) współczynnik DROP ukształtował się na 
niŜszym poziomie. W obu przypadkach średnia wartość DROP była podobna 
i wyniosła odpowiednio 0,385 oraz 0,384 (zob. rys. 9). 
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Rys. 10. Kształtowanie się średnich wartości współczynnika DROP względem wysokości  
współczynnika zadłuŜenia długoterminowego 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 
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RównieŜ badania nad kształtowaniem się średnich wartości DROP wzglę-
dem wysokości współczynnika zadłuŜenia długoterminowego wskazują, Ŝe wraz 
ze zwiększaniem się wartości długoterminowych zobowiązań maleje średnia 
wartość współczynnika DROP. W przypadku, gdy relacja długoterminowych 
kapitałów obcych do kapitałów własnych spółki była ≤ 5, wartość współczynni-
ka DROP była najwyŜsza i wyniosła 0,998. Z kolei najniŜszą i ujemną średnią 
wartość DROP zaobserwowano dla tych spółek wypłacających dywidendy, 
w  który wysokość zadłuŜenia długoterminowego była równe lub wyŜsza od 
wysokości kapitałów własnych. W tym przypadku wyniosła ona −0,502 
(zob. rys. 10). 
 
 

4. ZAKOŃCZENIE 
 
 

Badania empiryczne przeprowadzone wśród spółek warszawskiego parkietu 
wykazały, Ŝe dominują wśród nich te przedsiębiorstwa, których kurs giełdowy 
akcji w pierwszym dniu notowań następującym po dniu ustalenia prawa do dy-
widendy spada o wartość niŜszą niŜ wysokość deklarowanej dywidendy na ak-
cję. Ponadto zaobserwowano, iŜ kształtowanie się ceny rynkowej akcji w tym 
dniu zaleŜy od formy wypłat dywidendy, wysokości dokonanych wypłat, regu-
larności wypłat dywidendowych oraz struktury kapitału przedsiębiorstwa. 

Analiza reakcji warszawskiego parkietu na informację o wypłacie dywiden-
dy wykazała, Ŝe w pierwszym dniu notowań akcji „bez dywidendy” kształtowa-
nie się kursu giełdowego akcji moŜe zaleŜeć od formy wypłat dywidendowych. 
W przypadku spółek dokonujących pienięŜnej wypłaty dywidendy zaobserwo-
wano, Ŝe spadek ceny rynkowej akcji jest mniejszy – w relacji do dywidendy 
jednostkowej – niŜ w przypadku spółek wypłacających dywidendę w formie 
niepienięŜnej. W sytuacji, gdy dywidendę wypłacano w formie niepienięŜnej, 
kurs rynkowy akcji obniŜał się średnio o wartość zbliŜoną do wysokości dywi-
dendy jednostkowej. 

Badania empiryczne nad kształtowaniem się kursu rynkowego akcji wska-
zują równieŜ, Ŝe regularność wypłat dywidendowych moŜe mieć wpływ na cenę 
rynkową akcji. W pierwszym dniu notowań akcji „bez dywidendy” inwestorzy 
nabywali akcje spółek wypłacających dywidendę po średniej cenie wyŜszej niŜ 
wartość akcji na zamknięciu w dniu poprzednim pomniejszona o dywidendę 
jednostkową. JednakŜe w przypadku regularnych wypłat dywidendowych inwe-
storzy byli skłonni zapłacić za akcję relatywnie więcej niŜ w przypadku spółek 
wypłacających dywidendy nieregularnie.  

Badanie wpływu wysokości wypłat dywidendy na kształtowanie się kursu 
giełdowego akcji w dniu odcięcia prawa do dywidendy uwidoczniło, iŜ w przy-
padku spółek, które wypłaciły dywidendę w wysokości niŜszej niŜ wypracowa-
ny w poprzednim roku obrotowym zysk netto, kurs giełdowy akcji obniŜył się 
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średnio o wartość wyŜszą niŜ w przypadku tych spółek, w których wypłata dy-
widendy przekraczała wysokość zysku netto za ostatni rok obrotowy. Ponadto, 
wraz ze wzrostem stopy wypłat dywidendy zaobserwowano spadek cen rynko-
wych akcji o coraz wyŜsze – względem wypłacanej dywidendy – wartości. 

Analiza wpływu wysokości i rodzaju zadłuŜenia przedsiębiorstwa na kształ-
towanie się kursu giełdowego akcji w pierwszym dniu ich notowań „bez dywi-
dendy” wykazała, iŜ w przypadku spółek, które nie finansowały swojej działal-
ności długoterminowym kapitałem obcym, kurs giełdowy akcji obniŜył się śred-
nio o wartość wyŜszą niŜ wysokości dywidendy jednostkowej. Natomiast 
w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa finansowały się równieŜ zobowiązaniami dłu-
goterminowymi, kurs giełdowy ich akcji spadał o wartość duŜo niŜszą niŜ war-
tość dywidendy na akcję. Ponadto, wraz ze wzrostem zadłuŜenia przedsiębiorstw 
ma miejsce spadek cen rynkowych akcji o coraz niŜsze – względem wypłacanej 
dywidendy jednostkowej – wartości. 
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INTERNAL DETERMINANTS OF THE EX-DIVIDEND DAY RETURN  
 
 

The main objective of this paper is to present the results of empirical studies on the impact of 
internal factors that determine the short-term reaction of Warsaw Stock Exchange on the dividend 
payment. The main research hypothesis states that market share price is decreasing on ex-dividend 
day. This hypothesis is operationalized by two sub-hypothesis. Hypothesis H1 states that the drop 
of ex-dividend day is lower than dividend per share. Hypothesis H2 stands that this drop depends 
on the internal determinants of ex-dividend day return. 

The theoretical part of the paper provides an overview of literature research on the evolution 
of share market price on ex-dividend day. In addition, the determinants of such changes were 
presented and shortly characterized. The empirical part of this article presents the results of 
research on the impact of dividend form, dividend payout ratio, stability of dividend payments and 
capital structure on ex-dividend day return. 

Key words: dividend payments, ex-dividend day return, dividend’s forms, dividend payout 
ratio, capital structure. 
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REAKCJE EFEKTYWNO ŚCI ORAZ WARTO ŚCI RYNKOWEJ 
NA WZROST KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁEK  

BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

W strategicznym zarządzaniu finansami przedsiębiorstw szczególnie waŜne 
miejsce zajmuje kształtowanie wartości i struktury kapitału własnego, od które-
go zaleŜy m. in. zdolność przedsiębiorstwa do kreowania przyszłych warunków 
i efektów działań inwestycyjnych, jego wiarygodność czy kapitał relacyjny. 
Zmiany wielkości i struktury kapitału własnego wywołane są wieloma róŜno-
rodnymi strategiami kreacji wyniku finansowego przedsiębiorstwa oraz jego 
podziałem i zaangaŜowaniem w inwestycje. Są to zmiany zorientowane na 
wzrost lub na zmniejszenie udziału kapitału zakładowego w kapitale własnym 
przedsiębiorstwa, których źródłem są zarówno osiągnięte roczne wyniki finan-
sowe, jak i strategie pozyskiwania dodatkowego kapitału własnego, przykłado-
wo drogą emisji nowych emisji akcji bądź kapitalizacji rezerw. 

Zasadniczym celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na podstawo-
we następujące pytanie badawcze: czy i w jakim stopniu podwyŜszenie kapitału 
zakładowego powiązane jest ze wzrostem efektywności ekonomicznej przedsię-
biorstw budowlanych i wzrostem wartości rynkowej budowlanych publicznych 
spółek akcyjnych?  

Dla realizacji celu pracy przyjęto siedem następujących mierników oceny: 
− rentowność aktywów całkowitych, 
− rentowność kapitału własnego,  
− współczynnik kapitalizacji rynkowej, 
− współczynnik cena/wartość księgowa oraz 
 

                                        
* Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii 

Przedsiębiorstwa. 
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− wskaźnik dynamiki kapitału zakładowego, 
− wskaźnik udziału kapitału zakładowego w kapitale własnym oraz  
− współczynnik sfinansowania majątku całkowitego kapitałem zakłado-

wym. 
Uzasadnienie wyboru i zastosowania powyŜszych mierników dla znalezie-

nia odpowiedzi na postawione pytanie badawcze zawiera się w dąŜeniu do bliŜ-
szego rozpoznania charakteru relacji zachodzących między zmianami kluczo-
wych czynników kształtujących sytuację finansowo-majątkową przedsiębiorstw 
budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach w latach 2003–2012.  
 
 

2. ROLA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO W ZARZ ĄDZANIU 
FINANSAMI PRZEDSI ĘBIORSTWA 

 
 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa polega na doborze optymalnej 
wielkości i struktury funduszy i lokowaniu ich w przedsięwzięciach optymal-
nych z punktu widzenia realizacji celu przedsiębiorstwa1. Jest to proces decyzyj-
ny, w którym określa się róŜnego rodzaju instrumenty, techniki i sposoby go-
spodarowania kapitałami w ścisłym związku z realizowanymi procesami pro-
dukcji i logistyki oraz marketingu i inwestycji. Proces ten znajduje skonkrety-
zowany wyraz w pozyskiwaniu źródeł finansowania oraz lokowaniu kapitałów 
w składniki majątkowe dla maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa 
(zob. rys. 1). 

Przyjmując do rozwaŜań szersze pojęcie finansowania przedsiębiorstwa, 
w którym obejmuje ono podejmowanie i realizację wszelkich przedsięwzięć 
prowadzących do otrzymania kapitału2, wskazać moŜna, iŜ strategia finansowa-
nia3 określa docelową strukturę kapitału oraz rodzaje instrumentów, które będą 
wykorzystywane do pozyskiwania kapitału4. Nadto, szeroko pojętą strategię 
finansowania określić moŜna jako szereg decyzji podejmowanych nie tylko 
w celu pozyskiwania kapitału, ale równieŜ dla jego właściwej alokacji w przed-
siębiorstwie oraz określenia optymalnej struktury kapitału, zapewniającej mak-
symalizację efektywności ekonomicznej oraz wartości jednostki. 
                                        

1 Z. F e d o r o w i c z, Uwagi o przedmiotowym zakresie teorii finansów przedsiębiorstw, [w:] 
J. I c k i e w i c z (red.), Problemy finansów w teorii i praktyce, Wydawnictwo SGH, Warszawa 
2004, s. 73. 

2 J. I c k i e w i c z, Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1996, s. 8. 
3 W literaturze przedmiotu strategia finansowania odnosi się w głównej mierze do źródeł fi-

nansowania majątku trwałego i obrotowego bądź wyłącznie do finansowania środków obroto-
wych. Z tego względu wyróŜnia się strategie: zachowawczą, umiarkowaną i dynamiczną oraz 
przeciętną, agresywną i konserwatywną. Por. M. S i e r p iń s k a, D. Wę d z k i, Zarządzanie płyn-
nością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 103;  
Z. F e d o r o w i c z, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993, s. 155. 

4 A. D u l i n i e c, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 130. 
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Rys. 1. Zarządzanie finansami dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa 

 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: G. G o ł a w s k a- W i t k o w s k a, A. R z e -
c z y c k a, H. Z a l e w s k i, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza 
BRANTA, Bydgoszcz 2006, s. 100. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2. RóŜnorodność instrumentów i metod finansowania przedsiębiorstwa 

 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 
Wielość i róŜnorodność uwarunkowań ekonomicznych i prawnych wymu-

sza odpowiednią kombinację źródeł finansowania przedsiębiorstwa, które naleŜy 
rozpatrywać w wielu wymiarach analitycznych. NaleŜą do nich m. in. źródła 
pochodzenia kapitału, charakter własności kapitału oraz okres finansowania 
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kapitału. Ta trójwymiarowa perspektywa analityczno-poznawcza wskazuje, Ŝe 
w praktyce zarządzania mamy do czynienia z wieloma kombinacjami róŜnorod-
nych instrumentów i metod finansowania przedsiębiorstwa (zob. rys. 2). 

W strategiach finansowania znajdujemy wiele teorii i koncepcji, które takŜe 
odnoszą się do kształtowania kapitału własnego. Jedną z nich jest  teoria hierar-
chii źródeł finansowania. Zakłada ona, Ŝe przedsiębiorstwa preferują własne 
wewnętrzne źródła finansowania (kapitał samofinansowania) przedsięwzięć 
inwestycyjnych, zaś w dalszej kolejności korzystają z finansowania zewnętrzne-
go5. Z tą preferencją wiąŜą się teŜ problemy podwyŜszenia wartości kapitału 
zakładowego i wzrostu jego udziału w finansowaniu majątku całkowitego przed-
siębiorstwa. Obie te kwestie uznane mogą być za kluczowe zmienne objaśniają-
ce rozmiary produkcji i usług, ich efektywność ekonomiczną i rentowność ma-
jątku całkowitego. 

Spośród wielu cech charakterystycznych kapitału zakładowego wyszcze-
gólnić moŜna te, które nadają jemu swoiste właściwości uwidaczniające się 
w tym, Ŝe kapitał ten: 

− stanowi stabilne źródło finansowania oraz bazę gwarancyjną dla wierzy-
cieli, 

− posiada nieokreślony czas angaŜowania środków, 
− poprawia płynność finansową i umoŜliwia terminowe regulowanie długu, 
− nie posiada stałych, obligatoryjnych kosztów obsługi  oraz 
− ogranicza ryzyko działalności i finansowania projektów inwestycyjnych6. 
Kwestia wartości kapitału zakładowego naleŜy do bardzo waŜnych proble-

mów filozofii i praktyki finansowania przedsiębiorstwa. W realiach polskiego 
rynku kapitałowego, któremu często towarzyszy sytuacja niedokapitalizowania 
spółek, podwyŜszanie kapitału zakładowego moŜe mieć szczególnie waŜne zna-
czenie7.  Poszukiwanie zatem odpowiedzi na szereg pytań odnoszących się do 
jego podwyŜszania tworzyć moŜe uzasadnioną perspektywę badawczą nad nie 
tylko nad jego przeznaczeniem, lecz takŜe nad określeniem wpływu efektywno-
ści  wykorzystania zwiększonej wartości majątku całkowitego i wartości przed-
siębiorstwa na jego wzrost. UzaleŜnienie wzrostu wartości kapitału zakładowego 
od efektywności gospodarowania majątkiem całkowitym jest kwestią widzianą 
raczej w perspektywie pośredniego wpływu podziału określonego osiągniętego 
zysku netto i związania go z kapitałem zakładowym. Tego rodzaju strategia 
polega na kapitalizacji rezerw, która moŜe mieć miejsce nawet w dłuŜszej per-
spektywie czasu.  

                                        
5 A. D u l i n i e c, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2001, s. 68.  
6 E. O. F i s c h e r, Finanzwirtschaft für Anfänger, 4. Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsver-

lag GmbH, München 2005, s. 65. 
7 A. S z u m ań s k i, Dokapitalizowanie spółki kapitałowej, a ochrona przed jej przejęciem, 

PPH 1997, nr 9, s. 12. 
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Proces podwyŜszania kapitału podstawowego przeprowadzany moŜe być 
w celu tworzenia, utrzymania i powiększania składników majątkowych oraz 
poprawy ich optymalnego wykorzystania. Chodzi przede wszystkim o środki na 
finansowanie inwestycji (modernizację, zwiększenie mocy produkcyjnych, fi-
nansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych itp.). Strategia ta moŜe 
przyczynić się do osiągania wyŜszej efektywności ekonomicznej jednostki, 
a w dalszej kolejności do generowania dodatnich przepływów pienięŜnych, które 
stanowią jeden z głównych nośników wartości rynkowej przedsiębiorstwa8.  

Powiększony kapitał zakładowy moŜe być wykorzystany do zmian struktury 
kapitału dla uzyskania optymalnej stopy zwrotu. Nadto konieczność finansowa-
nia działalności kapitałem podstawowym spółki wynikać moŜe z chęci wzmoc-
nienia jej stabilizacji i wiarygodności w obliczu utraty płynności finansowej, 
problemów z wypłacalnością bądź zagroŜenia bankructwem. Zwiększenie kapi-
tału zakładowego, w szczególności na skutek konwersji długu (np. obligacji 
zamiennych na akcje) pozwolić moŜe na odzyskanie równowagi finansowej czy 
nawet utrzymanie się na rynku9. W tym nurcie roli podwyŜszania kapitału za-
kładowego w finansowaniu działalności naleŜy upatrywać nie tylko we wzroście 
bazy gwarancyjnej i większej wiarygodności kredytowej, ale takŜe w podjęciu 
działań reorganizacyjnych, racjonalizatorskich, których efektem będzie obniŜka 
kosztów, poprawa płynności finansowej, a w dłuŜszej perspektywie poprawa 
rentowności czy teŜ efektywności przedsiębiorstwa. 

 
 

3. EFEKTY PODWYśSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO  
W PUBLICZNYCH SPÓŁKACH AKCYJNYCH 

 
 
Wedle Ustawy z dnia 15 września 2000 r. − Kodeks spółek handlowych10              

− kapitałem podstawowym spółki akcyjnej jest kapitał zakładowy, nazywany 
w literaturze niekiedy kapitałem akcyjnym11 lub wkładem właścicieli spółki 
                                        

8 Por. M. M i c h a l s k i, Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właści-
cielskich, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 29−44; A. R a p p a p o r t, Wartość dla akcjonariuszy              
– poradnik, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 65; A. B l a c k, P. W r i g ht, J. B a c h m a n, 
W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo ABC, Kraków 2000, s. 101; T. D u -
d y c z, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, s. 24. 

9 Por. E. L u d w i g, J. P r ä s c h, U. S c h i k o r r a, Finanz-Management, 3. Auflage, Springer 
Verlag, München 2007, s. 57;  J. I c k i e w i c z, op. cit., s. 66. 

10 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych [K.s.h.], DzU 2000, nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm. 

11 Kodeks spółek handlowych ujednolicił termin „kapitał zakładowy” dla wszystkich kapita-
łowych spółek handlowych (spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spół-
ek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej), zaś w kodeksie 
handlowym (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks 
handlowy, DzU 1934, nr 57, poz. 502) dla kapitału podstawowego spółki akcyjnej funkcjonował 
równieŜ termin „kapitał akcyjny”.  
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wnoszonym w momencie zakładania przedsiębiorstwa. Spółka akcyjna z chwilą 
rejestracji uzyskuje osobowość prawną, a to oznacza, Ŝe juŜ na początku swojej 
działalności musi dysponować kapitałem podstawowym. Ze statutu spółki ak-
cyjnej wynika wysokość kapitału zakładowego, sposób jego gromadzenia, no-
minalna wartość akcji, ich ilość oraz rodzaj (imienne, na okaziciela, zwykłe, 
uprzywilejowane), a takŜe warunki i sposób umarzania akcji12. Kapitał zakłado-
wy w spółce akcyjnej odzwierciedla nominalną wartości akcji i dzieli się na 
akcje o równej wartości nominalnej13. MoŜe być wniesiony do spółki w postaci 
gotówki (wkłady pienięŜne, czyli wpłaty na akcje) bądź aportu (wkłady niepie-
nięŜne).  

Analizując gestię podwyŜszenia kapitału zakładowego, wskazać naleŜy, iŜ 
niejednokrotnie termin teŜ utoŜsamiany jest z podwyŜszaniem kapitału własnego 
przedsiębiorstwa14. Wzrost wartości kapitału zakładowego wiązać się moŜe ze 
wzrostem wartości kapitału własnego, gdy źródłem jego wzrostu jest pomyślnie 
objęta emisja nowych akcji.  

PodwyŜszenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej powoduje nie tylko 
zmiany struktury kapitałowej, ale wpływa takŜe na wysokość prognozowanych 
przepływów pienięŜnych. Dlatego sama zapowiedź podwyŜszenia kapitału za-
kładowego, zgodnie z teorią sygnalizacji, moŜe mieć w krótkim okresie pozy-
tywny wpływ na kształtowanie się cen akcji na rynku kapitałowym. Przeciwnie, 
w ujęciu długoterminowym, reakcje inwestorów mogą być odzwierciedleniem 
niekorzystnego efektu powiększania kapitału własnego drogą emisji nowych 
akcji w postaci tzw. rozwodnienia kapitału, jeŜeli zwiększeniu liczby akcji nie 
towarzyszy proporcjonalny wzrost zysków wypracowanych przez spółkę15. Pro-
wadzić to moŜe do spadku współczynników rentowności, co powoduje pogor-
szenie efektywności przedsiębiorstwa i moŜe stanowić o destrukcji wartości 
rynkowej.  

PodwyŜszanie kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych przyjąć moŜe 
dwa następujące rodzaje 16:  

a)  podwyŜszenie efektywne, związane z wprowadzeniem nowych środków 
do spółki,   

b)  podwyŜszenie nominalne, polegające na wykorzystaniu własnych środ-
ków oraz moŜe być przeprowadzone w czterech formach (zob. rys. 3)17. 
 

                                        
12 H. Z a l e w s k i, Finanse firmy w spółkach i innych podmiotach gospodarczych, Wydaw-

nictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000, s. 237−238. 
13 Zasady tworzenia i funkcjonowania spółki akcyjnej regulują art. 301−490 K.s.h. 
14 G. W ö h e, J. B i l s t e i n, D. E r n s t, J. H ä c k e r, Grundzüge der Unternehmensfinanzie-

rung, 10. Auflage, Vahlen Verlag, München 2011, s. 49. 
15 A. D u l i n i e c, Struktura i koszt kapitału…, op. cit., s. 27−28. 
16 G. W ö h e, J. B i l s t e i n, D. E r n s t, J. H ä c k e r, op. cit., s. 82. 
17 Szerzej: A. S a j n ó g, PodwyŜszanie kapitału zakładowego w polskich i niemieckich spół-

kach akcyjnych, „Przegląd Organizacji” 2013, nr 5, s. 34–36; K.s.h, art. 430−454. 
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Rys. 3. PodwyŜszanie kapitału zakładowego spółki akcyjnej 
 

 Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: K.s.h. oraz G. E i l e n -
b e r g e r, Betriebliche Finanzwirtschaft, 7. Auflage, Oldenburg Wissen-
schaftsverlag GmbH, München 2003, s. 13. 

 
Przyjmując za J. Ickiewicz, iŜ powszechnie stosowaną metodą podwyŜsza-

nia kapitału zakładowego w trybie zwykłym jest emisja nowych akcji18, wskazać 
moŜna na kwestię zapewnienia pierwszeństwa poboru nowej emisji akcji do-
tychczasowym akcjonariuszom oraz teoretycznej wartości prawa poboru nowej 
emisji akcji. Wartość teoretyczna prawa poboru akcji, będącą róŜnicą między 
ceną rynkową dotychczasowych akcji danej spółki oraz ceną emisyjną nowej 
subskrypcji, określana jest przez stosunek subskrypcji (stosunek prawa poboru) 
wyraŜający relację liczby dotychczasowych akcji danej spółki na rynku do licz-
by nowo emitowanych akcji. PowyŜszą relację zapisać moŜna za pomocą nastę-
pującego wzoru19: 
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rs LL
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gdzie: 
ws – teoretyczna wartość prawa poboru akcji (wskaźnik subskrypcji), 
Cr – cena rynkowa dotychczasowych akcji,

 Cs – cena emisyjna subskrybowanych akcji, 
Lr – liczba dotychczasowych akcji na rynku oraz

 Ls – liczba subskrybowanych akcji.
  

 

                                        
18 J. I c k i e w i c z, Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Wydaw-

nictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004, s. 98. 
19 E. L u d w i g, J. P r ä s c h, U. S c h i k o r r a, op. cit., s. 59. 

Formy podwyŜszania kapitału zakładowego spółki akcyjnej 

Zwykłe podwyŜszenie kapitału 

Warunkowe podwyŜszenie kapitału 

PodwyŜszenie w oparciu o kapitał docelowy 

PodwyŜszenie ze środków własnych (kapitalizacja rezerw) 
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Po przekształceniu powyŜszej formuły otrzymujemy: 
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gdzie: 
ss – stosunek subskrypcji akcji (stosunek wymiany akcji). 
 
Pełniejsza perspektywa wyceny teoretycznej wartości prawa poboru akcji 

(wskaźnik subskrypcji) zawiera równieŜ wartość oczekiwanej dywidendy płaco-
nej od nowo subskrybowanych akcji. Tym samym teoretyczna wartość prawa 
poboru akcji (wskaźnik subskrypcji) jest w tym podejściu równa20: 
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gdzie: 
Ds – dywidenda płacona od subskrybowanych akcji. 
 
Wartość subskrypcji zaleŜy nie tylko od cen akcji oraz stosunku ich wymia-

ny, ale takŜe od zainteresowania i oczekiwań poszczególnych akcjonariuszy na 
realizację korzyści dywidendowych. Im wyŜszy będzie kurs wymiany i bardziej 
zbliŜony do ceny rynkowej akcji, tym więcej przy danym podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego napłynie gotówki21. Z drugiej jednak strony, akcjonariusze mogą 
nie być zainteresowani zakupem nowych akcji ze względu na efekt tzw. roz-
wodnienia kapitału. Istnieje zatem potrzeba weryfikacji, czy zwykłe podwyŜsze-
nie kapitału zakładowego realizowane jest w przedsiębiorstwach, w których 
obserwuje się pozytywne zmiany efektywności i cen rynkowych akcji wprowa-
dzonych do obrotu publicznego w ujęciu krótko- i długoterminowym.  

Prowadzone badania nad kształtowaniem się rynkowych kursów akcji spół-
ek przeprowadzających zwykłe podwyŜszenie kapitału zakładowego (głównie 
w ramach subskrypcji otwartej) wskazują, iŜ stopy zwrotu z akcji spółek prze-
prowadzających np. oferty publiczne są ponadprzeciętnie wysokie w krótkim 
terminie, natomiast w długim terminie są niŜsze od przeciętnych22. Zjawisko to 
                                        

20 Ibidem, s. 58. 
21 G. W ö h e, J. B i l s t e i n, D. E r n s t, J. H ä c k e r, op. cit., s. 92. 
22 A. A l a v i, P. K. P h a m, T. M. P h a m, Pre-IPO ownership structure and its impact on the 

IPO process, „Journal of Banking & Finance” 2008, no. 32, s. 2361–2375; M. T. B i l l e t t, 
M. J. F l a n n e r y, J. A. G a r f i n k e l, Frequent issuers’influence on long-run post-issuance re-
turns, „Journal of Financial Economics” 2011, no. 99, s. 349−364; A. B r a v, C. G e c z y, 
P. A. G o m p e r s, Is the abnormal return following equity issuances anomalous?, „Journal of 



Reakcje efektywności oraz wartości rynkowej… 

 
127

nie zostało jednak dotychczas wystarczająco opisane i wyjaśnione w warunkach  
polskiego rynku giełdowego.  

Analiza światowej literatury przedmiotu wskazuje ponadto, iŜ po przepro-
wadzeniu publicznych ofert sprzedaŜy akcji moŜna oczekiwać pogorszenia kon-
dycji finansowej przedsiębiorstw, których akcje zostały wprowadzone do pu-
blicznego obrotu. Wyniki badań empirycznych prowadzonych na zagranicznych 
rynkach finansowych zdają się potwierdzać tak sformułowaną hipotezę23. Na 
polskim rynku kapitałowym zjawisko to dotychczas nie zostało w wystarczają-
cym stopniu rozpoznane.  

Podkreślić naleŜy – za A. Duliniec – Ŝe praktyka przedsiębiorstw funkcjo-
nujących na rozwiniętych rynkach finansowych zauwaŜa jedno z głównych źró-
deł finansowania działalności bieŜącej i rozwojowej przedsiębiorstwa, jaki są 
zyski zatrzymane24. Kapitał samofinansowania i kapitalizacja zysku netto (za-
trzymywanie zysku) stanowią bardzo waŜne wewnętrzne źródło finansowania, 
z jakiego korzystają przedsiębiorstwa. Teoretycznie stanowić to moŜe o poten-
cjale wykorzystania nominalnego podwyŜszania kapitału zakładowego w formie 
kapitalizacji rezerw. Z drugiej jednak strony, „papierowe” podwyŜszenie kapita-
łu zakładowego, na skutek braku pozyskania środków z zewnątrz, nie realizuje 
celów inwestycyjnych. Akcjonariusze spółki mogą być zatem mniej zaintereso-
wani takim trybem powiększania kapitału zakładowego. 

Wskazać moŜna, iŜ proces kapitalizacji rezerw jest wyrazem wzmacniania 
zachowawczej polityki finansowej przedsiębiorstwa, które w krótkim okresie nie 
widzi moŜliwości zainwestowania nadwyŜek finansowych, co moŜe przyczynić 
się do niekorzystnych zmian efektywności spółki i rynkowych cen jej akcji. 
W ujęciu długoterminowym zaś, polityka kapitalizacji rezerw moŜe być odczy-
tana jako pozytywna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Celem nominalnego 
zwiększania kapitału zakładowego w ujęciu długoterminowym moŜe być 
                                        

Financial Economics” 2000, no. 56, s. 209−249; M. J. B r e n n a n, J. F r a n k s, Underpricing, 
ownership and control in initial public offerings of equity securities in the UK, „Journal of Finan-
cial Economics” 1997, no. 45, s. 391−413; A. L j u n g qv i s t, IPO underpricing, [w:] 
B. E. E c k b o  (red.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, 2006, 
vol. A, chapter 7; W. J. M c N a l l y, B. F. S m i t h, Long-run returns following open market share 
repurchases, „Journal of Banking & Finance” 2007, no. 31, s. 703−717; D. S u k a c z, Pierwsze 
oferty publiczne na rynkach kapitałowych, CeDeWu.pl, Warszawa 2005. 

23 Por. S. T e o h, I. W e l c h, T. W o n g, Earnings management and the long-run market per-
formance of initial public offerings, „Journal of Finance” 1998, no. 53, s. 1935−1974; 
M. P a g a n o, F. P a n e t t a, L. Z i n g a l e s, Why do companies go public? An empirical analysis, 
„Journal of Finance” 1998, no. 53, s. 27−64; A. K h ur s h e d, Initial public offerings. An analysis 
of the post-IPO performance of UK firms. Unpublished PhD thesis, University of Reading, 1999; 
J. C a i, C. J. W e i, The investment and operating performance of Japanese initial public offerings, 
„Pacific-Basin Finance Journal” 1997, no. 5, s. 389−417. 

24 A. D u l i n i e c, Struktura i koszt kapitału…, op. cit., s. 36−37, S. A. R o s s, 
R. W. W e s t e r f i e l d, J. J a f f e, Corporate Finance, Irwin, Chicago 1996, s. 379; 
R. A. B r e a l e y, S. C. M y e r s, A. J. M a r c u s, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-
-Hill, New York 1995, s. 400−401.  
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wzmocnienie wiarygodności spółki poprzez osiągnięcie większych gwarancji 
majątkowych. W przeciwieństwie do kolejnych emisji akcji na rynku (które 
mogą stanowić negatywny sygnał dla inwestorów), w konsekwencji kapitalizacji 
rezerw, mimo zwiększenia liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy, nie 
ulega zmianie ich procentowy udział w kapitale zakładowym. Tym samym nie 
powoduje to efektu rozwodnienia kapitału własnego. 

Przeprowadzone na rynku niemieckim fragmentaryczne wyniki badań po-
twierdzają pozytywną reakcję rynku na podwyŜszenie kapitału zakładowego ze 
środków własnych spółki, a co waŜne obserwuje się spadek długoterminowej 
rentowności po takiej zmianie25. Na podstawie wstępnie poczynionych badań na 
rynku polskim moŜna z kolei wskazać, iŜ: 

− po podjęciu decyzji o kapitalizacji rezerw, w większości przypadków no-
tuje się pozytywne zmiany wartości rynkowej w ujęciu krótkoterminowym, 
z kolei długookresowe zmiany wartości nie mają juŜ tak pozytywnego charakte-
ru26 oraz 

− w większości przypadków po przeprowadzeniu podwyŜszania kapitału 
zakładowego ze środków własnych zmiany rentowności kapitału własnego oraz 
rentowności aktywów całkowitych mają negatywny charakter27. 

Rezultaty przeprowadzonych analiz stanowić mogą zasadniczą podstawę do 
rozszerzenia dotychczasowych wyników badań nad oceną wraŜliwości efektyw-
ności i wartości na podwyŜszenie kapitału zakładowego.  

 
 

4. WYNIKI BADA Ń EMPIRYCZNYCH WYBRANYCH SPÓŁEK BUDOWLANYCH 
 
 

Dla potrzeb analizy roli i znaczenia podwyŜszania kapitału zakładowego 
w kształtowaniu efektywności i wartości przedsiębiorstw, badaniami empirycz-
nymi został objęty sektor budownictwo28, w którym odnotowano największą 
liczbę spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2003–2012. Spośród 
35 spółek zakwalifikowanych do tej branŜy, do badań wyodrębnione zostały te, 
w których dane liczbowe (w tym notowania rynkowe) były dostępne za cały 
dziesięcioletni okres. Tym samym wstępnej analizie poddano 18 spółek budow-
lanych. 

                                        
25 G. W ö h e, J. B i l s t e i n, D. E r n s t, J. H ä c k e r, op. cit., s. 316. 
26 A. S a j n ó g, Kapitalizacja rezerw a kreowanie wartości giełdowych spółek akcyjnych, 

„Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
(w druku). 

27 A. S a j n ó g, Wpływ kapitalizacji rezerw na długookresową rentowność publicznych spółek 
giełdowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (w druku). 

28 Podział został zaczerpnięty z bazy danych Notoria Serwis SA (http://ir.notoria.pl) oraz 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://www.gpw.pl; http://www.gpwinfostrefa.pl). 
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Procedura badawcza została zrealizowana w dwóch częściach. W pierwszej 
części znajdują się wyniki badań empirycznych nad zmianami kapitału zakłado-
wego badanych spółek, zaś część druga zawiera wyniki badań nad relacjami 
między kształtowaniem się kapitału zakładowego oraz jego udziału w kapitale 
własnym i majątku całkowitym a wybranymi miernikami efektywności i warto-
ści spółek budowlanych podwyŜszających kapitał zakładowy. Biorąc pod uwagę 
tak postawiony cel, wykluczono z analizy te spółki, które w badanym dziesięcio-
leciu nie podwyŜszały kapitału zakładowego. Ostatecznie, szczegółowym bada-
niem zaleŜności pomiędzy badanymi kategoriami objęto 14 spółek budowla-
nych.  

Badania empiryczne zostały oparte na sprawozdaniach finansowych prezen-
towanych przez Notoria Serwis SA, danych pochodzących ze stron interneto-
wych spółek oraz portali giełdowych. 

 
 

4.1. Analiza zmian kapitału zakładowego w badanych spółkach budowlanych 
 
 
Na podstawie zaprezentowanych na rys. 3. wyników badań empirycznych 

stwierdzić naleŜy, iŜ w badanym okresie średnia wartość księgowa kapitału za-
kładowego badanych jednostek wykazała tendencję rosnącą – od około 17 mln 
zł w 2003 r. do ponad 45 mln zł w ostatnim badanym okresie (zob. rys. 4). 
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Rys. 4. Średnie wartości kapitału zakładowego badanych spółek budowlanych  
w latach 2003−2012 

 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie bazy danych Notoria Serwis SA. 
 
Największe pozytywne zmiany w kształtowaniu wartości kapitału zakłado-

wego w badanym dziesięcioleciu odnotowano w 2006 r. Na podstawie obliczo-
nego średniego wskaźnika dynamiki tego kapitału wskazać moŜna, iŜ w 2006 r. 
nastąpił wzrost wartości kapitału zakładowego o ponad 60% w stosunku do roku 
poprzedniego. Równie znaczne i korzystne zmiany po stronie wartości omawia-
nego kapitału nastąpiły w latach: 2004, 2007, 2008 i 2010 (zob. tab. 1).  

W niektórych  badanych spółkach prowadzona była tzw. neutralna polityka 
kształtowania kapitału zakładowego, której wyrazem było utrzymanie na do-
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tychczasowym poziomie wartości kapitału zakładowego. Taką zachowawczą 
strategię stosowały trzy spółki: Budimex SA, Instal Kraków SA oraz Mostostal 
Płock SA.  

 
T a b e l a  1  

 
Dynamika wartości kapitału zakładowego w badanych spółkach budowlanych  

w latach 2003−2012 (rok poprzedni = 100) 
 

Spółki akcyjne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Awbud  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  255,1  546,9  97,3  100,0  

Budimex  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Budopol-Wrocław  100,0  100,0  100,0  577,8  100,0  200,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

CNT 100,0  100,0  100,0  100,0  500,0  100,0  100,0  100,0  100,0  81,9  

Elektrobudowa  100,0  293,7  100,0  102,0  100,0  104,2  100,0  100,0  100,0  100,0  

Elkop  100,0  100,0  100,0  100,0  200,0  548,7  100,0  100,0  194,0  154,7  

Energoaparatura  100,0  100,0  100,0  100,0  124,7  105,2  100,0  100,0  100,0  100,0  

EnergomontaŜ-Płd. 100,0  294,0  100,0  100,0  202,1  106,7  100,0  132,4  100,0  100,0  

Instal Kraków  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Mostostal-Export  99,5  174,3  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Mostostal Płock  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Mostostal Warszawa  100,0  100,0  100,0  200,0  100,0  100,0  100,0  224,0  100,0  100,0  

Mostostal Zabrze 100,0  100,0  100,0  632,5  116,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Pemug  100,0  100,0  100,0  100,0  106,3  123,5  100,0  100,0  100,0  100,0  

Polimex-Mostostal  100,0  193,2  82,2  100,0  121,8  100,0  100,0  112,2  100,0  100,0  

Prochem  89,3  91,7  99,7  100,0  100,0  99,9  100,0  99,9  100,0  100,0  

Projprzem  98,4  99,9  100,0  100,0  133,3  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Ulma  110,5  100,0  100,0  100,0  107,5  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Średnia 99,9  130,4  99,0  161,8  139,5  132,7  108,6  134,2  105,1  102,0  
 

W tabeli wyróŜniono pogrubioną czcionką te spółki, które nie przeprowadziły podwyŜszenia 
kapitału zakładowego w badanym dziesięcioleciu. 

 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie bazy danych Notoria Serwis SA. 
 

 Przeprowadzona analiza dynamiki kapitału zakładowego spółki Mostostal-
-Export SA wskazała co prawda na pozytywne zmiany wartości księgowej tego 
kapitału w 2004 r. w stosunku do roku poprzedniego, jednakŜe były one spowo-
dowane wyłącznie przyjęciem przez spółkę innych zasad rachunkowości (nie 
wedle polskich przepisów ustawy o rachunkowości, ale na podstawie MSSF29). 

                                        
29 Według MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), spółki 

wykazują w sprawozdaniach kapitał podstawowy, który jest kategorią szerszą aniŜeli kapitał za-
kładowy zgody z polskimi przepisami o rachunkowości. 
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MoŜna zatem uznać, iŜ w jej przypadku nie przeprowadzono procesu podwyŜ-
szenia kapitału zakładowego. 

Dla potrzeb analizy określonej strategii finansowania badanych spółek, któ-
ra skupia się na wzroście zaangaŜowania kapitału zakładowego w finansowanie 
majątku całkowitego oraz moŜe przyczyniać się do wzrostu efektywności i war-
tości przedsiębiorstwa, obliczono stopień finansowania majątku całkowitego 
przez kapitał zakładowy za pomocą następującej formuły: 

 
100/ ×= TASCSCTA  

 
gdzie: 
SCTA (ang. share capital to assets ratio) – współczynnik udziału kapitału 

zakładowego w finansowaniu majątku całkowitego, 
SC (ang. share capital) – wartość księgowa kapitału zakładowego, 
TA (ang. total assets) – wartość księgowa aktywów ogółem. 
 

T a b e l a  2 
 

Wartości współczynników SCTA w badanych spółkach budowlanych w latach 2003−2012 (w %) 
 

Spółki akcyjne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Średnia 

Awbud  15 20 29 23 20 18 15 26 25 34 25,8 

Budopol-Wrocław  22 41 42 63 121 94 73 69 71 62 77,5 

CNT 22 26 27 31 24 55 53 51 33 48 38,3 

Elektrobudowa  5 5 15 15 10 8 6 6 5 4 7,6 

Elkop  11 13 15 22 21 35 105 111 132 145 68,8 

Energoaparatura  16 13 20 23 20 23 18 17 19 15 18,1 

EnergomontaŜ-Płd.  12 11 34 32 28 34 24 16 22 24 32,1 

Mostostal Warszawa  4 4 5 6 5 3 3 2 4 3 3,9 

Mostostal Zabrze 9 12 13 17 58 81 65 57 41 50 44,7 

Pemug  23 23 22 23 21 26 27 26 26 28 25,7 

Polimex-Mostostal  3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1,3 

Prochem  7 8 2 2 3 2 2 4 4 3 3,1 

Projprzem  12 11 11 8 7 5 4 4 5 5 6,4 

Ulma  8 10 9 6 4 3 2 2 2 2 4,2 

Średnia  12,0 14,3 17,6 19,3 24,4 27,6 28,4 28,0 27,7 30,3 x 
 

Ź r ó d ł o: jak do tab. 1. 
 
Analizując obliczone średnie wartości współczynników udziału kapitału za-

kładowego w finansowaniu majątku całkowitego (SCTA) w badanym dziesięcio-
leciu, stwierdzić moŜna, iŜ stopień pokrycia aktywów całkowitych przez kapitał 
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zakładowy wykazywał w większości analizowanych okresów tendencję rosnącą 
i wzrósł  – od 14,3% w 2003 r. do 37,8% w ostatnim badanym okresie (zob. 
tab. 2). Zwrócić naleŜy uwagę, iŜ w latach 2008–2010 zaobserwowano nie-
znaczny spadek udziału kapitału zakładowego w finansowaniu działalności ba-
danych spółek. 

Na podstawie wyników badań empirycznych stwierdzić moŜna, iŜ najwyŜ-
szym stopniem finansowania majątku przez kapitał zakładowy wykazały się 
spółki: Budopol Wrocław SA oraz Elkop SA, gdyŜ w badanym dziesięcioleciu 
średnia wartość udziału kapitału zakładowego w finansowaniu aktywów całko-
witych wyniosła odpowiednio około 78% oraz 69%. NajniŜszy stopień wyko-
rzystania kapitału podstawowego w finansowaniu majątku zaobserwowano 
w spółce Polimex-Mostostal.  

Po podwyŜszeniu kapitału zakładowego następuje równieŜ zmiana struktu-
ry kapitału własnego przedsiębiorstwa, która moŜe pozytywnie bądź negatyw-
nie oddziaływać na efektywność ekonomiczną oraz wartość rynkową spółki 
giełdowej.  

W analizie udziału kapitału zakładowego w kapitale własnym, który moŜna 
zastosować następującą formułę: 

 
100/ ×= ESCSCE  

 
gdzie: 
SCE (ang. share capital to equity ratio) – współczynnik udziału kapitału 

zakładowego w kapitale własnym, 
E (ang. equity) – wartość księgowa kapitału własnego, 
pozostałe oznaczenia jak wyŜej. 

 
PowyŜszy wskaźnik jest odwrotnością wskaźnika obrazującego strukturę 

kapitału własnego, określanego w literaturze mianem współczynnika kursu bi-
lansowego30. 

Na podstawie wyników badań empirycznych stwierdzić moŜna, iŜ najniŜ-
szym stopniem wyposaŜenia kapitału własnego w kapitał zakładowy wykazały 
się dwie spółki: Pemug SA oraz Prochem SA, gdyŜ w badanym dziesięcioleciu 
średnia wartość udziału kapitału zakładowego w kapitale własnym wyniosła 
około 7,4% (zob. tab. 3).  

Oceniając udział kapitału zakładowego w kapitale własnym badanych spół-
ek budowlanych w latach 2003−2012, wskazać moŜna na kilka nietypowych 
wartości miar SCE, związanych z kształtowaniem się wartości księgowej kapita-
łu własnego. W szczególności na uwagę zasługuje fakt, iŜ w sprawozdaniach 
finansowych pięciu spółek odnotowano przypadki ujemnego kapitału własnego.  

 
                                        

30 J. O s t a s z e w s k i, T. C i c i r k o, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2005, s. 104. 
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Sytuacja ta dotyczyła: 
− spółki Budopol-Wrocław w latach 2003–2005, 
− spółki Elkop w latach 2004–2006, 
− spółki Mostostal Warszawa w latach 2003–2005, 
− spółki Projprzem w 2003 r. oraz 
− spółki Elektrobudowa w latach 2005–2007. 

 

T a b e l a  3 
 

Wartości współczynników SCE w badanych spółkach budowlanych w latach 2003–2012 (w %) 
 

Spółki akcyjne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Średnia 

Awbud  61 280 78 76 64 52 40 33 53 108 85 
Budopol-

-Wrocław  –1793 –317 –127 194 173 110 103 94 82 211 –127 
CNT 24 20 18 21 48 41 25 37 46 74 35 

Elektrobudowa  473 3639 –2155 –1672 –4724 179 224 269 118 8 –364 

Elkop  49 –33 –36 –41 54 240 181 149 266 97 93 

Energoaparatura  16 14 14 12 6 8 7 6 9 27 12 
EnergomontaŜ-

-Płd. 25 73 61 58 90 75 62 72 62 –36 54 
Mostostal  
Warszawa  –14 –14 –9 22 15 13 12 26 27 34 1 
Mostostal Zabrze 58 14 12 38 21 20 14 13 12 96 30 

Pemug  9 5 4 3 1 1 2 1 1 47 7 
Polimex-

-Mostostal  25 43 28 24 28 28 30 33 31 150 42 
Prochem  15 14 13 10 4 4 4 4 4 4 7 

Projprzem  –105 129 106 61 63 38 58 53 130 6 54 

Ulma  24 20 15 10 4 4 4 4 3 3 9 

Średnia  –80,9 278 –141 –85 –297 58 55 57 60 59 x 
 

Ź r ó d ł o: jak do tab. 1. 
 
Najbardziej nietypowe wartości pojawiły się w ostatniej z wymienionych 

spółek, na skutek znacznego podwyŜszenia kapitału zakładowego w 2004 r. 
w stosunku do roku poprzedniego (por. tab. 1), przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wartości księgowej kapitału własnego. Świadczą o tym obliczone współczynniki  
SCE w latach 2004–2007, które kształtowały się od 3639% do nawet –4724%. 

 
4.2. Ocena zaleŜności między podwyŜszaniem kapitału  

zakładowego a efektywnością i wartością spółek budowlanych 
 
Analiza wpływu podwyŜszenia kapitału zakładowego na kształtowanie 

efektywności oraz wartości badanych spółek budowlanych skoncentrowana zo-
stała na ocenie zaleŜności między wybranymi miernikami dotyczącymi zmian 
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wartości księgowej kapitału zakładowego a wybranymi wskaźnikami efektyw-
ności i wartości analizowanych jednostek.  

Odnosząc się do zmian po stronie kapitału własnego badanych spółek, po-
słuŜono się trzema wskaźnikami – dynamiki kapitału zakładowego, udziału ka-
pitału zakładowego w kapitale własnym (SCE) oraz stopnia finansowania mająt-
ku całkowitego kapitałem zakładowym (SCTA). W stosunku do kategorii efek-
tywnościowych, przyjęto typowe miary rentowności aktywów całkowitych          
ROTA (ang. return on total assets ratio) oraz rentowności kapitału własnego 
ROE (ang. return on equity ratio). Z kolei spośród wielu mierników wartości 
rynkowej spółek wybrane zostały dwa wskaźniki – kapitalizacja rynkowa (KAP) 
oraz cena do wartości księgowej (C/WK). Ich wybór podyktowany był dostępno-
ścią owych danych, gdyŜ są one publikowane w biuletynach GPW w Warsza-
wie. Celowo został jednakŜe pominięty wskaźnik C/Z, gdyŜ na skutek znacznej 
deficytowości badanych spółek, dość często nie był on prezentowany31.  

Wyniki badań empirycznych potwierdzają pewne zróŜnicowanie mierników 
efektywności i wartości analizowanych spółek w badanym dziesięcioleciu. Ba-
zując na wartościach średnich, podkreślić naleŜy występującą deficytowość ana-
lizowanych jednostek (liczne okresy badawcze, w których spółki generowały 
straty finansowe) bądź deprecjację rentowności na skutek ujemnej wartości kapi-
tału własnego (zob. tab. 4).  

 
T a b e l a  4 

 
Średnie wartości mierników ROTA, ROE, KAP, C/WK badanych spółek budowlanych  

w latach 2003−2012 
 

Mierniki 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROTA 
w % 

–6,2 –3,0 –1,4 5,2 7,4 3,5 2,6 1,0 0,8 –13,1 

ROE 12,1 10,7 –235,2 –60,8 –214,7 77,9 55,3 38,9 18,9 –156,5 

KAP w mln zł 32 76 122 427 695 305 394 402 195 130 

C/WK – 0,9 1,1 1,7 10,1 15,2 1,7 1,8 1,6 0,9 0,7 
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie bazy danych Notoria Serwis SA oraz rocznych 
biuletynów giełdowych GPW w Warszawie. 

 
Na podstawie wyników badań empirycznych stwierdzić moŜna, iŜ najwyŜ-

sze wartości mierników rynkowych (KAP oraz C/WK) odnotowano w latach 
2006–2007, które generalnie potwierdzają okresy znacznego oŜywienia giełdo-
wego. MoŜe znaleźć to swoje odzwierciedlenie we wpływie podwyŜszania kapi-
tału zakładowego na efektywność i wartość badanych jednostek.  

                                        
31 W biuletynach giełdowych praktykuje się wówczas bądź nieprezentowanie w ogóle 

wskaźnika bądź podawanie jego zerowej wartości. 
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Mając na względzie cztery miary efektywnościowo-wartościowe oraz trzy 
wskaźniki opisujące zmiany kapitału zakładowego, stworzone zostały cztery 
modele jednorównaniowe (cztery zmienne objaśniane) z trzema zmiennymi 
objaśniającymi. Postać funkcyjna modelu opisującego wpływ podwyŜszania 
kapitału zakładowego na efektywność ekonomiczną i wartość badanych jedno-
stek opierała się na tempach wzrostu zarówno zmiennych endogenicznych, jak 
i zmiennych egzogenicznych. Tempo wzrostu zostało zdefiniowane w następu-
jący sposób: 

 

1t t

t

i i
i

i
° + −=  

 

gdzie: 

i °  – tempo wzrostu zmiennej i , 

1ti + – wartość zmiennej i  w okresie 1t + ,
 

ti  – wartość zmiennej i  w okresie t . 

 
Jednoczesne badanie czterech modeli, zapisanych analitycznie w tab. 5, 

umoŜliwiło ocenę porównawczą efektów zwiększania wartości księgowej kapi-
tału zakładowego, w podziale na efektywność i wartość analizowanych spółek 
budowlanych. 

 
T a b e l a  5 

 
Postać analityczna modeli opisujących wpływ zmian kapitału zakładowego  

na efektywność i wartość badanych spółek budowlanych  
 

Wersja modelu Postać analityczna 

„Efektywnościowa” 
Model 1 ( ), ,ROTA f SC SCTA SCE° ° ° °=  

Model 2 ( ), ,ROE f SC SCTA SCE° ° ° °=  

„Wartościowa” 
Model 3 ( ), ,KAP f SC SCTA SCE° ° ° °=  

Model 4 ( )/ , ,C WK f SC SCTA SCE° ° ° °=  

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 
 
Metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu stała się analiza regresji32. 

W badaniu przyjęto warunki konieczne niezbędne do wyznaczenia parametrów 
modelu stojących przy zmiennych egzogenicznych z uŜyciem metody najmniej-
szych kwadratów, tj. załoŜono, iŜ rozkład składnika losowego jest normalny, nie 
                                        

32 W badaniu posłuŜono się średnimi wartościami zmiennych endogenicznych oraz egzoge-
nicznych w analizowanych spółkach. 
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występuje autokorelacja składnika losowego a jego wariancja jest stała. Ponadto 
stwierdzono brak silnej korelacji między zmiennymi objaśniającymi33. Weryfi-
kacja istotności omawianych parametrów funkcji regresji została przeprowadzo-
na w oparciu o statystykę testu t-Studenta. Prawdopodobieństwo popełnienia 
błędu pierwszego rodzaju przyjęto na poziomie 5%. 

Analizując powyŜsze modele od strony merytorycznej, zwrócić naleŜy 
uwagę na kierunki wpływu zmiennych egzogenicznych na zmienną endoge-
niczną. Z tego punktu widzenia owe kierunki wpływu zmian kapitału zakłado-
wego na efektywność i wartość spółek budowlanych okazały się zróŜnicowane 
(zob. tab. 6).  

 
T a b e l a  6  

 

Wyniki estymacji modeli opisujących wpływ zmian kapitału zakładowego na efektywność  
i wartość badanych spółek budowlanych  

 

Wersja 
modelu 

Zmienna 
endoge-
niczna 

Zmienna 
egzoge-
niczna 

Wartości 
parame-

trów 

Statysty-
ka t  

Poziom 
istotności 

testu 

Wartość 
krytyczna 
t∞ w przy-

padku, gdy 
 α = 0,05 

Współ-
czynnik 

determina-
cji 2R  

Model 
1 ROTA°  

SC°  –0,19 –0,34 0,75 

2,31 

0,68 SCTA°  1,67 1,12 0,31 

SCE°  –0,39 –3,58 0,01 

Model 
2 ROE°  

SC°  2,04 0,76 0,48 

0,35 SCTA°  –10,72 –1,49 0,19 

SCE°  0,04 0,09 0,93 

Model 
3 KAP°  

SC°  2,74 1,89 0,11 

0,46 SCTA°  3,26 0,84 0,43 

SCE°  –0,24 –0,88 0,41 

Model 
4 /C WK°  

SC°  0,31 0,21 0,84 

0,15 SCTA°  3,92 0,98 0,36 

SCE°  –0,17 –0,58 0,58 
 

W tabeli pogrubioną czcionką wyróŜniono istotne statystycznie zmienne egzogeniczne. 
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 10. 
 
Najbardziej pejoratywny wpływ na kategorie efektywnościowo-wartościo-

we miało tempo wzrostu udziału kapitału zakładowego w kapitale własnym. 
Świadczą o tym ujemne wartości oszacowanych parametrów strukturalnych 
w trzech spośród czterech modeli. W szczególności podkreślić trzeba, iŜ wy-

                                        
33 PosłuŜono się w tym celu analizą korelacji z wykorzystaniem współczynnika korelacji 

rang Spearmana. 
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łącznie przy tej zmiennej stwierdzono istotność statystyczną w modelu o zmien-
nej endogenicznej w postaci tempa rentowności majątku całkowitego. Z kolei 
najbardziej pozytywne oddziaływanie na efektywność i wartość spółek naleŜy 
przypisać zmiennej w postaci tempa wzrostu wartości księgowej kapitału zakła-
dowego, gdyŜ tylko w pierwszym modelu odnotowano ujemną wartość parame-
tru stojącego przy tej zmiennej. 

Na podstawie wyników badań empirycznych wskazać moŜna, iŜ tempo 
wzrostu rentowności i wartości badanych spółek w niewielkim stopniu było 
objaśnione przez zmiany kapitału zakładowego. NajwyŜszy stopień dopasowa-
nia miał miejsce w modelu, gdzie zmienną endogeniczną była rentowność akty-
wów całkowitych. Świadczy o tym obliczony współczynnik determinacji R2, 
który wyniósł blisko 70%. Najsłabsze zaś odzwierciedlenie modelu w rzeczywi-
stości gospodarczej naleŜy przypisać zaleŜnościom występującym między mier-
nikami C/WK a zmianami po stronie kapitału zakładowego.  

Mając na uwadze powyŜsze, w ramach podsumowania moŜna dokonać oce-
ny parametrów strukturalnych modeli, pokazując o ile zmieni się zmienna obja-
śniana jeŜeli zmienna objaśniająca zwiększy się o jednostkę. I tak:  

− jeśli kapitał zakładowy wzrośnie o 1%, to przy zachowaniu zasady cete-
ris paribus rentowność aktywów całkowitych spadnie o około 0,19%, rentow-
ność kapitału własnego wzrośnie o około 2,04%, kapitalizacja rynkowa wzro-
śnie o około 2,74% oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej wzrośnie o około 
0,31%; 

− jeśli udział kapitału zakładowego w majątku całkowitym wrośnie o 1%, 
to przy zachowaniu zasady ceteris paribus rentowność aktywów całkowitych 
wzrośnie o około 1,67%, rentowność kapitału własnego spadnie o około 
10,72%, kapitalizacja rynkowa wzrośnie o około 3,26% oraz wskaźnik ceny do 
wartości księgowej wzrośnie o około 3,92%; 

− jeśli udziału kapitału zakładowego w kapitale własnym wrośnie o 1%, to 
przy zachowaniu zasady ceteris paribus rentowność aktywów całkowitych 
spadnie o około 0,39%, rentowność kapitału własnego wzrośnie o około 0,04%, 
kapitalizacja rynkowa spadnie o około 0,24% oraz wskaźnik ceny do wartości 
księgowej spadnie o około 0,17%. 

 

 
5. ZAKOŃCZENIE 

 
 

Wielkość i struktura kapitału własnego stanowi waŜny problem zarządzania 
strategicznymi źródłami finansowania przedsiębiorstwa. Jest on zdeterminowany 
szeregiem róŜnorodnych czynników i warunków efektywnego działania przed-
siębiorstw.  

Przeprowadzona analiza wpływu podwyŜszania kapitału zakładowego na 
efektywność i wartość wybranych spółek budowlanych pozwala wnioskować, iŜ 
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znacznemu zróŜnicowaniu wartości księgowych kapitału zakładowego w bada-
nych spółkach oraz jego udziału w kapitale własnym i całkowitym, towarzyszą 
znaczące róŜnice siły i charakteru zaleŜności występujących między poszcze-
gólnymi zmiennymi. Wyniki badań empirycznych potwierdzają, iŜ w analizo-
wanych spółkach giełdowych zaobserwować moŜna zarówno pozytywny, jak 
i negatywny wpływ zmian kapitału zakładowego, jego udziału w majątku cał-
kowitym oraz w kapitale własnym na kategorie efektywnościowo-wartościowe, 
czyli rentowność aktywów całkowitych, rentowność kapitału własnego, współ-
czynnik kapitalizacji rynkowej oraz współczynnik cena/wartość księgowa. Wy-
łącznie pejoratywny wpływ udziału kapitału zakładowego w kapitale własnym 
na rentowność aktywów całkowitych badanych spółek okazał się istotny staty-
stycznie. Pozostałe oszacowania parametrów modeli nie pozwoliły jednoznacz-
nie potwierdzić występujących zaleŜności. 
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REACTIONS OF EFFICIENCY AND ENTERPRISE MARKET VALUE  TO SHARE 
CAPITAL INCREASE OF CONSTRUCTION COMPANIES 

 
 
The major subject of the theoretical-empirical study presented in this paper is the analysis of 

relation between changes in share capital book value and market value and efficiency of selected 
public construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The examined research 
problem is discussed in three parts. The first part includes the evaluation of influence the process 
share capital increase on strategic finance management of companies. The second part comprises 
the results of empirical research on changes in share capital in public construction companies 
listed on the Warsaw Stock Exchange in the period between 2003–2012. The third part depicts the 
results of study on strength and character of dependence between share capital shaping and the 
following ratios: return on total assets, return on equity, market capitalization and price to book 
value (P/BV). 

Key words: efficiency, market value, share capital, share capital increase, joint stock 
company, companies listed in the Warsaw Stock Exchange. 
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NADZÓR KORPORACYJNY W KONTEK ŚCIE 
INSTYTUCJONALNYM – DONIESIENIA Z BADA Ń 

 
 
 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

Prowadzone rozwaŜania zostały osadzone w koncepcji nowej ekonomii in-
stytucjonalnej, która – inaczej niŜ ekonomia ortodoksyjna – pozwala na wyja-
śnienie zróŜnicowanego tempa rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw. W jej 
ujęciu przyczyn wspomnianego zróŜnicowania rozwoju przedsiębiorstw naleŜy 
upatrywać w instytucjach. Celem artykułu jest rozpoznanie instytucji formal-
nych nadzoru korporacyjnego w wybranych spółkach giełdowych zarejestrowa-
nych w Polsce.  

 
 

2. INSTYTUCJE A NADZÓR KORPORACYJNY 1 
 
 

Rozpatrując problematykę nadzoru korporacyjnego, naleŜy zauwaŜyć, iŜ do 
tej pory na gruncie nauk ekonomicznych nie wypracowano jednolitej definicji 
nadzoru korporacyjnego, a nawet nie wyznaczono, co tak naprawdę, jest przed-
miotem rozwaŜań. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iŜ tematyka nadzoru 
korporacyjnego jest niezwykle złoŜona i nie ma znamion trywialności. Podejmu-
je takie kwestie jak: podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa (jaki podsta-
wowy cel ma realizować kierownictwo korporacji?), uzasadnione roszczenia 
grup interesu (kto dysponuje uzasadnionymi roszczeniami w stosunku do korpo-
racji?), kluczowe zmienne (pytania o strukturę własności, oddziały, grupy kultu-
                                        

* Prof. UE dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
1 Część 2 artykułu stanowi rozszerzoną i opracowaną pod katem realizacji celu ujętego we 

wprowadzeniu, postać tekstu zamieszczonego w: A. S a m b o r s k i, Analiza instytucjonalna nad-
zoru korporacyjnego w funduszach emerytalnych, [w:] H. B u k, C. M. O l s z a k, M. R ó w iń s k a, 
E. Z i e m b a, Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, 
UE Katowice, CBiE, Katowice 2013, s. 310–322. 
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rowe, itp.), uniwersalizm, czy znaczenie lokalne (czy potrzebny jest wystandary-
zowany nadzór korporacyjny?). 

Zakres tematyczny nadzoru korporacyjnego jest więc niezwykle szeroki. 
Rozciąga się od tradycyjnego ujęcia problematyki, koncentrującej się na teorii 
pryncypał – agent, do formy przywództwa ukierunkowanego na wszystkich 
interesariuszy2. NaleŜy jednak zauwaŜyć, iŜ stopniowo nacisk z tradycyjnie 
pojmowanego problemu agencji (koncentrującego się na konfliktach między 
akcjonariuszami a menedŜerami), który związany jest ze „starą szkołą” w nadzo-
rze korporacyjnym, przesuwa się w kierunku etyki i odpowiedzialności, na któ-
rych koncentruje się obecnie „nowa szkoła”. Coraz częściej przyznaje się, iŜ 
w nadzorze korporacyjnym nie chodzi tylko o maksymalizację wartości akcji, 
ale raczej o właściwe ułoŜenie relacji pomiędzy wieloma podmiotami zaintere-
sowanymi funkcjonowaniem korporacji (interesariuszami), jak i o wybór odpo-
wiednio dobranych celów, które korporacja ma realizować. Patrzenie na przed-
siębiorstwo poprzez pryzmat interesariuszy umiejscawia menedŜerów w centrum 
zarządzania relacjami z kaŜdą z grup interesu. Celem zarządzania w tej perspek-
tywie staje się trwała maksymalizacja bogactwa organizacji poprzez optymali-
zowanie tych relacji3. 

W nadzorze korporacyjnym chodzi więc o kontrolę nad sposobem wykorzy-
stania zasobów przedsiębiorstwa, czyli o odpowiednie ramy procesu decyzyjne-
go w firmie, a zwłaszcza o uwarunkowania decyzji strategicznych. Na pierwszy 
plan wysuwają się dwa jego aspekty. Są to harmonizowanie interesów zaanga-
Ŝowanych w przedsiębiorstwo stron oraz zapewnienie dopływu odpowiednich 
środków finansowych pozwalających na rozwój przedsiębiorstwa4. 

Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach jest więc grą społeczną 
organizacji i instytucji uczestniczących w tym procesie5. Grę opisać moŜna jako 
wielostronne porozumienie, obejmujące zbiór graczy, ich zestaw aktywnych 
działań i funkcję konsekwencji, która mapuje kaŜdy profil wybranego działania. 
Przyjęto, iŜ ustanowione prawo konstytuuje elementy określające formę funkcji 

                                        
2 A. B r i n k, A Normative Theory Of The Firm. Specific Investments As Legitimation For Re-

sidual Claims: Considerations On Ethical  Integration From The Perspective Of Governance 
Theory. Paper presented at the Conference of the German Association of Economists (Verein für 
Socialpolitik), Section „Economics and Ethics” 2007, March 1–3, 2007, University of Freiburg 
(Walter-Eucken-Institut), http://www.wipo.uni-freiburg.de/conferences/vfs-tagung. 

3 A. S a m b o r s k i, Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 
[w:] J. P y k a  (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle 
i usługach, TNOiK, Katowice 2011, s. 375. 

4 M. F e d o r o w i c z, Corporate governance – nadzór nie tylko właścicielski. Relacje między 
kontrolą nad zarządzaniem a systemem instytucjonalnym w gospodarce, [w:] S. R u d o l f  (red.), 
Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2000, s. 33. 

5 S. R u d o l f, Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego, [w:] P. U r b a n e k  (red.), 
Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2012, s. 160. 
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konsekwencji, razem z technologią, czy dziedzictwem kulturowym, itp.6 Insty-
tucje natomiast to zbiór reguł i regulacji, stanowiących ograniczenia dla zacho-
wań ludzkich, a organizacje to gracze7. Nadzór korporacyjny jest zbiorem reguł 
i regulacji (formalnych i nieformalnych) określających wybory działań graczy, 
zaangaŜowanych w funkcjonowanie korporacji8. Instytucje formalne to system 
prawny, który obejmuje bardzo szerokie spektrum, od konstytucji do regulami-
nów wewnętrznych przedsiębiorstw. Instytucje nieformalne natomiast, to zasady 
postępowania zawarte w zwyczajach, tradycjach, rutynie, wierzeniach, czy men-
talności jednostki9. 

Nowa ekonomia instytucjonalna inaczej niŜ ekonomia ortodoksyjna, pozwa-
la na wyjaśnienie zróŜnicowanego tempa rozwoju poszczególnych przedsię-
biorstw10. Koncentruje się bowiem na badaniu zaleŜności między rezultatami 
gospodarczymi oraz instytucjonalnymi warunkami zachowań i otoczenia insty-
tucjonalnego. Nowa ekonomia instytucjonalna przywiązuje duŜą wagę zarówno 
do uwarunkowań prawno-organizacyjnych, jak i stabilności działań zrutynizo-
wanych11. W jej ujęciu przyczyn wspomnianego zróŜnicowania rozwoju przed-
siębiorstw naleŜy upatrywać w instytucjach. Instytucje te w określonych warun-
kach umoŜliwiają konstruktywną współpracę i stwarzają efekt synergii. Układ 
instytucjonalny, który decyduje o takich rezultatach związany jest z koncepcją 
nadzoru korporacyjnego. Warto w tym miejscu zauwaŜyć, iŜ pomimo tego, Ŝe 
przedsiębiorstwa w danym kraju działają w ramach prowadzonej polityki gospo-
darczej oraz istniejącego prawa, to kaŜda firma posiada specyficzny dla siebie 
układ instytucjonalny. Układ ten decyduje w znacznym stopniu o jej efektywno-
ści. Układ ten moŜe sprzyjać rozwojowi spółki, bądź hamować ten rozwój, moŜe 
być równieŜ wobec niego neutralny12.  

W nowej ekonomii instytucjonalnej efektywność jest waŜnym kryterium 
oceny rezultatów działalności przedsiębiorstwa. Za kryterium efektywności 
przyjmuje się tzw. efektywność adaptacyjną. Przejawia się ona w elastycznych 
zmianach matrycy instytucjonalnej. Zmiany te prowadzą do wzrostu realnego 
dochodu13. W nowej ekonomii instytucjonalnej rozwój przedsiębiorstwa naleŜy 
postrzegać więc jako pochodną szans, zasad oraz procesów, tworzących instytu-
cje nadzoru korporacyjnego. Dotyczy to zarówno instytucji formalnych, jak 
i nieformalnych. Ich wzajemne relacje warunkują tempo rozwoju przedsiębior-
stwa14. 
                                        

6 M. A o k i, Comparative Institutional Analysis of Corporate Governance, www.google.com.   
7 S. R u d o l f, Analiza instytucjonalna…, op. cit., s. 162–163. 
8 M. A o k i, op. cit. 
9 S. R u d o l f, Analiza instytucjonalna…, op. cit., s. 164–165. 
10 Ibidem, s. 161. 
11 S. R u d o l f, Nowa ekonomia instytucjonalna lekarstwem na kryzys, [w:] S. R u d o l f,          

Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, WSEiP, Kielce 2012, s. 13. 
12 S. R u d o l f, Analiza instytucjonalna…, op. cit., s. 161–162. 
13 Ibidem, s. 170–172. 
14 Ibidem, s. 169. 
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Z literatury przedmiotu wynika, iŜ instytucje są znaczące w przestrzeni go-
spodarczej. Warto więc zastanowić się nad tym jakie jest owo znaczenie, w ja-
kich warunkach ujawnia się, w jakim zakresie i w jaki sposób15? Podejście insty-
tucjonalne do strategii działania instytucje traktuje jako zmienne niezaleŜne, 
skupiając się na dynamicznych interakcjach pomiędzy instytucjami a organiza-
cjami; przyjmując, Ŝe wybory strategiczne są wynikiem tych interakcji16.  

Choć instytucje spełniają wiele funkcji, ich podstawową rolą jest zmniej-
szenie niepewności i dostarczenie znaczenia17. Ogólnie rzecz ujmując, instytucje 
redukują niepewność (róŜnym podmiotom – aktorom) poprzez określenie norm 
rządzących zachowaniami (reguły zachowań) oraz zdefiniowanie granic tego, co 
jest zgodne z prawem. Aktorzy z kolei, racjonalnie realizują swoje interesy  
dokonując wyborów w ramach danego układu instytucjonalnego18. Na tej pod-
stawie sformułować moŜna załoŜenie 1 (szczegółowe) – menedŜerowie i przed-
siębiorstwa racjonalnie dąŜą do realizacji swoich interesów, dokonując wyborów 
strategicznych w ramach formalnych i nieformalnych ograniczeń w danym ukła-
dzie instytucjonalnym. Przyjmując, Ŝe formalne i nieformalne instytucje są 
kompensującymi się strukturami, sformułować moŜna załoŜenie 2 (szczegóło-
we) – choć formalne i nieformalne instytucje łącznie kształtują (regulują) za-
chowania firm, w sytuacji, gdy formalne ograniczenia są niejasne lub zawodzą, 
nieformalne ograniczenia będą odgrywać większą rolę w zmniejszaniu niepew-
ności, dostarczając wytycznych oraz legitymizując działania menedŜerów 
i przedsiębiorstw19.  
 
 

3. KONCEPTUALIZACJA BADA Ń 

 
Badania stanowią fragment szerzej zakrojonego projektu20. Prezentowane 

analizy odnoszą się jedynie do celu sformułowanego na potrzeby opracowania. 
Głównym zamierzeniem badawczym była próba identyfikacji, analizy oraz oce-

                                        
15 Szerzej: W. P o w e l l, On the nature of Institutional Embeddedness, „Advances in Strate-

gic Management” 1996, vol. 13, s. 293–300. 
16 Szerzej: M. W. P e n g, Towards an institution-based view of business strategy, „Asia Pa-

cific Journal of Management” 2002, vol. 19, s. 251–267. 
17 Szerzej: M. W. P e n g, Global strategy, South-Western Thomson, Cincinnati, OH, 2006; 

W. R. S c o t t, Institutions and organizations: Ideas and interests, 3rd ed., Sage, Thousand Oaks, 
CA, 2008. 

18 S. H. L e e, M. W. P e n g, J. B. B a r n e y, Bankruptcy law and entrepreneurship develop-
ment: A real options perspective, „Academy of Management Review” 2007, no. 32(1), s. 257–272. 

19 M. W. P e n g, S. Li S u n, B. P i n k h a m, H. C h e n, The Institution-Based View as a Third 
Leg for a Strategy Tripod, „Academy of Management Perspectives”, August 2009, s. 63–81. 

20 Artykuł jest efektem pierwszego z trzech etapów projektu badawczego realizowanego 
w Zakładzie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw UE Katowice zatytułowanego „Analiza 
instytucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych”. 
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ny instytucji formalnych nadzoru korporacyjnego w wybranych spółkach gieł-
dowych zarejestrowanych w Polsce. 

Pytania badawcze sformułowano w następujący sposób: 
− w jaki sposób przedsiębiorstwa koewolują z otoczeniem instytucjonal-

nym? 
− dlaczego część przedsiębiorstw w ramach tej samej struktury instytucjo-

nalnej osiąga lepsze wyniki finansowe? 
Formułując ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne podstawy ba-

dań przyjęto: 
− koncepcję realizmu (realizm daje obraz świata, w którym rzeczywiste 

zjawiska społeczne mogą zostać ustalone, pomimo tego, Ŝe obraz ten jest niedo-
skonały i jedynie probabilistycznie zrozumiały. Metodologia realizmu moŜe 
okazać się najwłaściwsza, jeśli celem części badań jest odkrywanie, określenie, 
opis i analiza zmiennej, złoŜonej sytuacji społecznej, jeśli celem postępowania 
wyjaśniającego jest rozwój ideograficznej wiedzy mieszczącej się w naukach 
społecznych); 

− realizm krytyczny (rzeczywistość jest „prawdziwa”, ale tylko w sposób 
niedoskonały i probabilistyczny dostrzegalna, tak więc konieczna jest triangula-
cja źródeł danych, aby spróbować ją poznać); 

− zmodyfikowany obiektywizm (wyniki prawdopodobnie prawdziwe); 
− studia przypadków (triangulacja w obszarze metod zbierania i analizy da-

nych, koncentracja na podejściu jakościowym). 
Metodologia realizmu w jakościowym studium przypadku jest procesem 

ukierunkowanym na tendencje przyczynowe, nie zajmującym się jednak rela-
cjami przyczynowo-skutkowymi, ale leŜącymi u ich podstaw tendencjami przy-
czynowymi. W związku z tym, analiza danych w realizmie jest procesem 
uwzględniającym wartości (np. normy społeczne, itd.). 

Na ogół, w ramach realizmu, metodologię studium przypadku wybiera się, 
gdy: 

(i) Istnieją szczególne zdarzenia koncentrujące się na sytuacji lub kontek-
ście, mające swoją specyfikę (Eisenhardt 1989; Merriam 1988); 

(ii) Ustawienia (settings) organizacji społecznej są skomplikowane (Kaplan 
1986, Morgan & Smircich 1980; Orlikowski i Baroudi 1991; Parkhe 1993); 

(iii) Badacz poszukuje kontekstowego znaczenia w ograniczonym systemie 
(Bonoma 1985; Stawka 1978; Yin 1989) oraz 

(iv) Przedsięwzięcie badawcze jest indukcyjną budową teorii (Gilmore 
i Carson 1996; Hirschman 1986; Merriam 1988)21. 

Takie warunki zostały spełnione. 

                                        
21 M. C h r i s t i e, P. R o w e, C. P e r r y, J. C h a m a r d, Implementation of Realism in Case 

Study Research Methodology, http://ecsocman.hse.ru/data/588/656/1219/case_st.pdf. 
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W badaniach zastosowano eksploracyjne studium przypadku będące typem 
badań słuŜących wstępnemu rozpoznaniu problemu, sformułowaniu pytań oraz 
hipotez badawczych. 

Badaniami objęto kilka przypadków o charakterze ekstremalnym – stosując 
wielokrotne studium przypadku. Analizie poddane zostały róŜnice pomiędzy 
organizacjami. Przypadkiem, a jednocześnie jednostką analizy, są więc organi-
zacje (wybrane spółki budowlane). Kryterium doboru przypadków oparto na 
doborze celowym. Zdecydowano się na sektor budowlany, gdyŜ jest on najlicz-
niej reprezentowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po-
nadto wśród indeksów branŜowych w 2012 r. najniŜszą stopę zwrotu osiągnął 
indeks WIG-BUDOW (przypadek ekstremalny – „czarny łabędź” – warto przy-
pomnieć, Ŝe problem badawczy dotyczy identyfikacji układu instytucjonalnego, 
który przesądza w warunkach gospodarki polskiej o szybszym tempie rozwoju 
poszczególnych spółek publicznych).  

Podmiotem badań jest 6 spółek sektora budowlanego wchodzących w skład 
indeksu WIG-BUDOW (spółki zakwalifikowane do sektora „budownictwo” 
i uczestniczące w indeksie WIG – skład na dzień 22.08.2013 r.). Jako kryterium 
doboru przyjęto stopy zwrotu z akcji, którą osiągnęły spółki w 2012 r. Wybrano 
trzy spółki o najniŜszych stopach zwrotu oraz trzy o najwyŜszych stopach zwro-
tu. Są to: AWBUD SA (–64,37%), POLIMEX-MOSTOSTAL SA (–61,66%), 
TESGAS SA (–48,53%), ENERGOAPARATURA SA (43,08), INSTAL KRA-
KÓW SA (44%), MOSTOSTAL PŁOCK SA (44,83)22. Badaniami objęto okres 
2011–2012 r. 
 
 

4. OPIS NAJWAśNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ 
 
 

W opracowaniu wyodrębniono dziesięć instytucji formalnych (rynki, rada 
nadzorcza, zarząd, akcjonariusze, związki zawodowe, polityka informacyjna, 
koalescencja akcjonariuszy, bodźce kierownicze, odpowiedzialność karna i cy-
wilna kierownictwa, struktura kapitału, postępowanie upadłościowe), które pod-
dano analizie23. Przeprowadzone badania w tym obszarze pozwalają na sformu-
łowanie następujących wniosków. 

• Nadzór korporacyjny realizowany jest głównie poprzez nadzór we-
wnętrzny, z uwagi na niedostateczny jeszcze rozwój rynku kapitałowego. Domi-

                                        
22 W literaturze prezentowane są róŜnorodne poglądy, co do liczby przypadków, jakie naleŜy 

przeanalizować, aby wnioski z badania miały charakter naukowy. Dominujący pogląd sugeruje 
przeprowadzenie od czterech do dziesięciu studiów przypadku. P. W ó j c i k, Znaczenie studium 
przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, „e-mentor” 2013, nr 1(48), s. 17–22. 

23 Instytucje formalne wyodrębniono za: M. J. R o e, The Institutions of Corporate Govern-
ance, „Discussion Paper No. 488” 2004, no. 08, Harvard Law School, Cambridge, MA 02138. 
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nującą rolę odgrywają mechanizmy wewnętrzne takie jak: struktura własności, 
zarząd, rada nadzorcza24.  

• Badane spółki charakteryzują się wysoką koncentracją własności. Wła-
sność i kontrola znajduje się w rękach inwestorów instytucjonalnych, przedsię-
biorstw i niewielkiego grona inwestorów indywidualnych25.  

• Spółki nie przywiązują wagi do zagadnień związanych z kształtowaniem 
relacji pomiędzy udziałowcami. Odstępują od prowadzenia efektywnej polityki 
informacyjnej, nie zgadzają się na obecność mediów podczas WZA, jak równieŜ 
nie umoŜliwiają uczestnictwa w zgromadzeniach akcjonariuszy przy wykorzy-
staniu komunikacji elektronicznej, co moŜe być szczególnym utrudnieniem 
w przypadku inwestorów zagranicznych26. 

• Nie zidentyfikowano przesłanek, które mogłyby świadczyć o istnieniu 
potencjalnego związku pomiędzy strukturą akcjonariatu, a wynikami osiąganymi 
przez poszczególne przedsiębiorstwa. NaleŜy jednak zwrócić uwagę na fakt, Ŝe 
dwa przedsiębiorstwa ENERGOAPARATURA SA oraz INSTAL KRAKÓW 
w ostatnim okresie w istotny sposób zmieniało strategię działania, co mogło 
wpłynąć na poprawę funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Zarówno ENER-
GOAPARATURA SA jak i  INSTAL KRAKÓW przesunęły cięŜar swojej ak-
tywności na rynek energetyki27. 

• Badane spółki nie przywiązują znaczącej uwagi do udostępniania infor-
macji o kształtowaniu się relacji ze stroną społeczną. W przypadku badanych 
podmiotów wśród ogólnodostępnych informacji, na ich stronach internetowych, 
nie są udostępniane Ŝadne informacje w zakresie funkcjonowania związków 
zawodowych. Ponadto, Ŝadna z badanych firm nie odpowiedziała na prośbę 
o udostępnienie informacji w tym zakresie28. 

• Na podstawie przeglądu informacji o charakterze ekonomiczno-
-finansowym spółek będących przedmiotem pogłębionej analizy nie stwierdzo-
no, by jakikolwiek podmiot z badanej próby istotnie wykroczył poza standard 
komunikacyjny wynikający ze stosownych przepisów prawa. Istnieją, rzecz 

                                        
24 K. ś a k, Rada nadzorcza, zarząd, [w:] A. S a m b o r s k i  (red.), Analiza instytucjonalna 

nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finan-
sami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis. 

25 G. B o r k o w s k i, Koalesencja akcjonariuszy, [w:] A. S a m b o r s k i  (red.), Analiza insty-
tucjonalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządza-
nia Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis. 

26 G. B o r k o w s k i, Akcjonariusze – rozwiązania ukierunkowane na ucywilizowanie relacji 
pomiędzy akcjonariuszami, [w:] A. S a m b o r s k i  (red.), Analiza instytucjonalna nadzoru korpo-
racyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finansami Przedsię-
biorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis. 

27 G. B o r k o w s k i, Koalesencja akcjonariuszy, op. cit.; G. B o r k o w s k i, Akcjonariusze           
– rozwiązania ukierunkowane…, op. cit. 

28 A. K w i e c i eń, Związki zawodowe, [w:] A. S a m b o r s k i  (red.), Analiza instytucjonalna 
nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finan-
sami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis. 
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jasna, znaczące róŜnice pomiędzy częstotliwością komunikatów zarządów. Nie 
ma jednak przesłanek do stwierdzenia, Ŝe większa częstotliwość wynika z poli-
tyki informacyjnej. Przeciwnie, analiza treści komunikatów pozwala załoŜyć, Ŝe 
róŜnice frekwencyjne są pochodną częstotliwości występowania zdarzeń obję-
tych zobowiązaniem informacyjnym, nie zaś rozszerzeniem ich katalogu 
w oparciu o wewnętrzne priorytety. Oznaczać to moŜe, Ŝe Ŝaden z analizowa-
nych podmiotów nie zinterpretował rozszerzająco obligów informacyjnych do-
strzegając istnienie dodatniego sprzęŜenia zwrotnego pomiędzy transparentno-
ścią informacyjną, a zainteresowaniem shareholderów zwiększeniem ekspozycji 
na papiery wartościowe danego podmiotu29. 

• W badanych spółkach zauwaŜyć moŜna róŜne formy łączenia się akcjo-
nariuszy. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku spółki AWBUD 
SA, czy ENERGOAPARATURA SA. Szczególnym przypadkiem wydaje się 
być spółka TESGAS SA, gdzie zauwaŜamy połączenie funkcji właścicielskich 
z zarządczymi. Świadczy to o silnej pozycji określonej grupy akcjonariuszy oraz 
o silnych powiązaniach partnerskich pomiędzy udziałowcami. 

• Badane spółki w obszarze nadzoru korporacyjnego ścisłe stosują się do 
praktyk proponowanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
GPW”. Dokument ten nie kładzie jednak duŜego nacisku na kwestie odnoszące 
się do relacji pomiędzy inwestorami oraz formy i poziomu ich aktywności. 

• Nie zidentyfikowano przesłanek, które świadczyłyby o znaczeniu akty-
wizmu akcjonariuszy dla wyników uzyskiwanych przez badane przedsiębior-
stwa. Aktywny sposób realizowania praw własności nie jest jednak teŜ czynni-
kiem wpływającym negatywnie na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
W przypadku analizowanych przedsiębiorstw nie odnaleziono bezpośredniego 
związku pomiędzy formą oraz sposobem funkcjonowania akcjonariuszy a wyni-
kami uzyskiwanymi przez przedsiębiorstwo30. 

• W badanych spółkach systemy wynagrodzeń są mało agresywne. Stwarza 
to zagroŜenie, iŜ menedŜerowie zaczną zaniedbywać czynniki sukcesu31. 

• Analiza treści obligatoryjnych raportów okresowych i bieŜących nie wy-
kazała występowania prowadzonych w okresie badawczym wobec członków 
organów spółki postępowań związanych z odpowiedzialnością karną lub cywil-
ną. Pewien wyjątek stanowi spółka AWBUD SA. W 2011 r. Komisja Nadzoru 
Finansowego nałoŜyła kary po 150 tys. zł na trzech byłych menedŜerów IN-

                                        
29 P. K o s iń, Polityka informacyjna, [w:] A. S a m b o r s k i  (red.), Analiza instytucjonalna 

nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania Finan-
sami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis. 

30 G. B o r k o w s k i, Koalesencja akcjonariuszy, op. cit. 
31 A. K r z y s z t o f e k, Bodźce kierownicze, [w:] A. S a m b o r s k i  (red.), Analiza instytucjo-

nalna nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych, badania statutowe Zakładu Zarządzania 
Finansami Przedsiębiorstw, UE, Katowice 2014, maszynopis. 
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STALU LUBLIN, obecnie notowanego na GPW pod nazwą AWBUD. Zostali 
ukarani za tzw. manipulację informacją32. 

• Na podstawie analiz struktury źródeł finansowania w badanej grupie 
spółek, trudno wychwycić jednoznaczne tendencje i powiązać je, chociaŜby 
z osiąganą stopą zwrotu. MoŜna stwierdzić, Ŝe  sytuacja skrajna, dominacji ob-
cych form finansowania w spółce POLIMEX-MOSTOSTAL, jest najmniej ko-
rzystna. Jest to jedyna spółka w tej grupie, w której występuje ujemny kapitał 
obrotowy i osiąga ona niską stopę zwrotu. Z kolei bezpieczna struktura kapitału 
w spółce ENERGOAPARATURA SA łączy się z wysoką stopą zwrotu tej fir-
my. Jednak w pozostałych przypadkach, spółki o podobnej strukturze kapitału 
osiągają róŜne wyniki finansowe i róŜne stopy zwrotu33.  

• Z przeprowadzonej analizy dyskryminacyjnej uzyskano zróŜnicowane 
wyniki. Jednoznacznie negatywna ocena dotyczy spółki POLIMEX-MOSTO-
STAL, która istotnie boryka się z czynnikami ryzyka ciągłości działania. Spółki 
TESGAS, ENERGOAPARATURA, INSTAL KRAKÓW, w świetle uzyska-
nych wyników nie dotyczą zagroŜenia upadłością w perspektywie rocznej. MO-
STOSTAL PŁOCK i AWBUD naleŜy zakwalifikować do zbioru podmiotów, 
dla których wyniki testu dyskryminacyjnego nie jest jednoznaczny. Porównanie 
uzyskanych wyników i intensywności zmian w zakresie składu organów bada-
nych spółek (z wyłączeniem zgromadzeń akcjonariuszy) potwierdza brak istot-
nej zbieŜności34.  
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Conducted considerations embedded in the concept of new institutional economics. New 

institutional economics, unlike orthodox economics, allows for the explanation of diverse 
development rate of individual enterprises. In terms of new institutional economics causes of 
unequal development of enterprises should be sought in the institutions. The purpose of this article 
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The research questions were formulated as follows: 
− how companies coevolve with institutional environment? 
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results? 
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POMIAR DOKONA Ń W ZARZĄDZANIU POMYSŁAMI   
PRACOWNIKÓW PRZEDSI ĘBIORSTW 

 
 
 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

Podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa – bar-
dziej niŜ poziom kosztów – jest innowacyjność i przedsiębiorczość. Obecnie 
innowacje uznaje się za lokomotywę rozwoju gospodarczego. Towarzyszą one 
ludziom, określając ich sposób Ŝycia i pracy. Znaczenie innowacji powoduje, Ŝe 
są one przedmiotem licznych badań, których wynikiem są nowe ich rozumienie 
i definiowanie. W analizach innowacyjności przywoływana jest definicją inno-
wacji zaproponowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
w trzeciej edycji Podręcznika Oslo. Obecnie więc innowacja to wdroŜenie 
w praktyce gospodarczej nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi 
lub procesu, w tym takŜe wdroŜenie nowej metody marketingowej lub organiza-
cyjnej redefiniującej sposób pracy lub relacje firmy z otoczeniem1. Szersza ana-
liza charakteru innowacji w krajach, w których konkurencyjność oparta jest na 
innowacjach pozwoliła zdefiniować nowe cechy tego zjawiska. Podkreśla się, Ŝe 
innowacja obecnie:  

− powstaje przy udziale większej niŜ poprzednio  liczby uczestników,  
− powstaje dzięki krzyŜowaniu się i fuzji większej niŜ dotychczas liczby 

obszarów wiedzy, 
− jest tworzona w ramach bardziej niŜ dotąd zróŜnicowanych mechani-

zmów (innowacje otwarte, popytowe, innowacje zamknięte, tworzone w ramach 
konsorcjów itd.), 
                                        

* Dr hab. prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości.  
1 M. B u k o w s k i, A. S z p o n a r, A. Ś n i e g o c k i, Potencjał i bariery polskiej innowacyjno-

ści, Instytut Badań Społecznych, Warszawa 2012, s. 3. Podobnie [w:] Podręcznik Oslo. Zasady 
gromadzenia i  interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, OECD/Eurostat, tłum. 
D. Przepiórowska, Warszawa 2008, s. 48. 
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− przebiega w ramach coraz bardziej zróŜnicowanego środowiska (konsor-
cja badawcze, ośrodki transferu technologii i platformy technologiczne, nowe 
firmy technologiczne, firmy kapitału ryzyka, wiedzochłonne usługi biznesowe 
KIBS − Knowledge Intensive Business Services, klastry, usługi non-profit 
a takŜe, Ŝe: 

− w działalności innowacyjnej kładzie się silniejszy niŜ dotąd nacisk na de-
centralizację zarządzania projektami, plastyczność organizacji, autonomie per-
sonelu, pobudzanie kreatywności, budzenie wzajemnego zaufania, komunikację 
i przywództwo2.  

Zasadniczym źródłem innowacji w dalszym ciągu jest nauka, a więc labora-
toria naukowo-badawcze funkcjonujące na styku czystej nauki (badań podsta-
wowych) i przemysłu. Wśród działań wspierających rozwój społeczno-gospo-
darczy m. in. Polski znajdują się więc inwestycje w  sferę B+R, a w tym w kadrę 
i  infrastrukturę,  umoŜliwiające prowadzenie prac badawczych na najwyŜszym 
poziomie i uzyskanie wyników przydatnych gospodarczo3.  

W nowej gospodarce wiedzy oprócz wymienionych tzw. twardych czynni-
ków generowania innowacji coraz większego znaczenia nabierają czynniki 
miękkie, a w tym zwłaszcza kapitał ludzki. Pracownicy obecnie są aktywnymi 
uczestnikami procesu wytwarzania. Liczy się ich wiedza, umiejętności i kompe-
tencje zdobyte najczęściej poza miejscem pracy i przemieszczające się wraz 
z pracownikiem. Kluczowymi czynnikami sukcesu przedsiębiorstwa stają się 
więc idee, pomysły generowane przez wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków. Ich świadomość innowacyjna sprawia, Ŝe starają się oni podnosić swoje 
kwalifikacje oraz poszerzać posiadane zasoby wiedzy i umiejętności, są takŜe 
otwarci na sygnały płynące z otoczenia, dąŜą do ich zrozumienia i wykorzysta-
nia z korzyścią dla siebie, firmy, w której pracują, a takŜe miejscowości i regio-
nu w którym Ŝyją. W tym nurcie mieszczą się nowe trendy społeczno-gospo-
darcze tj. crowdsourcing, czyli działania firm, które w poszukiwaniu nowych 
rozwiązań zwracają się m. in. do swoich pracowników. Poprawa pozycji konku-
rencyjnej przedsiębiorstwa realizowana moŜe być bowiem przez odpowiednie 
motywowanie pracowników oraz tworzenie warunków do zgłaszania propozycji 
ulepszenia produktów, procesu lub serwisu4. Na uwagę zasługuje w szczególno-
ści, w sferze organizacji i zarządzania wdroŜenie zarządzania pomysłami 
                                        

2 New forms of innovations: Challenges for policy-making, DSTI/STP/TIP(2009)6; 2009 In-
terim Report On The OECD Innovation Strategy SG/INNOV(2009)1/REV1, [za:] J. K o z ł o w -
s k i, Wiedza na potrzeby polityki naukowej i innowacyjnej – badania naukowe, analizy, scorebo-
ardy, [w:] P. Z a d u r a - L i c h o t a  (red.), Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliŜ-
sze lata, PARP, Warszawa 2013, s. 23.  

3 A. G i z a - P o l e s z c z u k, R. W ł o c h, Innowacje a społeczeństwo, [w:] P. Z a d u r a -
- L i c h o t a  (red.), Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliŜsze lata, PARP, War-
szawa 2013, s. 71–72.   

4 S. Ł o b e j k o, Mierzenie efektów polityki innowacyjnej. Wybrane rankingi i wskaźniki in-
nowacyjności oraz trendy na przyszłość, [w:] P. Z a d u r a - L i c h o t a  (red.), Świat innowacyjnego 
społeczeństwa. Trendy na najbliŜsze lata, PARP, Warszawa 2013, s. 59 i nast. 
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i zharmonizowanie go z zarządzaniem innowacjami. Skuteczność zarządzania 
pomysłami uzaleŜniona jest w duŜym stopniu od opracowania i wykorzystania 
do sterowania w tym obszarze odpowiednich rozwiązań w zakresie pomiaru.    

Celem artykułu jest więc przedstawienie moŜliwych rozwiązań w zakresie 
pomiaru dokonań na potrzeby zarządzania pomysłami.  

 
 

2. ZARZĄDZANIE POMYSŁAMI A ZARZ ĄDZANIE INNOWACJAMI  

W STEROWANIU WYNIKAMI PRZEDSI ĘBIORSTWA 
 
 

Nowe pojęcie innowacji eksponujące rolę pracowników moŜe być podsta-
wą połączenia w przedsiębiorstwie zarządzania innowacjami z zarządzaniem 
pomysłami, które obejmuje róŜne aktywności, słuŜące osiągnięciu korzyści 
z pomysłów, usprawnień formułowanych przez pracowników przedsiębiorstwa. 
Korzenie zarządzania pomysłami sięgają działalności racjonalizatorskiej. Racjo-
nalizacja to w najbardziej ogólnym ujęciu działalność zmierzająca do osiągnię-
cia w jakiejś dziedzinie zamierzonego celu w sposób doskonalszy od poprzednio 
stosowanego, usprawnienie a racjonalizator to autor pomysłu racjonalizator-
skiego; człowiek wprowadzający usprawnienie5. Zdefiniowaną w powyŜszy 
sposób racjonalizację zalicza się do sfery aktywności umysłowej człowieka, 
określanej mianem wynalazczości. Jest więc jak stwierdza A. Szewc formą 
twórczości intelektualnej człowieka, czyli działalnością zmierzającą do kreowa-
nia dzieł odznaczających się nowością światową (np. wynalazki), oryginalnością 
(utwory, artystyczne wykonania), pięknem (dzieła sztuki, wzory zdobnicze), 
prawdziwością lub trafnością sądów (dzieła naukowe), walorami uŜytkowymi 
(wzory uŜytkowe) itp.6 Racjonalizacja jest procesem naturalnym i poŜądanym 
w kaŜdej gospodarce.  

Obecnie obowiązująca definicja projektu racjonalizatorskiego jest mało 
precyzyjna. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego twórczość naukowa, arty-
styczna, wynalazcza i racjonalizatorska jest dobrem osobistym człowieka i po-
zostaje pod ochroną prawa cywilnego niezaleŜnie od ochrony przewidzianej 
w innych przepisach7. Natomiast w prawie własności przemysłowej (PWP) zapi-
sano, Ŝe o tym co jest projektem racjonalizatorskim decyduje przedsiębiorca. 
W rozumieniu ustawy, jest nim kaŜde rozwiązanie nadające się do wykorzysta-
nia, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem uŜytkowym, 
wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego8. 
                                        

5 Słownik Wyrazów Obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 620.  
6 A. S z e w c, Racjonalizacja w zakładzie pracy. Poradnik dla racjonalizatorów i przedsię-

biorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 18.  
7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm. 
8 Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, 

DzU 2004, nr 33, poz. 286, w art. 7 ust. 2. 
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DąŜenie do osiągnięcia oczekiwanych wyników finansowych stymuluje od 
nieustannej inwencji we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. 
W ostatnich latach zarządzanie pomysłami zajmuje się więc nie tylko zgłoszo-
nymi pomysłami wnioskami racjonalizatorskimi i z nich wynikającymi korzy-
ściami, ale staje się funkcją zarządzania9. W organizacji uczącej się zdolność do 
uczenia się osiąga się właśnie przez otwartość pracowników na nowe idee 
i trendy oraz stałe się ich doskonalenie. Zadaniem organizacji jest tym samym 
inicjowanie i wspieranie tych działań pracowniczych, które ostatecznie powodu-
ją jej ciągłą ewolucję10.  

W organizacji uczącej się proces innowacyjny ma charakter kompleksowy 
i integruje zarówno zarządzanie pomysłami jak i innowacjami. JeŜeli przyjąć za 
podstawę definicję innowacji OECD to jak juŜ wspomniano zarządzanie inno-
wacjami obejmuje wdroŜenie w praktyce gospodarczej nowego lub znacząco 
udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym takŜe wdroŜenie nowej 
metody marketingowej lub organizacyjnej redefiniującej sposób pracy lub rela-
cje firmy z otoczeniem, a więc fazę realizacji. Wszystkie działania poprzedzają-
ce wdroŜenie innowacji pozostają w sferze zarządzania pomysłami (rys. 1). 

Jak wynika z rys. 1 wygenerowanie, pozyskanie, gromadzenie, ocena i se-
lekcja pomysłów składają się na kolejne fazy zarządzania pomysłami. Proces ten 
w fazie oceny i selekcji projektów łączy się z procesem innowacyjnym, który 
obejmuje takŜe realizację, a więc przekazanie do realizacji, realizację i wprowa-
dzenie na rynek11. 

                                        
9 Zarządzanie pomysłami definiuje się jako systematyczne promowanie idei i inicjatyw pra-

cowników lub nieformalnych grup pracowników z korzyścią dla przedsiębiorstwa i jego pracow-
ników. Z definicji wynika, Ŝe zarządzanie pomysłami jest kompleksowym systemem, który cha-
rakteryzuje się systematycznością, a nie przypadkowością i jednorazowością, promocją, a więc 
aktywną rolą przedsiębiorstwa lub jego kierownictwa we wspieraniu pomysłów pojedynczych 
pracowników lub grup pracowników oraz osiąganymi ilościowymi i jakościowymi korzyściami 
przedsiębiorstwa i pracowników. Celem zarzadzania ideami jest poprawa jakości produktu i pro-
cesu, wzrost zadowolenia pracowników oraz tworzenie wartości przez szybką realizację pomy-
słów. W zarządzaniu idami wyróŜnić moŜna dwa rodzaje celów, a więc cele jakościowe, tj. lepsza 
współpraca lub zadowolenie pracowników oraz ilościowe czyli oszczędności lub poprawa produk-
tywności. Por. Erfolgsfaktor Ideenmanagement: Kreativität im Vorschlagswesen, Deutsches Insti-
tut für Betriebswirtschaft GmbH, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2003, s. 22–23.  

10 P. M. S e n g e, Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.   
11 W literaturze spotyka się szereg innych modeli zarządzania innowacjami. Na przykład 

w modelu siedmiokąta występuje siedem osi odpowiadających poszczególnym sferom zarządzania 
innowacjami, a mianowicie: zmianie strategii zarządzania, realizacji projektów badawczo-
-rozwojowych, kompetencji dla innowacji, poszukiwania okazji do innowacji, bezpieczeństwa 
innowacyjnej własności intelektualnej, finansowania działalności innowacyjnej oraz wspierania 
postaw innowacyjnych. Por. M. K a r l i k, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Wydaw-
nictwo Poltext, Warszawa 2012, s. 136–151.   
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Rys. 1. Proces innowacyjny 
 

Ź r ó d ł o: D. V a h s, R. B u r m e i s t e r, Innovationsmanagement: Von Produktidee zu erfolg-
reichen Vermarktung, Stuttgart 2005, wyd. 3, s. 135, [za:] M. H a u p e n t ha l, B. P e d e l l, 
P. R ö t z e l, Verknüpfung von Ideen- und Innovationsmanagement. Empirische Untersuchung der 
Performance-Wirkungen und Ableitung von Gestaltungsansätzen, „Controlling” 2013, nr 3. 
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− oszczędność kosztów przez optymalizację procesu badawczo-
-rozwojowego. Około 70% kosztów produktu gotowego zostaje określone 
w fazie badawczo-rozwojowej. Zasadne jest więc wykorzystanie w tym momen-
cie takŜe zarządzania pomysłami, jako instrumentu doskonalenia procesu; 

− większą skuteczność wdraŜania pomysłów pracowniczych, stanowiących 
element  przewagi konkurencyjnej;  

− większą motywację i partycypację pracowników w rozwoju przedsiębior-
stwa; 

− oszczędność czasu wdroŜenia pomysłów. Integracja procesu decyzyjnego 
pozwala wcześniej wyodrębnić pomysły spełniające wymagania innowacji i te 
które tych wymagań nie spełniają i będą przedmiotem dalszego zarządzania 
pomysłami; 

− większy odsetek wdroŜeń pochodzących zarówno z pomysłów jak i dzia-
łalności badawczo-rozwojowej12. 

Mankamentami są natomiast:  
− duŜa liczba zgłaszanych pomysłów, które nie nadają się do realizacji jako 

projekty badawczo-rozwojowe, skutkująca wzrostem zapotrzebowania na dodat-
kowe środki i pracowników, których zadaniem jest  ich selekcja; 

− powstające konflikty, których źródłem są zróŜnicowane cele obu obsza-
rów zarządzania. Celem zarządzania pomysłami jest duŜa liczba drobnych ulep-
szeń obecnych produktów. Natomiast działalność innowacyjna koncentruje się 
na nielicznych ale znaczących i korzystnych innowacjach. Ta rozbieŜność celów 
obu obszarów skutkuje róŜnorodnym postrzeganiem korzyści z pomysłów, 
i w konsekwencji determinuje zróŜnicowane zachowania. Zarządzający po-
mysłami mogą uznać, Ŝe ich rozwiązanie zostało zbyt wcześnie odrzucone 
przez zarządzających innowacjami, jako posiadające zbyt mały potencjał 
innowacyjny; 

− w przypadku połączenia tylko zadań obu obszarów, bez ich scalenia           
organizacyjnego moŜe wystąpić powielenie odpowiedzialności i kompetencji. 
W rezultacie czego decyzje nie są podejmowane lub teŜ powielane, a cały proces 
innowacyjny zostaje spowolniony13.  

Korzyści wynikające z połączenia obu obszarów są niewątpliwie na tyle 
znaczące, a mankamenty moŜliwe do eliminacji, Ŝe tendencja łącznego ich roz-
patrywania zwłaszcza obecnie znajduje coraz szerszą akceptację. Wśród działań 
wymagających rozwiązania występuje teŜ problem pomiaru dokonań.      

 
 

                                        
12 M. H a u p e n t h a l, B. P e d e l l, P. R ö t z e l, Verknüpfung von Ideen- und Innovationsma-

nagement. Empirische Untersuchung der Performance-Wirkungen und Ableitung von Gestal-
tungsansätzen, „Controlling” 2013, nr 3. 

13 Ibidem. 
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3. PODMIOTOWE PODEJŚCIE DO POMIARU DOKONA Ń 

AKTYWNO ŚCI PRACOWNICZEJ 
 

 
Z literatury i praktyki gospodarczej znane jest słynne powiedzenie Petera 

Druckera: Jeśli nie moŜna czegoś zmierzyć, nie da się tym zarządzać. Zostało 
ono później zmodyfikowane przez Billa Hawletta i obecnie mówi się, Ŝe: Nie 
moŜna zarządzać tym, co nie jest mierzalne, co jest mierzalne, moŜe być zrobio-
ne. Wynika z tego, Ŝe pomiar osiągniętych w przeszłości wyników, a przede 
wszystkim generatorów tych wyników czyli dokonań i ich ocena, jest koniecz-
nym elementem budowy organizacji uczącej się i osiągania przewagi konkuren-
cyjnej w długim okresie. Pomiar i ocena funkcjonowania organizacji umoŜliwia-
ją podejmowanie efektywniejszych i skuteczniejszych decyzji oraz lepszą aloka-
cję zasobów. Przyczyniają się do ograniczenia ryzyka. Ułatwiają komunikację 
między członkami organizacji i pozostałymi interesariuszami oraz kształtowanie 
się nowej kultury organizacyjnej i budowanie organizacji cieszącej się publicz-
nym zaufaniem14. 

Pomiar osiągniętych dokonań w sferze szeroko rozumianych innowacji nie-
ustannie  ewoluuje. W statystyce dyskutuje się i wprowadza nowe, emergentne 
wskaźniki15. RównieŜ w przedsiębiorstwach wdraŜane są rozwiązania dostoso-
wane do potrzeb decydentów.  

W zarządzaniu pomysłami wykorzystać moŜna dwa podejścia do pomiaru 
dokonań w zakresie aktywności pracowników, a mianowicie: 

− pojedyncze, klasyczne wskaźniki,  
− systemy wskaźników. 
Najczęściej stosowanymi klasycznymi wskaźnikami są: 
− liczba zgłoszonych pomysłów przypadająca na jednego pracownika, 
− liczba zrealizowanych pomysłów w stosunku do liczby zgłoszonych po-

mysłów, 
− liczba pracowników zgłaszających pomysły w stosunku do łącznej liczby 

pracowników, osiągnięte korzyści w danym okresie przypadające na jeden 
wdroŜony pomysł w tym okresie, 

− osiągnięte korzyści w stosunku do czasu opracowania pomysłu. 
Przedstawione wskaźniki odzwierciedlają aktywność pracowników oraz jej 

efektywność. Mogą być teŜ przedmiotem badań statystycznych. Przedsiębior-
stwo jest jednak zainteresowane wskaźnikami, które bezpośrednio pokazują 
wpływ aktywności pracowników na wynik przedsiębiorstwa. Z tego więc powo-
du większe jest zainteresowanie systemami wskaźników tak w zarządzaniu ca-
łym przedsiębiorstwem jak i wyodrębnionymi obszarami jego działalności.    
                                        

14 W. S k o c z y l a s, Wskaźniki i systemy wskaźników w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, 
Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T.CMXXXIX (865), Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 9.  

15 S. Ł o b e j k o, op. cit., s. 41–64.  
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Systemem wskaźników antycypującym przyszły rozwój przedsiębiorstwa 
jest zyskująca coraz większą popularność strategiczna karta wyników. UmoŜli-
wia ona przełoŜenie wizji, misji i strategii na cele i wskaźniki w czterech wza-
jemnie ze sobą powiązanych płaszczyznach, a mianowicie: finansowej, klien-
tów, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwoju. Obecnie strategiczna karta 
wyników przez zintegrowanie aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa ze 
strategią staje się podstawą do uzyskania synergii organizacyjnej. Osiągnięciu 
znaczących rezultatów w zakresie strategicznych działań przedsiębiorstwa uza-
leŜnione jest od przestrzegania pięciu zasad, takich jak:  

− mobilizacja do zmian,  
− przetłumaczenie strategii na działania operacyjne, co wymaga zidentyfi-

kowania kluczowych czynników sukcesu, a następnie dopiero ich pomiaru, 
− dopasowanie organizacji do strategii, co wymaga wypracowania konsen-

susu pomiędzy komórkami w przedsiębiorstwie, ale teŜ pomiędzy partnerami 
zewnętrznymi, 

− uczynienie strategii codziennym zadaniem pracowników, skutkujące  za-
angaŜowaniem wszystkich pracowników w poszukiwanie przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa, 

− rozumienie strategii jako procesu ciągłego16. 
Odpowiednio zmierzona aktywność, zaangaŜowanych w poszukiwanie 

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, pracowników powinna więc znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w płaszczyźnie wiedzy i rozwoju. Jej efekty, przez za-
leŜności przyczynowo skutkowe, właściwe temu sposobowi pomiaru dokonań 
przenoszone są na płaszczyznę procesów wewnętrznych. MoŜna więc przedsta-
wić i określić na mapie strategii ich wpływ na: poprawę innowacyjności i jako-
ści produktów i procesów, skrócenie czasu procesu czy teŜ obniŜkę kosztów. 
Produkt będący rezultatem tych działań lepiej spełnia oczekiwania waŜnych 
klientów ze zdefiniowanych segmentów rynku i tym samym w wymierny sposób 
zwiększa korzyści właścicieli.  

 

 
4. WYKORZYSTANIE ZAŁO śEŃ STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW  

NA POTRZEBY WYODR ĘBNIONEGO PRZEDMIOTOWO I ORGANIZACYJNIE  
ZARZĄDZANIA POMYSŁAMI 

 

 
  Wprowadzenie zarządzania pomysłami skutkuje równieŜ podejmowaniem 

prób konstruowania strategicznych kart wyników, w zarządzaniu tym właśnie 
obszarem. Zgodnie z ideą tego systemu pomiaru dokonań wyodrębnia się więc 
płaszczyzny, cele i wskaźniki ich przykładową strukturę zawiera tab. 1. 
                                        

16 J. Św i e r k, Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsię-
biorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 2009, s. 56−57. 
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T a b e l a 1 
 

Płaszczyzny, cele i wskaźniki strategicznej karty wyników w zarządzaniu pomysłami 
 

Płaszczyzna Cel Wskaźnik 

Wyników, 
korzyści 

1. Budowa konkurencyjnego 
systemu zarządzania pomysłami 

2. Osiągnięte efekty 

1.1. Formuła Deutsches Institut für Be-
triebswirtschaft 

2.1. Korzyści przypadające na jednego 
pracownika 

Pracowników IM 1. Wzrost ilości propozycji 
usprawnień  
 

2. Poprawa jakość propozycji 
usprawnień  

3. Zapewnienie ilości propozycji 
usprawnień 

4. Wzrost jakości wnioskodaw-
ców 
 
 

5. Uaktywnianie wnioskodaw-
ców dotychczas niezaangaŜowa-
nych  

1.1. Liczba zgłaszających pomysły 
w stosunku do liczby uprawnionych do 
składania propozycji 

2.1. Premia przypadająca na jeden pozy-
tywnie oceniony projekt 

3.1. Współczynnik Giniego 
 

4.1. Przyrost liczby pracowników zgła-
szających pomysły do ilości pracowni-
ków uprawnionych do składania pomy-
słów 

5.1. Liczba nowych wnioskodawców 
do łącznej liczby zgłaszających pomysły 

Procesów 
wewnętrznych 

1. Poprawa szybkości opracowa-
nia pomysłów 
 
 
 

2. Poprawa efektywności opra-
cowania  
 

1.1. Skrócenie czasu opracowania pomy-
słu od momentu sformułowania do oceny 
pomysłu 
1.2. Skrócenie czasu pomiędzy pozytyw-
ną oceną projektu a jego realizacją 

2.1. Wzrost liczby pozytywnie ocenio-
nych projektów  
2.2. Wzrost liczby zrealizowanych pro-
jektów pozytywnie ocenionych 

Wiedzy i rozwoju 1. Wzrost motywacji pracowni-
ków IM w składaniu pomysłów 

2. Wzrost motywacji inspekto-
rów, rzeczoznawców, przedsta-
wicieli racjonalizatorów w gene-
rowaniu pomysłów  

3. Wzrost wykształcenia pra-
cowników IM 
 

4. Poprawa zadowolenie pra-
cowników IM z opracowania 
pomysłów  

1.1. Wskaźnik zadowolenia (średnia ocen 
punktów ankiety) 

2.1. Wskaźnik zadowolenia (średnia ocen 
punktów ankiety) 
 
 

3.1. Liczba uczestników kreatywnych 
szkoleń do liczby uprawnionych do skła-
dania pomysłów 

4. 1. Liczba odwołań do liczby ocenia-
nych usprawnień  

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: M. J a n k o w s ki, Das integrierte Ideenmana-

gement in der Balanced Scorecard: Ein praxisrelevantes Konzept am Beispiel eines 
metallveraibantenden Mittelständlers, GRIN Verlag,  München 2009, s. 88–104.  
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Na uwagę w przedstawionym zestawie wskaźników zasługuje formuła Deu-
tsches Institut für Betriebswirtschaft wykorzystywana do oceny jakości systemu 
zarządzania ideami. Formuła ta ma następującą postać:  

 
(1000 x liczba zrealizowanych pomysłów racjonalizatorskich przez jednego za-
trudnionego + 3 x przewidywane korzyści względnie oszczędności na jednego 
zatrudnionego) x udział pomysłodawców w ogólnej liczbie zatrudnionych17. 

 
Jej zastosowanie umoŜliwia w dalszym ciągu pozycjonowanie przedsiębior-

stwa wśród najlepszych lub teŜ w danej branŜy. 
Współczynnik Giniego, jako miara ryzyka, wykorzystywany jest w ocenie 

niebezpieczeństwo spadku liczby składanych wniosków.  
 
 

5. ZAKOŃCZENIE 
 
 

Jak wynika z przedstawionych rozwaŜań obecnie wypracowane zostały 
mniej lub bardziej złoŜone podejścia do pomiaru dokonań właściwe w zarządza-
niu pomysłami. Z wymienionych większą wartość poznawczą i przydatność 
praktyczną ma włączenie pomiaru aktywności pracowniczej w strukturę strate-
gicznej karty wyników, a w tym w płaszczyznę wiedzy i rozwoju. Eksponowane 
w niej zaleŜności przyczynowo-skutkowe, pozwalają nie tylko ocenić występu-
jący potencjał i jego wykorzystanie, ale teŜ pokazują w poszczególnych obsza-
rach efekty niefinansowe, ale teŜ i finansowe, i umoŜliwiają sterowanie nimi. 
Podejście to odpowiada podejściu podmiotowemu stosowanemu w innowacjach. 
Taki sposób pomiaru dokonań umoŜliwia aktywne zarządzanie pomysłami ze 
wszystkim pozytywnymi skutkami. W przypadku wyodrębnienia przedmioto-
wego i organizacyjnego implementacja strategicznej karty wyników na potrzeby 
realizacji zarządzania pomysłami umoŜliwia lepsze funkcjonowanie całego sys-
temu. Pomiar dokonań w tym wypadku jest aktywnym instrumentem bieŜącego 
zarządzania i pozwala eliminować występujące często mankamenty zarządzania 
pomysłami, jak: 

− brak zainteresowania oceniających projekty ich wdroŜeniem,  
− rozliczanie z ilości zgłoszonych projektów, a nie moŜliwych efektów,  
− koncentracja na bieŜących wynikach i unikanie dodatkowego obciąŜenia 

z tytułu nowych projektów, skutkująca brakiem ich wdroŜenia, 
− brak wiedzy i fachowości osób przeprowadzających konkursy, 

                                        
17 dib-Report 2008 Ideenmanagement in Deutschland. Jahresbericht 2008 des Deutschen In-

stituts für Betriebswirtschaft (dib) Frankfurt am Main, http://www.dib.de/fileadmin/Dateien/ 
Downloads/Dokumente/dib-Report_2008.pdf. 
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− tworzenie sztucznych systemów motywacyjnych, będących powodem 
sztucznej konkurencji i  braku zainteresowania ze strony specjalistów zaanga-
Ŝowanych w dopracowanie pomysłów18.   
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STRATEGII CZ ĘŚCIOWEGO I PEŁNEGO WYJ ŚCIA 

Z INWESTYCJI FUNDUSZY PRIVATE EQUITY METODĄ 
PIERWSZEJ OFERTY PUBLICZNEJ 

 
 

 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

Analiza działalności funduszy private equity wskazuje na ich wzrastającą 
rolę i znaczenie na polskim rynku kapitałowym oraz na istotną rolę Giełdy Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie w procesie dezinwestycji. Między działal-
nością funduszy private equity a rynkiem kapitałowym występują określone 
relacje, przynoszące bilateralne korzyści. Mający miejsce rozwój publicznego 
rynku papierów wartościowych wspiera ekspansję działalności funduszy private 
equity zapewniając im atrakcyjną ścieŜkę wyjścia z inwestycji. Z drugiej strony, 
fundusze dąŜąc do wprowadzenia akcji spółek portfelowych do publicznego 
obrotu sprzyjają rozwojowi tego rynku.  

Zasadniczym celem opracowania jest ocena rynkowych efektów procesów 
dezinwestycji funduszy private equity realizowanych metodą pierwszej oferty 
publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Dla realizacji celu opracowania sformułowana została hipoteza badawcza 
stwierdzająca, iŜ dla spółek wobec których zastosowana została strategia pełne-
go wyjścia z inwestycji funduszu private equity obserwowane są wyŜsze długo-
terminowe stopy zwrotu z akcji w porównaniu ze spółkami portfelowymi fundu-
szy private equity, gdzie zrealizowana została formuła częściowego wyjścia 
z inwestycji.  

Postawiona hipoteza badawcza nabiera istotnego znaczenia dla analizy efek-
tywności działalności inwestycyjnej funduszy private equity. Publiczny rynek 
papierów wartościowych umoŜliwia implementację strategii dezinwestycji 
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o róŜnej dynamice i zakresie. Przybierać moŜe ona bowiem formę całkowitego 
lub częściowego wyjścia z inwestycji. Z perspektywy inwestora giełdowego 
sytuacja ta moŜe wpływać na postrzeganie ryzyk związanych z inwestycjami 
w akcje poszczególnych grup spółek, wpływając na ich wycenę rynkową, która 
wprost znajduje odzwierciedlenie w poziomie efektywności inwestycji dokony-
wanych przez fundusze private equity. Dla przedsiębiorstw udziałowych, w któ-
rych proces dezinwestycji nie został ukończony szczególnie istotne moŜe być 
ryzyko związane z pojawieniem się na rynku dodatkowej podaŜy akcji z portfela 
inwestycyjnego funduszy private equity, tzw. nawis podaŜowy. 

 
 

2. KLUCZOWA ROLA PROCESU DEZINWESTYCJI W DZIAŁALNO ŚCI 

FUNDUSZY PRIVATE EQUITY 
 
 

Fundusze private equity są podmiotami inwestującymi zgromadzone wcze-
śniej zasoby  kapitałowe, ludzkie i informacyjne w przedsiębiorstwa wyróŜnia-
jące się znaczącym potencjałem wzrostu wartości rynkowej. Istota ich działalno-
ści polega na poszukiwaniu, finansowaniu i wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw 
będących narzędziami Schumpeterowskiej twórczej destrukcji1. Wspomagając 
rozwój tych przedsiębiorstw działają one równieŜ w interesie swoich właścicieli 
i wierzycieli, którzy oczekują odpowiedniej stopy zwrotu z kapitału powierzo-
nego w zarządzanie. 

Określenie private equity odnosi się do działalności profesjonalnych pod-
miotów polegającej na inwestowaniu z reguły w papiery wartościowe o charak-
terze właścicielskim. Jest to wnoszony przez inwestorów zewnętrznych do in-
nowacyjnych przedsiębiorstw kapitał własny w celu osiągnięcia ponadprzecięt-
nego zysku kapitałowego w momencie sprzedaŜy obejmowanych w zamian akcji 
bądź udziałów. Przyjmuje się, iŜ do grupy inwestycji private equity zalicza się 
trzy segmenty inwestycji kapitałowych: venture capital, buyout capital oraz 
mezzanine capital2. 

Rolą funduszy private equity jest stworzenie warunków skutecznego prze-
pływu kapitału pomiędzy inwestorami dysponującymi określonymi zasobami 
kapitałowymi a spółkami potrafiącymi efektywnie go wykorzystać3, przynosząc 
jednocześnie korzyści wszystkim stronom zaangaŜowanym w dane przedsię-
                                        

1 M. P a n f i l, Globalizacja inwestycji venture capital, [w:] A. S z a b l e w s k i  (red.), Migra-
cja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009, s. 169. 

2 D. G l a d s t o n e, L. G l a d s t o n e, Venture capital Handbook: An Enterpreneur’s Guide to 
Raising Venture capital, Financial Times Prentice Hall, Londyn–New York 2001, s. 5; L. E. S w e -
d r o e, J. K i z e r, The only guide to alternative investments you’ll ever need, Bloomberg Press, 
New York 2008, s. 125; D. R. J o b m a n, The Handbook of Alternative Investment, John 
Wiley&Sons, Inc., New York 2002, s. 141. 

3 G. W. F e n n, N. L i a n g, S. P r o w s e, The Economics of the Private equity Market, „Fede-
ral Reserve Bulletin”, January 1996, s. 3–5. 



Rynkowe efekty implementacji strategii… 

 
167

wzięcie. Z jednej strony fundusze gromadzą kapitał i przyciągają duŜą liczbę 
inwestorów, oferując im wpływ na zarządzanie powierzonymi przez nich pie-
niędzmi, raportowanie i monitoring inwestycji, zaś z drugiej strony fundusze te 
zapewniają profesjonalne zasady selekcji obiecujących projektów inwestycyj-
nych oraz wdraŜają efektywne strategie budowania wartości rynkowej wspiera-
nych przedsiębiorstw4. 

Specyficzną cechą inwestycji funduszy private equity jest róŜnorodność tre-
ści, form i sposobów ich działania. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw udzia-
łowych następuje nie tylko przez dopływ środków pienięŜnych, lecz równieŜ 
poprzez know-how w zakresie zarządzania5 oraz inne formy wsparcia kapitałem 
menedŜerskim6. Przedsiębiorstwa pozyskujące kapitał z funduszu private equity 
tworzą swoiste keirestu, gdyŜ włączane są rozległej sieci kontaktów bizneso-
wych, a często budują rozległe powiązania biznesowe z innymi przedsiębior-
stwami udziałowymi z portfolio inwestycyjnego danego funduszu7. 

Inwestycje funduszy private equity charakteryzują się określonym czasem 
trwania i zawsze podejmowane są z zamiarem odsprzedaŜy posiadanych 
w portfelu inwestycyjnym aktywów. W praktyce prowadzenia działalności inwe-
stycyjnej funduszy private equity wskazuje się na wiele róŜnorodnych czynników 
mających wpływ na czas zaangaŜowania kapitałowego funduszu w spółkę portfe-
lową8. Badania przeprowadzone wśród europejskich inwestorów venture capital 
pokazują, iŜ planowany okres inwestycji w większości przypadków wynosi od 
2 do 5 lat9. Zaznaczyć jednak naleŜy, iŜ dla funduszu którego celem jest realiza-
cja zamierzonego zysku w najbardziej dogodnym momencie, konieczne jest 
określenie terminu wyjścia z inwestycji nie tyle przez podanie konkretnej daty, 
ale przede wszystkim na podstawie osiągnięcia określonych efektów ekono-
                                        

4 M. P a n f i l, Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005, 
s. 87. 

5 L. L e w a n d o w s k a, Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, ODiDK 
Sp. z o.o., Gdańsk 2000, s. 111. 

6 Zob. J. O r t g i e s e, Value Added by Venture Capital Firms, JOSEF EUL VERLAG, 
Lohmar–Köln 2007, s. 47. 

7 L. L i n d s e y, The Venture Capital Keiretsu Effect: An Empirical Analysis of Strategic Alli-
ances Among Portfolio Firms, SIEPR Discussion Paper No. 02−17, Stanford University, Novem-
ber 2002, s. 1−46; D. H. H s u, What Do Entrepreneurs Pay for Venture capital Affiliation?, „The 
Journal of Finance”, August 2004, vol. LIX, no. 4, s. 1805–1844; Y. V. H o c h b e r g, 
A. L j u n g q v i s t, Y. L u, Venture Capital Networks and Investment Performance, „The Journal of 
Finance” 2007, vol. 62, no. 1, s. 251−301. 

8 D. J. C u m m i n g, J. G. M a c I n t o s h, Venture capital investment duration in Canada and 
the United States, „Journal of Multinational Financial Management” 2001, vol. 11, s. 445–463; 
P. G o m p e r s, Grandstanding in the venture capital industry, „Journal of Financial Economics” 
1996, vol.  42, s. 133–156; P. G o m p e r s, Optimal Investment, Monitoring, and the Staging of 
Venture capital, „Journal of Finance” 1995, vol. 50, issue 5, s. 1461–89; D. J. C u m m i n g , 
G. F l e m i n g, A. S c h w i e n b a c h e r, Liquidity Risk and Venture capital Finance, „Financial 
Management” 2005, vol. 34, issue 4, s. 77–105. 

9 Survey of the Economic and Social Impact of Venture Capital in Europe, Research Paper 
EVCA, Zaventem, Belgium 2002, s. 11. 
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micznych10. Długość zaangaŜowania kapitałowego funduszu private equity 
w spółkę portfelową jest kwestią indywidualną, niewątpliwie związaną z poten-
cjałem wzrostu jej wartości rynkowej11. 

Specyfiką działalności funduszy private equity jest odłoŜona w czasie reali-
zacja zysku kapitałowego z inwestycji. Jest on realizowany dopiero w końcowej 
części całego cyklu inwestycyjnego tj. w fazie dezinwestycji, a jego podstawo-
wym źródłem jest nadwyŜka rynkowej wartości kapitału przedsiębiorstwa udzia-
łowego w momencie wyjścia z inwestycji nad sumą zainwestowanego kapitału.  

Zysk kapitałowy z tych inwestycji osiągany jest dopiero w momencie zby-
cia udziałowych papierów wartościowych, przez co czas i rozmiar dezinwestycji 
nabierają szczególnego znaczenia dla inwestorów. Wyjście z inwestycji stanowi 
finalny etap w cyklu Ŝycia kaŜdego przedsięwzięcia kapitałowego realizowane-
go przez fundusze private equity12. Dezinwestycja jest bowiem swoistego ro-
dzaju ukoronowaniem starań interesariuszy przedsiębiorstwa udziałowego 
o realizację określonej rynkowej rentowności kapitału własnego, ulokowanego 
uprzednio w niepubliczną spółkę kapitałową rokującą nadzieję na wzrost war-
tości rynkowej. 

Wyjście z inwestycji stanowi niezwykle istotny element strategii działania 
funduszy private equity. Rozwój rynku kapitału podwyŜszonego ryzyka, a takŜe 
inwestycje dokonywane przez fundusze, uzaleŜnione są bowiem od moŜliwości 
późniejszego wyjścia z inwestycji13 i realizacji oczekiwanej stopy zwrotu. Osta-
tecznie o sukcesie przedsięwzięcia decyduje rynek. L. Lewandowska wskazuje, 
Ŝe aktualność zachowuje teza L. Misesa, według której dopiero cena rynkowa 
faktycznie przyznana produktowi określa trafność podjętej decyzji inwestycyj-
nej, a zarazem i decyzji finansowej14. Dla funduszy private equity produktem 
tym są udziałowe papiery wartościowe wspieranych przedsiębiorstw. 

 
 
3. PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA JAKO METODA REALIZACJI  ZYSKU 

 KAPITAŁOWEGO FUNDUSZY PRIVATE EQUITY 
 
 

Wyjście z inwestycji przybierać moŜe zróŜnicowane formy i przez to stwa-
rzać funduszom private equity odmienne szanse na osiągnięcie sukcesu ekono-
micznego, a wybór odpowiedniej metody dezinwestycji uzaleŜniony jest od 
                                        

10 K. S o b ań s k a, P. S i e r a d z a n, Inwestycje private equity/venture capital, Key Text, 
Warszawa 2004, s. 113. 

11 J. H. C o c h r a n e, The risk and return of venture capital, „Journal of Financial Econom-
ics” 2005, vol. 75, s. 3–52. 

12 G. W. F e n n, N. L i a n g, S. P r o w s e, op. cit., s. 29. 
13 P. G o m p e r s, J. L e r n e r, The Venture capital Cycle, MIT Press, Cambridge Massachu-

setts 2006, s. 345; B. S. B l a c k, R. J. G i l s o n, Venture capital and the structure of capital mar-
kets: Banks versus stock markets, „Journal of Financial Economics” 1998, vol. 47, s. 254. 

14 L. L e w a n d o w s k a, op. cit., s. 115. 
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zespołu czynników i wzajemnie powiązanych uwarunkowań15. Fundusze private 
equity mają do dyspozycji pięć podstawowych metod zakończenia współpracy 
ze spółką portfelową16. Są to: 

− wprowadzenie akcji spółki do publicznego obrotu i ich sprzedaŜ za po-
średnictwem giełdy papierów wartościowych, 

− sprzedaŜ spółki strategicznemu inwestorowi branŜowemu, 
− wykup menedŜerski, 
− zbycie udziałów na rzecz innego inwestora finansowego oraz 
− umorzenie udziałów/likwidacja spółki. 
Wprowadzenie spółki portfelowej na giełdę, a następnie sprzedaŜ posiada-

nych przez fundusz akcji za jej pośrednictwem traktowane jest przez polskie 
firmy zarządzające funduszami private equity jako jedna z podstawowych 
i waŜnych  metod wyjścia z inwestycji (zob. rys. 1). Nie jest to jednak metoda 
uniwersalna, która moŜe być wykorzystana do realizacji zysku kapitałowego 
z kaŜdej inwestycji. Znajduje ona zastosowanie tylko do takich przedsiębiorstw 
udziałowych, które osiągnęły znamienny sukces rynkowy i spotkały się z zainte-
resowaniem wymagających nabywców na publicznym rynku papierów warto-
ściowych. Oferta publiczna to właściwa droga – jak wskazuje K. Sobańska 
i P. Sieradzan – dla spółek w miarę duŜych, o znaczącym poziomie rentowności, 
rosnących zyskach, przejrzystych strukturach organizacyjnych i przepływach 
finansowych17. 

SprzedaŜ akcji za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych uchodzi 
za preferowaną przez zarządzających inwestycjami funduszy private equity me-
todę realizacji zysku kapitałowego, a czasami postrzega się ją jako niemalŜe 
„Święty Graal”18. Związane jest to z jej licznymi zaletami oraz przewagami 
w stosunku do pozostałych form dezinwestycji. Wśród praktyków gospodar-
czych, jak i w literaturze przedmiotu panuje konsensus co do licznych korzyści 
dla funduszy private equity płynących z realizacji publicznych ofert sprzedaŜy 
posiadanych akcji. Wskazać moŜna głównie na19:  

− moŜliwość uzyskania wysokiej wyceny spółki, 
− z reguły jest to preferowana przez kierownictwo spółki forma zakończe-

nia współpracy, 
− rozliczne korzyści marketingowe dla spółki i funduszu, 

                                        
15 Zob. T. S o s n o w s k i, Uwarunkowania decyzji funduszy private equity o wyborze metody 

dezinwestycji, [w:] J. D u r a j  (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, 
„Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 256, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2011, s. 71–92. 

16 Por. P. Z a sęp a, Venture capital – sposoby dezinwestycji, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fa-
chowe, Warszawa 2010, s. 90–91;  K. S o b ań s k a, P. S i e r a d z a n, op. cit., s. 115. 

17 K. S o b ań s k a, P. S i e r a d z a n, op. cit., s. 122. 
18 J. W a l l, J. S m i t h, Better exits, Price Waterhouse Corporate Finance for EVCA, 1997, s. 8. 
19 Zob. S. P o v a l y, Private equity exits: Divestment process management for leveraged buy-

outs, Springer, Berlin Heidelberg 2007, s. 252–253. 
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− wzbudzenie zainteresowania spółką podmiotów aktywnych na rynku fuzji 
i przejęć, 

− dostęp spółki do nowego źródła finansowania.   
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Rys. 1. Udział poszczególnych metod dezinwestycji stosowanych przez fundusze private equity 
mających siedzibę w Polsce w latach 2002–2010 

 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: EVCA Yearbook 2003–2011, European Private 
Equity & Venture Capital Association, Zaventem, Belgium. 

 
Powszechna jest równieŜ świadomość co do ograniczeń związanych 

z moŜliwościami wyjścia z inwestycji tą metodą pierwszej oferty publicznej20. 
Poza takimi czynnikami jak skomplikowane i czasochłonne procedury dopusz-
czenia akcji do publicznego obrotu oraz wysokie koszty tego typu transakcji 
wskazuje się na jeszcze jedno bardzo waŜne ograniczenie. Wyjście z inwestycji 
za pośrednictwem rynku giełdowego wiąŜe się na ogół z rozłoŜoną w czasie 
redukcją zaangaŜowania kapitałowego funduszu private equity21. Natychmia-
stowe wyjście z inwestycji uznawane jest za mało prawdopodobne. 

Zasadniczą przesłanką skłaniającą ku takiemu stanowisku jest występowa-
nie znaczącej asymetrii informacji pomiędzy właścicielami spółki przed jej upu-
                                        

20 Ibidem. 
21 Zob. P. G o m p e r s, J. L e r n e r, op. cit., s. 423; M. W r z e s iń s k i, Kapitał podwyŜszone-

go ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2008, s. 231; D. J. C u m m i n g, J. G. M a c I n t o s h, A cross-country comparison…, op. cit., 
s. 511−548. 
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blicznieniem a nabywcami akcji oferowanych na publicznym rynku papierów 
wartościowych, negatywnie wpływającej na wycenę rynkową spółki22. Fundusz 
private equity jest stroną uprzywilejowaną w stosunku do inwestorów giełdo-
wych w zakresie dostępu do informacji i moŜliwości jej wykorzystania w proce-
sach dezinwestycji. Posiada on z reguły pełniejszą wiedzę o konkurentach, 
klientach, trudnościach działania oraz perspektywach dalszego rozwoju. Fun-
dusz private equity, pozostając akcjonariuszem spółki po jej upublicznieniu, 
przekazuje sygnał otoczeniu rynkowemu, iŜ nadal pozytywnie postrzega per-
spektywy rozwoju spółki i wzrostu jej wartości rynkowej, wpływając przez to na 
zmniejszenie negatywnych skutków luki informacyjnej23. 

Utrzymanie częściowego zaangaŜowania kapitałowego funduszu private 
equity w spółce portfelowej po wprowadzeniu jej akcji do publicznego obrotu 
jest źródłem pewnych ryzyk, zarówno dla funduszu, jak i pozostałych bieŜących 
oraz potencjalnych akcjonariuszy. Fundusz jest naraŜony na ryzyko związane ze 
zmienną koniunkturą giełdową, a wahania kursów akcji mogą wpływać na po-
ziom osiąganego zwrotu z inwestycji w daną spółką. Mając na uwadze intencje 
funduszu związane z realizacją procesu dezinwestycji, inwestorzy giełdowi mogą 
obawiać się pojawienia się na rynku znaczącej podaŜy akcji danej spółki. Ryzyko 
związane z tzw. nawisem podaŜowym moŜe stanowić istotną barierę wzrostu 
wyceny rynkowej danej spółki. Rozpoznanie długoterminowych rynkowych 
efektów dezinwestycji realizowanych z róŜnym natęŜeniem stanowi relewantną 
przesłankę oceny efektywności procesów wyjścia z inwestycji funduszy private 
equity za pośrednictwem publicznego rynku papierów wartościowych. 

 
 

4. PODSTAWY METODYCZNE BADA Ń NAD RYNKOWYMI 
EFEKTAMI WYKORZYSTANIA STRATEGII CZ ĘŚCIOWEGO I PEŁNEGO 

WYJŚCIA Z INWESTYCJI FUNDUSZY PRIVATE EQUITY METODĄ 

PIERWSZEJ OFERTY PUBLICZNEJ 
 
 
Badania empiryczne zostały przeprowadzone na grupie 26 spółek portfelo-

wych funduszy private equity, których pierwsze notowanie na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie odbyło się w latach 2002–2010. Badane 
podmioty posiadały główną siedzibę działalności w Polsce, a przed dopuszcze-
niem do publicznego obrotu przeprowadziły publiczną ofertę sprzedaŜy akcji 
i/lub publiczną subskrypcję akcji. Ocena rynkowych efektów dezinwestycji fun-
duszy private equity objęła okres około 3 lat po debiucie giełdowym spółki 
(750 sesji giełdowych). 
                                        

22 Zob. D. C u m m i n g, S. J o h a n, Information asymmetries, agency costs and venture capi-
tal exit outcomes, „Venture capital” 2008, vol. 10, no. 3, s. 198. 

23 Zob. W. L. M e g g i n s o n, K. A. W e i s s, Venture capitalists certification in initial public 
offerings, „Journal of Finance” 1991, vol. 46, s. 879–903. 



 Tomasz Sosnowski 

 
172

Za D. J. Cummingiem oraz J. G. MacIntoshem jako całkowite za całkowite 
wyjście z inwestycji uznano sytuację, kiedy fundusz private equity sprzedał 
wszystkie posiadane akcje spółki portfelowej w okresie nie przekraczającym 
jednego roku od jej debiutu giełdowego. JeŜeli po tym czasie fundusz nadal po-
zostawał akcjonariuszem w tej spółce, wówczas przyjęto, Ŝe strategia redukcji 
zaangaŜowania kapitałowego w spółkę portfelową przybrała formułę częściowe-
go wyjścia z inwestycji24. 

Do oceny efektów strategii częściowego i całkowitego wyjścia z inwestycji 
funduszu private equity za pośrednictwem publicznego rynku papierów warto-
ściowych wykorzystane zostały skumulowane anormalne stopy zwrotu (CAR).  

W celu wnioskowania dla wydzielonych w ramach próby badawczej grup 
podmiotów wykorzystano stopy zwrotu z akcji poszczególnych spółek na kolej-
nych sesjach, rozpoczynając od drugiego dnia notowań giełdowych. W bada-
niach nie została uwzględniona stopa zwrotu z pierwszego dnia notowań akcji 
spółki, w celu wykluczenia wpływu obserwowanego na wielu rynkach i w róŜ-
nych okresach zjawiska niedowartościowania pierwszych ofert publicznych25.  

Prosta stopa zwrotu, poza czynnikami specyficznymi dla danej spółki lub 
grupy spółek uwzględnia równieŜ zmiany uwarunkowań ogólnorynkowych, 
jakie miały miejsce w dniu debiutu giełdowego. Dla wyeliminowania wpływu 
tego czynnika na otrzymane wyniki zachodzi konieczność skorygowania zaob-
serwowanych stóp zwrotu o tzw. normalną stopę zwrotu. Powstała w ten sposób 
skorygowana stopa zwrotu z akcji została wyznaczona w następujący sposób: 

 

( ), , ,R R Ri t i t i t tA E X= −  

 
gdzie:  

,Ri tA  – skorygowana stopa zwrotu z akcji i-tej spółki w t dniu noto-
wań, 

,Ri t  – stopa zwrotu z akcji i-tej spółki w t dniu notowań 

( ),Ri t tE X – normalna stopa zwrotu w danym dniu notowań i-tej spółki. 

  
W literaturze przedmiotu występuje wiele róŜnorodnych podejść do wyzna-

czania normalnej stopy zwrotu. Ogólnie podejścia te moŜna podzielić na dwie 
                                        

24 Zob. D. J. C u m m i n g, J. G. M a c I n t o s h, A cross-country comparison…, op. cit., 
s. 514–516. 

25 Zob. A. L j u n g q v i s t, IPO underpricing, [w:] B. E. E c k b o  (red.), Handbook of Corpo-
rate Finance: Empirical Corporate Finance, 2006, vol. A, chapter 7, s. 8–10; T. L o u g h r a n, 
J. R. R i t t e r, K. R y d q v i s t, Initial public offerings: International insights, „Pacific-Basin Fi-
nance Journal” 1994, vol. 2, s. 165–199; T. J. B o u lt o n, S. B. S m a r t, C. J. Z u t t e r, IPO under-
pricing and international corporate governance, „Journal of International Business Studies” 2010, 
vol. 41, s. 206–222; D. S u k a c z, Pierwsze oferty publiczne na rynkach kapitałowych, 
CeDeWu.pl, Warszawa 2005, s. 82–84. 
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grupy, modele statystyczne i modele ekonomiczne. W analizie zdarzeń na ryn-
kach kapitałowych wykorzystuje się zwłaszcza model stałej średniej stopy zwro-
tu (ang. Constant Mean Return Model), model rynkowy (ang. Market Model), 
model wyceny aktywów kapitałowych (ang. Capital Asset Pricing Model) oraz 
model wyceny arbitraŜowej (ang. Arbitrage Pricing Theory)26.  

Do analizy rynkowych efektów pierwszych ofert publicznych aplikacja 
wskazanych rozwiązań jest niemoŜliwa ze względu na brak informacji o cenach 
rynkowych akcji spółki poprzedzających zdarzenie. Ze względu na specyfikę 
pierwszych ofert publicznych do wyznaczenia normalnych stóp zwrotu stosuje 
się model indeksowy, według którego normalna stopa zwrotu z akcji określonej 
spółki będzie równa stopie zwrotu z portfela rynkowego. W literaturze przed-
miotu jako jej odpowiednik najczęściej wykorzystuje się stopę zwrotu z indeksu 
danej giełdy, jednakŜe naleŜy zaznaczyć, Ŝe moŜliwe są równieŜ inne rozwiąza-
nia, a wybór podyktowany jest często dostępnością danych. W realizowanych 
badaniach jako stopa zwrotu z portfela rynkowego wykorzystana została stopa 
zwrotu z Warszawskiego Indeksu Giełdowego. Zastosowane formuły dla po-
szczególnych spółek, jak i grup podmiotów  przybrały zatem postać: 

 

,
, ,

, 1

,1 1
, ,

1 1 , 1

R 1

R R 1

i t
i t i t

i t

n n
i t

t i t i t
i i i t

WIG
A R

WIG

WIG
A n A n R

WIG

−

− −

= = −

= − −

 
= = − −  

 
∑ ∑

 

 
gdzie:  

        RtA    – średnia skorygowana stopa zwrotu z akcji w t dniu notowań, 

        n    – liczba spółek 
       ,i tWIG    – wartość indeksu WIG na zamknięciu notowań i-tej spółki w dniu t, 

       , 1i tWIG −   – 
 

wartość indeksu WIG na zamknięciu notowań i-tej spółki w dniu 
t–1, 

       pozostałe oznaczenia jak wyŜej. 
 

 

Dla pokazania tendencji w zakresie kształtowania się stóp zwrotu w anali-
zowanych przekrojach klasyfikacyjnych przeprowadzona została agregacja 
otrzymanych wyników, co pozwoliło na pokazanie stóp zwrotu w sposób nara-
stający. Otrzymana w ten sposób skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu 
wyznaczona została zgodnie ze wzorem: 

                                        
26 A. C. M a c k i n l a y, Event Studies in Economics and Finance, „Journal of Economic Lit-

erature”, March 1997, vol. XXXV, s. 17–19. 
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2 ,
2

R R
T

tT
t

CA A
=

= ∑  

 

gdzie: 

2 ,R TCA  – przeciętna skumulowana stopa zwrotu w okresie od 2 do 
T dnia notowań, 

pozostałe oznaczenia jak wyŜej. 
 
Informacje dotyczące poziomu dziennych stóp zwrotu z akcji poszczególnych 

spółek oraz stóp zwrotu opisujących zmiany indeksu WIG na poszczególnych 
sesjach giełdowych wykorzystane w badaniu pochodziły z internetowego portalu 
informacyjnego prowadzonego przez Polską Agencję Prasową we współpracy 
z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA http://www.gpwinfostrefa.pl. 
W badaniach notowanie praw do akcji (PDA) było traktowane równorzędnie 
z notowaniem akcji, aczkolwiek jeŜeli oba rodzaje papierów wartościowych 
były notowane jednocześnie, do obliczeń wykorzystana została stopa zwrotu 
z akcji.  Ostatnia sesja giełdowa uwzględniona w badaniach odbyła się 30 marca 
2012 r. JeŜeli akcje danej spółki zostały wycofane z publicznego obrotu przed 
tym terminem, w badaniach uwzględniono tylko sesje, w których dostępna była 
informacja o stopie zwrotu z akcji danej spółki. 

 
 

5. WYNIKI BADA Ń EMPIRYCZNYCH NAD RYNKOWYMI 
EFEKTAMI WYKORZYSTANIA STRATEGII CZ ĘŚCIOWEGO 

I PEŁNEGO WYJ ŚCIA Z INWESTYCJI FUNDUSZY PRIVATE EQUITY 

METODĄ PIERWSZEJ OFERTY PUBLICZNEJ 
 
 

Pierwsza publiczna oferta sprzedaŜy akcji spółki portfelowej oraz wprowa-
dzenie ich do publicznego obrotu w wielu przypadkach otwiera proces redukcji 
zaangaŜowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę. Na podstawie 
informacji przekazywanych w formie raportów bieŜących analizowanych spółek 
naleŜy stwierdzić, iŜ w przewaŜającej części przedsiębiorstw udziałowych 
pierwsza oferta publiczna była stosowana jako częściowe wyjście z inwestycji 
(zob. rys. 2). 

Analizując dane przedstawione na rys. 2 moŜna wskazać, iŜ fundusze priva-
te equity zastosowały strategię całkowitego wyjścia z inwestycji wobec 8 z 26 
badanych spółek portfelowych. W przypadku pozostałych podmiotów wykorzy-
stana została strategia częściowego wyjścia z inwestycji, a okres kontynuacji 
zaangaŜowania kapitałowego funduszy private equity w rozwaŜane spółki po 
wprowadzeniu ich akcji do publicznego obrotu był zróŜnicowany. 

Rozpoznanie rynkowych efektów realizowanych procesów dezinwestycji re-
alizowanych za pośrednictwem publicznego rynku kapitałowego przy uŜyciu 
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skumulowanych średnich stóp zwrotu wskazuje, iŜ kurs akcji spółek portfelowych 
funduszy private equity w okresie następującym po debiucie giełdowym kształto-
wał się w zróŜnicowany sposób. W większości analizowanego okresu skumulo-
wane średnie stopy zwrotu były dodatnie (zob. rys. 3). 

23%

23%

23%

69%

31% Pełne wyjście z inwestycji

12–36 miesięcy

PowyŜej 36 miesięcy

Inwestycje
niezakończone*

 
*
 okres kontynuacji zaangaŜowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę po jej 

debiucie giełdowym wynosi od 21 do 54 miesięcy na dzień 30.03.2012 r. 
 

Rys. 2. Pełna i częściowa dezinwestycja funduszu private equity w analizowanych spółkach 
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie raportów bieŜących spółek. 
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Rys 3. Skumulowane średnie i anormalne stopy zwrotu z akcji spółek portfelowych funduszy 

private equity dla pierwszych ofert publicznych w latach 2002–2010 
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: http://www.gpwinfostrefa.pl. 
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Analizując informacje zawarte na rys. 3 moŜna zauwaŜyć, iŜ skumulowana 
nadzwyczajna stopa zwrotu z akcji spółek portfelowych funduszy private equity 
w okresie do 145 dnia notowań charakteryzowała się zarówno wyraźnymi falami 
spadkowymi, jak i wzrostowymi, jednakŜe odznaczała się przewaŜnie warto-
ściami ujemnymi. W kolejnych sesjach giełdowych moŜna zaobserwować wy-
raźny trend spadkowy, który osiągnął swoje minimum na poziomie –20,06% 
w 321 dniu notowań. Następnie moŜna zaobserwować odwrócenie tendencji 
spadkowej i długotrwały trend wzrostowy skumulowanej anormalnej stopy 
zwrotu. Przekroczenie analizowanej miary powyŜej poziomu zerowego zaob-
serwowane zostało dopiero po 717 sesji giełdowej, co w przeliczeniu na czas 
kalendarzowy daje niespełna 3 lata. 

Porównując kształtowanie się skumulowanych anormalnych stóp zwrotu 
z akcji spółek portfelowych funduszy private equity wobec których zastosowana 
została strategia pełnego wyjścia z inwestycji ze skumulowanymi stopami zwro-
tu z akcji pozostałych badanych spółek moŜna zauwaŜyć występowanie odmien-
nych tendencji w kształtowaniu się analizowanej zmiennej (zob. rys. 4). 
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Rys. 4. Skumulowane anormalne stopy zwrotu z akcji spółek portfelowych funduszy 
private equity dla pierwszych ofert publicznych w latach 2002–2010 według przyjętej 

strategii częściowego lub pełnego wyjścia z inwestycji 
 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 3. 
 
Na podstawie danych przedstawionych na rys. 4 moŜna wskazać, iŜ skumu-

lowane anormalne stopy zwrotu z akcji spółek wobec których zastosowana zo-
stała strategia pełnego wyjście z inwestycji funduszu private equity, w większo-
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ści analizowanych dni notowań giełdowych kształtowały się na dodatnim po-
ziomie. Z kolei skumulowane stopy zwrotu z akcji spółek, w przypadku których 
fundusze private equity zdecydowały się kontynuować zaangaŜowanie kapitało-
we po upływie 1 roku licząc od dnia debiutu giełdowego w całym analizowanym 
okresie wskazywały wartości ujemne. Ponadto moŜna zauwaŜyć, iŜ w począt-
kowym okresie notowań giełdowych analizowanych spółek (do około 40 dnia 
notowań) skumulowane anormalne stopy zwrotu z akcji obu grup spółek kształ-
towały się w zbliŜony sposób. Dopiero w późniejszym okresie wyraźnie zauwa-
Ŝalna są odmienne tendencje w zakresie odnotowanego poziomu skumulowa-
nych anormalnych stóp zwrotu w zaleŜności od zastosowanej strategii dezinwe-
stycji funduszy private equity.  

 
 

6. ZAKOŃCZENIE 
 
 

Redukcja zaangaŜowania kapitałowego funduszu private equity w przedsię-
biorstwo udziałowe osiągana przez wprowadzenie akcji spółki do obrotu gieł-
dowego, a następnie ich sprzedaŜ za pośrednictwem publicznego rynku papie-
rów wartościowych przybiera zróŜnicowany zakres. W warunkach polskiego 
rynku kapitałowego dominującą rolę odgrywa strategia częściowego wyjścia 
z inwestycji funduszu private equity. Całkowita redukcja zaangaŜowania kapita-
łowego funduszu w przedsiębiorstwo udziałowe z reguły następuje po upływie 
ponad 1 roku od debiutu giełdowego spółki portfelowej na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 

Badania nad rynkowymi rezultatami implementacji strategii częściowego 
i pełnego wyjścia z inwestycji funduszy private equity metodą pierwszej oferty 
publicznej wskazały na występowanie zróŜnicowanych efektów tych działań. 
Wśród spółek portfelowych, w których fundusze zrealizowały strategię częścio-
wego wyjścia z inwestycji w ramach pierwszej oferty publicznej zaobserwowa-
no niŜsze wartości skumulowanych anormalnych stóp zwrotu z akcji w porów-
naniu z pozostałymi spółkami objętymi procesami dezinwestycji za pośrednic-
twem publicznego rynku papierów wartościowych. Otrzymane wyniki wzmac-
niają przypuszczenie, iŜ przyczyną występowania odmiennego kształtowania się 
kursów akcji spółek portfelowych funduszy private equity wprowadzonych do 
publicznego obrotu w celu realizacji procesów dezinwestycji moŜe być ryzyko 
związane z dodatkową podaŜą akcji z portfela inwestycyjnego funduszu private 
equity. 
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MARKET EFFECTS OF PARTIAL AND FULL DIVESTMENT  
OF PRIVATE EQUITY FUNDS BY INITIAL PUBLIC OFFERING 

 
 
The main aim of this paper is to assess the market effects of private equity funds’ divestments 

carried out by an initial public offering on the Warsaw Stock Exchange. The major hypothesis 
stating that in companies where the full exit of private equity fund strategy has been applied are 
observed a higher long-term rates of return on stocks compared to the portfolio companies of private 
equity funds with partial exit from the investment, has been positively verified in this paper. The 
observed trends were lasting and persisted three years after initial public offering. Empirical 
research has been carried out on a group of 26 portfolio companies of private equity funds, which 
initial public offering on the Warsaw Stock Exchange took place in the years 2002–2010. 

Key words: private equity, divestment, initial public offering, full exit, partial exit. 
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CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK WYCOFYWANYCH 
Z RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE 

 
 

 
 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 

Współczesne zasady wolnorynkowe sprawiają, Ŝe słowo efektywność od-
mieniane jest we wszystkich przypadkach. Cecha sprawności towarzyszyć po-
winna kaŜdemu działaniu, a od czasów „Traktatu o dobrej robocie” T. Kotarbiń-
skiego1, definiuje się ją za pomocą takich elementów, jak skuteczność, korzyst-
ność i ekonomiczność.  

Wraz z przeobraŜeniami otoczenia, ewolucją systemów, w których funkcjo-
nują podmioty gospodarcze, zmieniają się równieŜ ich cele oraz sposoby ich 
osiągania. Powszechne dąŜenie do rozwoju i wzrostu, na przykład w czasach 
recesji, nie musi być działaniem optymalnym. RównieŜ strategie defensywne 
czy równoległe moŜe okazać się skuteczne, korzystne i ekonomiczne. 

Podobne zmiany dotyczą rynku kapitałowego i postrzegania go przez przed-
siębiorców i inwestorów. Wielu autorów zwraca uwagę na zmianę spojrzenia na 
strategie organizacji. Tradycyjne podejście ukazywało bezwzględne dąŜenie 
przedsiębiorstw do zaistnienia na rynku kapitałowym. Doświadczenia nie tylko 
ostatniego kryzysu ujawniło jednak wiele przykładów braku efektywności spółek, 
wynikającego zarówno z problemów z nadzorem, jak i zmiany celów organizacji2. 

Mimo odczytywania giełdy, jako jednej z wyŜszych form i przejawów gospo-
darki wolnorynkowej, wyjście z niej moŜe okazać się korzystnym rozwiązaniem, 
drogą do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i  zwiększania wartości dla jego inte-
resariuszy – taka sytuacje będzie właśnie przedmiotem dalszych rozwaŜań. 

                                        
* Dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
1 T. P s z c z o ł o w s k i, Zasady sprawnego działania: wstęp do prakseologii, Wiedza Po-

wszechna, Warszawa 1976, s. 9. 
2 H. R a s h i d K h a n, L. V i l a n o v a, S. H a s s a i r i, Effects of Private Equity Investment on 

the Decisions of European Companies to go Private: An Empirical Study, „International Journal of 
Management” 2011, vol. 28, issue 2, s. 493. 

 
[181] 



 Grzegorz Wojtkowiak 

 
182

Artykuł ten stanowi kontynuację tematu podjętego w publikacji „Wycofanie 
spółki z rynku kapitałowego jako opcja strategii wyjścia”. Powstał w wyniku 
dyskusji i cennych uwag oraz pytań uczestników konferencji „Przedsiębiorstwo 
na rynku kapitałowym” zorganizowanej w czerwcu 2013 r. przez Katedrę Anali-
zy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego. W pierwotnym tekście 
uporządkowano terminologię przedmiotu, usystematyzowano przyczyny wyco-
fania spółek z giełdy, przedstawiono skalę prywatyzacji w Polsce oraz scharak-
teryzowano sposoby jej przeprowadzania. Przedstawiono równieŜ wybrane 
aspekty i cechy szczególne takich postępowań „prywatyzacyjnych” powołując 
się na doświadczenia badaczy innych rynków – analiza ta wraz z podjętą dysku-
sją była przyczyną kontynuowania podjętego tematu. 

Podstawowym celem podjętych badań jest scharakteryzowanie grupy spół-
ek, które są dobrowolnie wycofywane z giełdy, a takŜe sformułowanie wstęp-
nych wniosków i hipotez dotyczących przyczyn oraz celów postępowania przed-
siębiorstw i inwestorów. 

Wycofanie z giełdy (ang. going private) będzie rozumiane jako zaprzestanie 
notowania akcji danej spółki na giełdzie papierów wartościowych i zniesienie jej 
dematerializacji3. Zgodnie ze wskazaniem z wcześniejszej publikacji, wycofanie 
będzie rozumiane równieŜ jako forma „prywatyzacji” – zmiana formy własności 
z masowej, rozproszonej na indywidualną. 

Artykuł oparto o badania własne autora obejmujące analizę populacji, a tak-
Ŝe analizę poszczególnych przypadków w zakresie: sprawozdań finansowych, 
raportów bieŜących spółek (przed wycofaniem z obrotu) oraz informacji z porta-
li specjalistycznych. Wykorzystano takŜe wtórne dane statystyczne i dokonano 
przeglądu publikacji (w tym fachowych czasopism branŜowych). 

 
 

2. DOBÓR I CECHY PRÓBY BADAWCZEJ 
 
 
Za podstawowy okres badawczy przyjęto przedział 1997–2011. Jest to 

okres, w którym w pierwotnej publikacji zaprezentowano ilość wejść i wyjść 
z giełdy, a jednocześnie przedstawiono strukturę powodów wycofania spółek 
z giełdy w tym okresie. Spośród tej grupy, celowo, ze względu na brak dostępu 
do danych, wykluczono spółki wycofane w konsekwencji ich upadłości. Z tej 
samej przyczyny w badaniu nie uwzględniono podmiotów łączonych lub przej-
mowanych przez inne – rozwaŜeniu wówczas powinna podlegać skuteczność 
samej fuzji, efekty synergii, a takŜe kondycja partnera w transakcji. 

 
 

                                        
3 Dla uproszczenia terminologicznego, w artykule wycofanie akcji z obrotu będzie uznawane 

za wycofanie z giełdy, mimo iŜ teoretycznie akcje mogą nadal pozostawać zdematerializowane. 
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Pozostała grupa obejmuje spółki, które wycofano z giełdy poprzez: 
− wyprowadzenie z obrotu, 
− zniesienie dematerializacji,  
− wykluczenie z obrotu, 
− przymusowy wykup, 
− decyzję WZA, 
− wykluczenie z obrotu na rynku macierzystym. 
Łącznie populacja spółek, które mogły podlegać badaniu objęła 52 podmio-

ty, które wycofano z giełdy w okresie 1997–2011. Jednocześnie weryfikacja 
dostępności sprawozdań finansowych spowodowała, Ŝe bezpośredniej analizie 
podlegało jedynie 8 spółek. 

Strukturę podmiotów według przyczyn wycofania z giełdy z oznaczeniem 
liczby badanych podmiotów przedstawiono na rys. 1. 

 

 
 

Rys. 1. Oznaczenie spółek podlegających badaniu według struktury przyczyn  
wycofania z GPW w Warszawie w latach 1997–2011 

 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z raportów statystycznych GPW. 

 
Wielkość próby badawczej, wynikająca zarówno z dostępności danych, 

a takŜe ze skali działania relatywnie młodego rynku papierów wartościowych, 
nie uprawnia do generalizowania wniosków. Osobną wartością moŜe być jednak 
przedstawienie przykładów i odnalezienie spójnych cech charakterystycznych 
rynku w Polsce i na świecie, w tym takŜe wskazanie praktyk postępowania 
Spółek oraz ich właścicieli i inwestorów. 

 

 

Liczba spółek wycofanych z obrotu z podziałem 
uwzględniającym powód wycofania (1997–2011) 
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3. DOŚWIADCZENIA Z GIEŁD ŚWIATOWYCH 
 
 
Zainteresowanie sposobami i scenariuszami wycofania akcji przedsię-

biorstw z obrotu publicznego dotyczy wielu giełd światowych o znacznie dłuŜ-
szej historii. Potrzeba zgłębiania wiedzy w temacie rośnie wraz ze wzrostem 
ilości wycofywanych przedsiębiorstw, co szczególnie zauwaŜalne jest w okresie 
recesji czy kryzysu finansowego. Jeśli wejście na giełdę lub dodatkowe emisje 
nie przyniosą oczekiwanych efektów kapitałowych, wówczas naturalnym staje 
się poszukiwanie dróg rozwoju poza giełdą. 

Definiując zatem szczegółowe obszary badawcze i metody analiz polskich 
przedsiębiorstw warto posłuŜyć się doświadczeniami rynków zagranicznych. 
Takie przykłady i porównania, pozwolą być moŜe na odnalezienie lub zaadop-
towanie skutecznych metod podnoszenia efektywności właśnie poprzez wycofa-
nie z giełdy. 

Przykładowo uwagę badaczy wzbudziła duŜa liczba przedsiębiorstw noto-
wanych na giełdach w USA mających siedziby i prowadzących działalność 
w Chinach, które zostały wycofane z obrotu. Autorzy podczas analiz tych przy-
padków dąŜyli do wskazania prawnych uwarunkowań i utworzenia zarysów 
modelu pozwalającego na wybór odpowiednich ścieŜek postępowania4. W pre-
zentowanym kontekście, szczególną uwagę nabierał aspekt prawa międzynaro-
dowego, ale równieŜ sposób sprawowania nadzoru na takimi transakcjami i me-
tody (równieŜ prawne) chroniące interes mniejszościowych akcjonariuszy. Za-
kres badań prezentowanych w niniejszym artykule nie pozwoli na tworzenie 
podobnego modelu, ale ich poszerzenie powinno zmierzać do realizacji podob-
nych celów. Istotnym będzie takŜe zwrócenie uwagi na potencjalne zagroŜenia 
(i ewentualne ich wystąpienie) dla mniejszościowych akcjonariuszy. 

Bogactwo przykładów czerpać moŜna równieŜ z giełd azjatyckich. Przykła-
dowo autorzy jednej z publikacji przeprowadzili analizę giełdy na Tajwanie5. 
Badania obejmowały lata 2002−2010 oraz przedsiębiorstwa, które dokonywała 
umorzenia akcji lub były wycofywane z giełdy. Wyniki pozwoliły na wskazanie 
cech charakterystycznych związanych z wyborem przedsiębiorstw: te, których 
rynkowa wartość akcji wskazywała niedoszacowanie (na podstawie wskaźnika 
P/E), przy jednoczesnych wyŜszych przepływach pienięŜnych dąŜyły do zmniej-
szenia (umorzenia, skupu) akcji. Strategia wycofania z giełdy była charaktery-
styczna dla tych, w których występowali akcjonariusze mający większościowe 
pakiety akcji. 

 
                                        

4 P. S t r e c k e r, G. P u f f, J. T o n g, A private move, „International Financial Law Review”, 
July 2011, vol. 30, issue 6, s. 114. 

5 Y. H u n g - T i n g, H. Y u - X u n, Ch. K a i e - c h i n, Empirical study on influential determi-
nants for enterprise capital reduction: Evidence from cash reduction and stock repurchase, „Inter-
national Journal of Organizational Innovation”, Spring 2013, vol. 5, issue 4, s. 100. 
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Rynki wschodnie pozwalają takŜe na identyfikowanie zagroŜeń związanych 
z potencjalnym poszkodowaniem akcjonariuszy mniejszościowych – szczegól-
nie w sytuacji, gdy wycofanie z giełdy dotyczy podmiotów nieoszacowanych, 
czy takich, w których występuje spory poziom niejasności co do przyszłych 
perspektyw (co sugerowały wykorzystane dalej badania). Badania przeprowa-
dzone na rynku papierów wartościowych w Hong Kongu pozwoliły na wskaza-
nia, Ŝe wycofanie z giełdy dotyczyło spółek odnotowujących duŜą liczbę trans-
akcji z  podmiotami powiązanymi, w których podejmowano szereg działań nega-
tywnie wpływających na ich wartość rynkową, w tym inicjowanych przez więk-
szościowych akcjonariuszy6.  

Nieco inny obszar badawczy realizowany jest przy analizach rynku europej-
skiego. Przykładowo w wybranych wynikach wskazano róŜnicę w sposobie 
wycofywania spółek z rynku giełdowego w zaleŜności od udziału funduszy typu 
private equity i bez ich udziału, z uwzględnieniem charakterystyki wykupów 
menadŜerskich. Badania wykazały niejednorodność tych scenariuszy i zaleŜno-
ści ich stosowania i pierwotnych przyczyn transakcji od poziomu niedoszacowa-
nia, struktury własności, wolnych przepływów pienięŜnych oraz przewidywal-
ności i jasności sytuacji (ang. visibility)7. Aktywność funduszy typu private     
equity występowała w sytuacji wyŜszego udziału w akcjonariacie inwestorów 
finansowych, przy zapotrzebowaniu na gotówkę i wyŜszym wskaźniku wypłaty 
dywidendy. Przypadki pozostałe dotyczyły raczej podmiotów niedowartościo-
wanych, z duŜą koncentracją właścicielską (dominujący akcjonariusz), wyŜszym 
poziomem generowania gotówki, ale i mniejszym poziomem przewidywalności 
i przejrzystości. 

Analizując rynek europejski, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na wyniki 
badań rynku papierów wartościowych we Włoszech. Cechy charakterystyczne: 
struktura spółek notowanych na giełdzie i struktura inwestorów (znaczna liczba 
duŜych i rodzinnych inwestorów) spowodowały, Ŝe po rozpoczęciu kryzysu 
finansowego w 2008 r. więcej podmiotów opuściło rynek niŜ dołączyło do pu-
blicznego obrotu akcjami. 

W badaniach dotyczących rynku włoskiego (w latach 2001−2011 przebada-
no 53 wycofanych przedsiębiorstw), poszukiwano wskazówek mogących świad-
czyć o prawdopodobieństwie wycofania danej spółki z rynku kapitałowego. 
Zestawiono i scharakteryzowano równieŜ cechy charakterystyczne wycofywa-
nych spółek, w tym przyczyny pierwotne i motywy wycofania8. 

 
 

                                        
6 J. D u, Q. H e, S. W. Y u e n, Tunneling and the decision to go private: Evidence from Hong 

Kong, „Pacific-Basin Finance Journal”, April 2013, vol. 22, s. 50. 
7 H. R a s h i d K h a n, L. V i l a n o v a, S. H a s s a i r i, op. cit., s. 505. 
8 E. L a g h i, I. P a n e t t a, M. T u t i n o, All You Need is Cash? Empirical evidence on key 

factors in delisting process in Italy, Annual International Conference on Accounting & Finance, 
2013, s. 86. 
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4. CHARAKTERYSTYKA POLSKICH SPÓŁEK WYCOFYWANYCH Z G IEŁDY 
 
 
Wzorując się na pracach badaczy giełd o znacznie dłuŜszej historii i więk-

szej skali, przeprowadzono weryfikację wskazanej wcześniej grupy przedsię-
biorstw. Ze względu na ograniczony dostęp do informacji, w tym równieŜ nie-
kompletność okresowych sprawozdań finansowych przyjęto zasadę zgromadze-
nia przynajmniej: 

− opublikowanych w rzetelnej formie (artykuły prasy branŜowej i specjali-
stycznej, komunikaty giełdowe) przyczyn wycofania z giełdy, w tym wskazania 
potencjalnych inicjatorów zmian, 

− sprawozdań finansowych z ostatniego roku przed rokiem wycofaniem 
z giełdy, z roku wycofania i roku po wycofaniu, 

− danych dotyczących kształtowania się kursu giełdowego przed wycofa-
niem z giełdy (badanie niewykorzystane w niniejszej publikacji). 

Informacje te, w zaleŜności od konieczności wyjaśnienia tła procesu, roz-
szerzono o dostępne artykuły i komentarze prasowe, a takŜe informacje z historii 
i późniejszej działalności Spółek. Prezentowane dane ze sprawozdań przeanali-
zowano, a na potrzeby niniejszego artykułu zawęŜono do: zmian poziomu inwe-
stycji (poziomu aktywów trwałych) oraz zmian poziomu zadłuŜenia. Ze względu 
na zbyt krótki okres podlegający badaniu, w omawianych wynikach nie scharak-
teryzowano efektów co do skali przychodów i rentowności. 

Jak zaznaczono, ograniczenia dostępu do danych nie pozwalają na uogól-
nianie wniosków, umoŜliwiają jednak wstępną charakterystykę próby, a takŜe 
stawianie hipotez do przyszłej weryfikacji. Analizę rozpoczęto od weryfikacji 
przyczyn wycofania spółek z giełdy. W tab. 1 zestawiono badane spółki wraz ze 
wskazaniem pierwotnych powodów ich „prywatyzacji”. 

Wszystkie badane przypadki wycofania przedsiębiorstw z giełdy związane 
były z planami większościowego właściciela chcącego przejąć w całości kontro-
lę nad Spółką. Jednym z podstawowych celów wejścia na giełdę jest pozyskanie 
finansowania w celu rozwoju, czy zwiększenia skali działania. Zbadane przy-
padki wskazują, Ŝe paradoksalnie wycofanie z giełdy moŜe słuŜyć tym samym 
celom. Pozorną sprzeczność moŜna wyjaśnić na podstawie przykładu. 

Spółka WSIP została wprowadzona na giełdę papierów wartościowych 
w ramach procesu prywatyzacyjnego. Początkowo Skarb Państwa zrezygnował 
ze sprzedaŜy Spółki inwestorowi strategicznemu, jednak ostateczny plan prywa-
tyzacji spółki przewidywał, Ŝe na podstawie księgi popytu na akcje, Minister-
stwo Skarbu Państwa podejmie decyzję o sposobie sprzedaŜy firmy. Ostatecznie 
znaczącym inwestorem okazało się konsorcjum Advent International i CA IB 
PRE IPO Investment I. Na dzień prywatyzacji Spółka miała pozycję lidera na 
rynku, jednak systematycznie traciła udział w rynku – prywatyzacja była zatem 
szansą na bardziej dynamiczne zmiany. 
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T a b e l a 1 
 

Badane spółki i przyczyny oraz krótka charakterystyka ich wycofania z giełdy 
 

Podmiot Przyczyna 

Wydawnictwo 
Szkolne i Peda-

gogiczne SA 
(WSIP) 

Nastąpiło nabycie spółki przez Advent Internetional (fundusz Private Equity), 
który dąŜył do objęcia 100% akcji i wycofania spółki z giełdy. W celu realizacji 
spółka nabywała akcje własne w celu umorzenia a następnie Pahoa (podmiot 
zaleŜy od Adventu) ogłosił wezwanie (przymusowy wykup) na pozostałe akcje 
będące w obrocie.  

TETA SA 
Teta spółka wytwarzająca oprogramowanie typu ERP została nabyta przez inwe-
stora branŜowego (Unit4), który podjął decyzję o wycofaniu spółki z obrotu 
publicznego. 

Optopol SA 

Nastąpiło nabycie przez inwestora będącego jednym z największych producen-
tów sprzętu elektronicznego (CANON). Spółka po wycofaniu została podmiotem 
zaleŜnym i skupiła się na działalności w segmencie okulistycznego sprzętu dia-
gnostycznego. 

Prosper SA 

Hurtownia farmaceutyczna Prosper SA nabyta przez inwestora branŜowego 
firmę TORFARM SA. Podjęto decyzję o wycofaniu z giełdy. Pierwszy pakiet 
akcji został nabyty od pierwotnego właściciela, w dalszej kolejności dokonano 
wezwania na akcję spółki przejmowanej. 

GG International 
SA (GG) 

Spółkę nabyła grupa Nasper LTD. Zakup przeprowadzono przez spółkę zaleŜną. 
Nasper to inwestor branŜowy zapewniający bogate know-how oraz dostęp do 
finansowania. 

Praterm SA 
Globalna spółką Veolia Environnement kupila Praterm SA, jednego z większych 
w Polsce prywatnych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Przejęcia dokonano 
poprzez spółkę zaleŜną Dalkia Polska.  

Polmos Lublin 
SA 

Oaktree Capital management międzynarodowy podmiot zarządzający kapitałem, 
w wyniku wezwania wykupił Polmos Lublin. Podjęto decyzję o wycofaniu 
z obrotu. Obecnie oprócz Polmosu Lublin spółka posiada udziały w innym pro-
ducencie trunków wysokoprocentowych grupie Belveder. 

Polmos Biały-
stok SA 

Central European Distribiution Corporation poprzez swoją spółkę zaleŜną (Carey 
Agri) nabyło Polmos Białystok. Kupno nastąpiło poprzez wezwanie. CEDC to 
wcześnie największy producent wódki w Polsce, był teŜ największym dystrybu-
torem i importerem napojów alkoholowych w Polsce i na Węgrzech. 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie raportów giełdowych oraz doniesień prasy bran-

Ŝowej i specjalistycznej. 
 
Zainteresowany inwestor branŜowy, w konsekwencji większościowy wła-

ściciel, w ciągu dwóch lat podjął decyzję o wycofaniu Spółki z rynku giełdowe-
go, co miało być szansą na przeprowadzenie znacznej inwestycji. Zarówno 
pierwsza prywatyzacja poprzez upublicznienie akcji i druga „prywatyzacja” 
stanowiły znaczący skok w działalności Spółki. 

Przykład ten pozwana na postawienie hipotezy, Ŝe osiągnięcie tego samego 
celu zaleŜy od cech charakterystycznych i oczekiwań głównego właściciela lub 
inwestora. Jeśli rozwój (istnienie) danego podmiotu zaleŜy od pozyskania kapi-
tału, co moŜe wymagać zadłuŜenia, wówczas zwiększenie ryzyka będzie mniej 
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atrakcyjne dla inwestorów finansowych niŜ branŜowych – w takiej sytuacji ci 
drudzy zdecydują się na wycofanie przedsiębiorstwa z giełdy. 

Wstępnym potwierdzeniem hipotezy i jednocześnie rozwojowego celu wy-
cofania spółek z giełdy jest zestawienie poziomu dalszych inwestycji. Na wykre-
sie przedstawiono procentową zmianę poziomu aktywów trwałych. 
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Rys. 2. Zmiana poziomu aktywów trwałych spółek wycofanych z giełdy, w rok po ich wycofaniu 
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 
Większość badanych spółek dokonała inwestycji, a połowa z nich znacz-

nych inwestycji w aktywa długoterminowe (tylko spółka Prosper zmniejszyła 
poziom aktywów trwałych). Potwierdza to cele rozwojowe akcjonariuszy decy-
dujących o wycofaniu podmiotów z giełdy. 

Wyniki te naleŜy porównać z badaniami prowadzonymi na rynku w Wiel-
kiej Brytanii. Wskazują one przeciwne wnioski, wykazując powiązanie decyzji 
o wycofaniu z giełdy z planami ograniczenia inwestycji (przy jednoczesnym 
oczekiwaniu wzrostu rentowności)9. 

 

                                        
9 H. A s l a n, P. K u m a r, Lemons or Cherries? Growth Opportunities and Market Tempta-

tions in Going Public and Private, „Journal of Financial & Quantitative Analysis”, April 2011, 
vol. 46, issue 2, p. 489 i 523. 

Aktywa trwałe (zmiana procentowa) 1114% 

–
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Kontynuując charakterystykę próby, zaznaczyć naleŜy, Ŝe decyzje związane 
z wycofaniem nie były inicjowane przez zarządy, ale związane były z działa-
niami i planami większościowych i branŜowych akcjonariuszy. Potencjalne wyj-
ście zaleŜeć będzie więc od struktury akcjonariatu i jego przekonań o efektyw-
ności i potencjale przedsiębiorstwa. Stwierdzić zatem naleŜy, Ŝe w badanych 
podmiotach decyzje o wycofaniu przedsiębiorstwa z rynku kapitałowego naleŜą 
do grupy strategii właścicielskich i relacyjnych10. 

Ciekawym porównaniem będą tu wyniki badaczy wyspecjalizowanych 
w śledzeniu rynków kapitałowych, którzy zwracali uwagę na oddziaływanie 
struktury właścicielskiej na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw (nawiązać tu 
warto do wspomnianych badań mówiących o zaleŜności sposobu wycofania 
z giełdy od uczestnictwa funduszy typu private equity). W wyniku analiz pozy-
tywnie zweryfikowano hipotezę o tym, Ŝe inwestorzy nie chcą pozbywać się 
kontroli nad dobrze prosperującymi przedsiębiorstwami11.  

Podobnie na podstawie zbadanych przypadków moŜna zgodzić się z teo-
rią12, Ŝe przyczyn pierwotnych wycofania z giełdy naleŜy szukać wśród  korzy-
ści wynikających ze zmiany struktury kapitału. Wykorzystanie dźwigni finan-
sowej, przy danych rozwiązaniach podatkowych i określonej początkowej struk-
turze kapitałowej, pozwoli na wygenerowanie dodatkowych oszczędności dla 
przedsiębiorstwa, a w konsekwencji równieŜ dla jego właścicieli. W większości 
badanych przypadków po „prywatyzacji” zwiększył się znacznie wskaźnik 
ogólnego zadłuŜenia – w szczególności w Spółce WSiP z 11% do 94%, w bada-
nym okresie. 

Powiązaną cechą charakterystyczną jest zatem równieŜ poziom ogólnego 
zadłuŜenia. Obecnie dla Spółek giełdowych wynosi on około 48%13, przy czym 
w większości badanych spółek poziom ten był znacznie niŜszy przed wycofa-
niem z giełdy. Wzrost poziomu zadłuŜenia w roku następnym po roku zakoń-
czenia notowań jest jednak wyjątkowo znaczący – ukazano to na rys. 3. 

Skala badań i liczba podmiotów nie pozwala na wyciąganie wniosków, wy-
nik sugeruje jednak postawienie hipotezy do przyszłej weryfikacji: jedną z istot-
niejszych przesłanek wycofania z giełdy jest moŜliwość realizacji znacznych 
inwestycji finansowanych kapitałem zewnętrznym, oraz potencjalne korzyści 
z tego wynikające. 

                                        
10 R. K r u p s k i (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 36 i 40. 
11 Ł. T y r a j s k i, Wpływ struktury właścicielskiej na efektywność działalności spółek noto-

wanych na NewConnect, [w:] D. Z a r z e c k i (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. 
Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 319. 

12 Por. E. L a g h i, I. P a n e t t a, M. T u t i n o, op. cit., s. 88. 
13 ZadłuŜenie spółek giełdowych. Czy moŜna się ustrzec problemów?, Portal Gospodarczy 

WNP.pl, http://finanse.wnp.pl/zadluzenie-spolek-gieldowych-czy-mozna-sie-ustrzec-problemow, 
206105_1_0_0.html [dostęp: 18.10.2013]. 
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Rys. 3. Zmiana poziomu wskaźnika ogólnego zadłuŜenia spółek wycofanych z giełdy,  
w rok po ich wycofaniu. 

 

Ź r ó d ł o: jak do rys. 2. 

 
Jak wspomniano wcześniej, obecne zaawansowanie prac badawczych nie 

pozwala na charakterystykę efektów wycofania z giełdy w zakresie oceny zmian 
skali przychodów i rentowności. Wyniki te porównać będzie moŜna w przyszło-
ści z aspektami związanymi z potencjalnym niedoszacowaniem rynkowej wyce-
ny spółek w okresie przed ich wycofaniem; szczególnie, Ŝe wyniki badań giełd 
zagranicznych wskazują właśnie niedoszacowanie jako jedną z przyczyn celo-
wych „prywatyzacji”14. 

 
 

5. ZAKOŃCZENIE 
 
 
Dynamika zmian na rynku powoduje, Ŝe opisane cechy badanej grupy mogą 

dotyczyć jedynie określonej sytuacji rynkowej, czy sytuacji danej branŜy. 
Wstępne wnioski naleŜy zatem ograniczyć jedynie do badanych podmiotów, 
a przyszłe wyniki poszerzonych analiz i weryfikacji hipotez odczytywać w szer-
szym kontekście. 

Zakres badań nie pozwala na zarysowanie pełnego modelu decyzyjnego 
wspierającego wybory przedsiębiorstw i akcjonariuszy (do czego dąŜyli wspo-

                                        
14 Por. Q. H e, T. C h o n g, L. L i, J. Z h a n g, A Competing Risks Analysis of Corporate Sur-

vival, „Financial Management (Blackwell Publishing Limited)”, Winter 2010, vol. 39, issue 4, 
s. 1715. 

Wskaźnik zadłuŜenia (zmiana procentowa) 763% 

–
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minani badacze rynków USA czy Azji), umoŜliwiło jednak na scharakteryzowa-
nie próby i postawienie wielu hipotez. 

Analizowane przypadki okazały się zaskakująco jednorodne, co do przy-
czyn wycofania z giełdy, poziomu realizowanych inwestycji i sposobów ich 
finansowania zadłuŜeniem. Przyszłe badania powinny dąŜyć do wyodrębnienia 
innych cech wycofywanych przedsiębiorstw i powiązania ich z zachowaniami 
inwestorów, a w konsekwencji z wartościami Spółek i efektami przyjętych stra-
tegii. 

Planowana weryfikacja efektywności (zmiany poziomu przychodów i  ren-
towności), a takŜe historyczna ocena wartości, powinny takŜe pomóc w dyskusji 
o poziomie ochrony mniejszościowych akcjonariuszy w takich transakcjach15 
oraz wysokości premii dla właścicieli realizujących swoje strategie poza ryn-
kiem publicznym. 

Niemniej juŜ obecnie zebrane wyniki i wnioski, a takŜe wskazywane bada-
nia autorów zagranicznych, pozwalają na stwierdzenie, Ŝe wycofanie z giełdy 
moŜe być traktowane jako jeden z naturalnych etapów lub scenariuszy na krzy-
wej cyklu Ŝycia przedsiębiorstwa.  
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Grzegorz Wojtkowiak 

THE CHARACTERISTICS OF THE COMPANIES WHICH ARE WITHDRAWN 
FROM THE STOCK EXCHANGE IN POLAND 

The article is a continuation of the subject brought up in the publication entitled: „Leaving of 
the stock exchange market as an option of the exit strategy”. The main aim of the research is to 
characterize the group of companies, which are voluntarily withdrawn from the stock exchange, 
but also to formulate initial conclusions and hypotheses regarding the reasons and purposes of 
companies’ and investors’ activities. The article revises also the researches led by foreign authors 
and indicates the directions of future research in that area. 
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