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Wstęp

W wyniku intensywnych przemian rozwój finansów wszedł w nową fazę, w której nasilają się nowe tendencje i zjawiska. Analiza związanych z tym zagadnień wymaga szerokiego spojrzenia, podejścia wielowymiarowego i uwzględnienia złożoności omawianych procesów. Przyszedł czas na wdrożenie nowych rozwiązań.
Wskazane wcześniej zmieniające się otoczenie rewiduje wiele teorii naukowych
i zmusza do ciągłego poszukiwania odpowiedzi na nowe pytania oraz wyjaśnienia obserwowanych zjawisk. Monografia Granice finansów XXI wieku. Finanse
publiczne, Rynek finansowy, Finanse przedsiębiorstw stanowi głos w dyskusji dotyczącej najbardziej aktualnych problemów, jakimi obecnie zajmują się naukowcy
z wiodących ośrodków akademickich.
Problematyka finansów szeroko rozumianych jest tematem tak rozległym,
że każde studium należy do ważnych i wyjątkowych. Spośród wielu zagadnień
każde opracowanie, choćby w postaci artykułów, stanowi istotny wkład do nauki
o finansach. Kształtuje się zatem nowa architektura rynku finansowego, który sam
powoli odzyskuje swoją dynamikę i będzie się niewątpliwie dalej rozwijał.
Szczęśliwie udało się zgromadzić zbiór artykułów po Konferencji Katedr Finansowych Granice finansów XXI wieku w 2016 roku, które jako całość stanowią niniejszą monografię. Układ publikacji, bloki tematyczne zostały podzielone następująco: Finanse publiczne, Rynek finansowy, Finanse przedsiębiorstw. Monografia
obejmuje zbiór 20 artykułów różnych autorów z różnych ośrodków akademickich
i praktyki gospodarczej.
W części dotyczącej finansów publicznych podjęto rozważania obejmujące: granice finansów, paradygmaty finansów oraz stabilność systemu finansowego.
W części poświęconej rynkowi finansowemu na uwagę zasługują badania wokół giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych oraz funduszy venture capital.
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W artykułach dotyczących finansów przedsiębiorstw na uwagę zasługuje podjęta problematyka podatków, kapitału obrotowego, rachunku kosztów i zarządzania
wartością.
Zamieszczone w publikacji teksty dowodzą, z jak wielu punktów widzenia należy spojrzeć, aby oceniać i badać problemy rozwijających się finansów. Wielowątkowość zaprezentowanych zagadnień sprawia, że całość powinna być interesującym
źródłem wiedzy i inspiracji dla wszystkich, którzy poprzez pracę naukową lub zawodową związani są z finansami.
Publikacja tych artykułów może inicjować kontakty, współpracę między ośrodkami naukowymi w Polsce. Niesłabnące zainteresowanie problemami związanymi
z rozwojem finansów daje nadzieję na kontynuację w latach następnych debat naukowych w grupie specjalistów ze środowisk naukowych.
W imieniu zespołu redakcyjnego składam serdeczne podziękowania Autorom
za przygotowanie artykułów zawartych w tej monografii. Na zaprezentowany ostateczny kształt publikacji niewątpliwie wpływ miał Recenzent – dr hab. Mirosław
Wypych, prof. SAN. Za przedstawienie oceny, uwag merytorycznych i propozycji
udoskonalenia tekstu składam najserdeczniejsze podziękowania.
Dziękuję również osobom bezpośrednio zaangażowanym w organizację konferencji i wydanie niniejszej publikacji.


Stanisław Wieteska

Część I

Finanse publiczne
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W poszukiwaniu współczesnych wyzwań
nowego paradygmatu nauki o finansach
Andrzej Buszko*

1. Wprowadzenie
Teoria finansów jest niezwykle bogata i różnorodna. Jednak cały czas poszukuje się paradygmatu, który spełniałby współczesne oczekiwania. Próby te są trudne z kilku powodów. Po pierwsze różnie traktowany jest sam termin paradygmat
jako swoisty konstrukt pojęciowy. Popularna definicja paradygmatu sprowadza się
do przyjęcia pewnego postrzegania rzeczywistości, które powinno być bardziej
obiektywne niż subiektywne. Subiektywizmu nie da się w pełni wykluczyć, zatem
obiektywizm powinien być dominujący (Gladwin, Kennelly, Krause 1995). Inni
uważają, że paradygmat utożsamiany jest z modelem (Henderson 1991). Dzięki
modelowi można poznać mechanizm powstawania zjawisk, ich dynamikę, uwarunkowania oraz efekty. Natomiast sam model jest jedynie pewnym uproszczeniem
bazującym na założeniach, które stanowią w mniejszym lub większym stopniu
przybliżenie, odniesienie do stanu rzeczywistego. Dodatkowo wszystkich zdarzeń
nie sposób ująć, zidentyfikować, określić ich rzeczywistego wpływu na środowisko
– w tym przypadku środowisko biznesowe.
W naukach o finansach modele są niezwykle popularne. Fundamentalne znaczenie przypisuje się modelom ryzyka na rynkach finansowych i kredytowych,
rynkach wycen (Merton 1994). Analizując literaturę przedmiotu, można przyjąć, że wyodrębnienie dyscyplin finansowych było spowodowane w szerokim
zakresie wykorzystaniem modeli matematycznych, czego nie można powiedzieć
o innych dyscyplinach w dziedzinie ekonomii czy nauk społecznych. T.S. Kuhn
*
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paradygmat utożsamia z matrycą dyscyplinarną, spełniającą funkcję platformy
porozumienia, wymiany myśli, ale także jako macierz dyscyplinarną. W tym drugim ujęciu chodzi i rozwiązanie konkretnego problemu ekonomicznego. Dodatkowo paradygmat służy temu, aby osoby zainteresowane określonym problemem,
teorią, doktryną porozumiewały się tymi samymi terminami, które determinują
wartość poznawczą (Kuhn 2001). Nauka wymaga wymiany myśli, ciągłego sporu. W ujęciu K.R. Peppera jeden paradygmat jest zastępowany kolejnym. Rozwój
polega na kapitulacji starego i zwycięstwie nowego paradygmatu (Popper 1977).
I. Lakatos powstanie paradygmatu upatruje w konieczności weryfikowania hipotez opartych na określonych teoriach (Lakatos 1978). Brak spójności pojęciowej stanowi poważną barierę w zgłębianiu otchłani nauki. Przykładem trudności
stworzenia paradygmatu w kontekście porozumienia jest szara strefa. W literaturze przedmiotu szarą strefę określa się informal, shadow economy, hidden,
underground, non-observed, unrecorded, unobserved, black, irregular, second, subterranean, grey zone itd. Każdy z tych terminów może oznaczać inną kategorię
ekonomiczną. A w związku z tym wyniki (np. dotyczące estymacji szarej strefy,
skutków, jakie ona wywołuje) mogą być bardzo różne. Przykładowo szarą strefę można określić jako działalność nierejestrowaną. Ale przecież szara strefa ma
miejsce także w działalności legalnej (zarejestrowanej), a nie w pełni zgłoszonej
(zadeklarowanej) pod względem dochodów. W odniesieniu tylko do tych dwóch
kategorii inna zupełnie będzie wielkość szarej strefy w przypadku działalności
nierejestrowanej oraz nie w pełni zgłoszonej np. w celach podatkowych. Inne też
będą skutki takich działań. Niezmierne ważne jest także odniesie do współczesnych procesów ekonomicznych. Odchodzi się od zjawisk linearnych na rzecz
tych gwałtownych, szybkich, o dużej dynamice, często przeciwstawnych. Tego
typu zjawiska są niezwykle trudne do identyfikacji, przewidywań ich trendów
oraz szacowania efektów. W przypadku cykli koniunkturalnych coraz częściej
mamy do czynienia jedynie z dwoma fazami cyklu, tj. ożywieniem i spadkiem.
Globalizacja z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych łączy
różne rynki finansowe w niezwykle silny związek. Negatywne zjawiska z jednego
rynku z łatwością przenoszą się na inne. Niezmiernie trudno jest temu zapobiec.
Ponadto w świecie finansów występuje wyraźny dualizm. Wyodrębnił się świat
wirtualnych finansów i rzeczywistych (realnych). W tym pierwszym pieniądz
jest najważniejszym podmiotem i generuje kolejne zasoby. Można to skwitować
– pieniądz tworzy pieniądz. Natomiast w świecie realnych finansów pieniądz jest
powiązany z towarem lub usługą. Jego użycie tworzy materialną stronę działalności gospodarczej. Powstanie paradygmatu powinno służyć nie tyle wspólnej
płaszczyźnie porozumienia, ile prowadzić do rozwiązania określonego problemu
i dalszego rozwoju nauki.
W wyniku rozwiązania problemu ekonomicznego następuje poprawa ogólnej
sytuacji gospodarczej. Przyczynia się to również do rozwoju nauki, która stanowi
bodziec do stworzenia kolejnego, nowego paradygmatu. Każdy paradygmat powinien podlegać weryfikacji.
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Rysunek 1. Rola paradygmatu w naukach ekonomicznych
Źródło: opracowanie własne.

2. Czy potrzebne jest wyodrębnienie finansów
z dziedziny nauk społecznych?
W Polsce w naukach społecznych w dziedzinie ekonomii wyodrębniono jak
do tej pory cztery dyscypliny:
– ekonomia1,
– zarządzanie,
– towaroznawstwo,
– finanse.
Podział wzbudza wiele kontrowersji. Poszczególne dyscypliny nie są jednoznaczne i powstaje skomplikowana sytuacja nie tylko w kontekście tworzenia paradygmatu (jako platformy porozumienia), ale także prowadzenia samych badań
naukowych. Problem ten występuje bardzo często w sytuacji kwalifikowania prac
naukowych do określonej dyscypliny. Można znaleźć przypadki, kiedy dysertacje doktorskie czy habilitacyjne wywołują dyskusje w zakresie nadania stopnia
w określonej dyscyplinie – np. ekonomia czy finanse. Tytuł rozprawy np. dotyczący cykli koniunkturalnych i zmian indeksów branżowych na giełdzie papierów
wartościowych może być traktowany zarówno jako praca z ekonomii, jak i finansów. Warto podkreślić, że w tej pracy powinno być odniesienie do teorii cykli
koniunkturalnych (typowa ekonomia) i rynku kapitałowego (finanse). Struktura
pracy (dyskusja, ile jest w niej ekonomii, a ile finansów) nie jest do końca przekonująca ze względu na wartość poznawczą. Owa wartość poznawcza (dodana – novum, najbardziej poszukiwana w pracy naukowej) może być (przy dominującej
1

Ze swoimi specjalnościami i poziomami: mikroekonomia, mezoekonomia i makroekonomia.
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części np. finansów) np. z ekonomii czy zarządzania. Rady naukowe wydziałów
ekonomicznych, instytutów naukowych mogą w tym zakresie być nadmiernie elastyczne i interpretować pracę zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Takie działania powodują zbyt duże zacieranie granic poszczególnych dyscyplin. Definicja,
jaką przyjęła Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, określająca dyscyplinę finansów, jest zbyt ogólna – finanse badają zjawiska związane z działalnością
człowieka, w której to występuje przepływ pieniądza, a więc przede wszystkim
zjawiska związane ze sferą finansową gospodarki. Badania w zakresie finansów
obejmują w szczególności analizę przyczyn i skutków przepływu pieniądza między podmiotami gospodarczymi. Dyscyplina finanse analizuje motywy i kryteria
decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze. W obszarze finansów sytuują się również badania dotyczące szeroko rozumianej sprawozdawczości finansowej, czyli przygotowywania i analizy informacji finansowych na potrzeby podejmowanych decyzji. Do obszaru badań finansów należą:
– w ujęciu podmiotowym: finanse publiczne, przedsiębiorstwa, finanse osobiste, gospodarstwa domowe, finanse międzynarodowe,
– w ujęciu funkcjonalnym: inwestowanie, pozyskiwanie kapitału, rynki finansowe, polityka finansowa, ryzyko finansowe, redystrybucja finansowa (Jajuga
2015).
Tak skonstruowana definicja jest niepełna i wkracza na grunt zarządzania, marketingu i analiz rynkowych oraz typowej ekonomii. W konsekwencji stwarza pole
do dalszych podziałów, chociażby w odniesieniu do rachunkowości (część definicji dotycząca sprawozdawczości finansowej).
Powyższa definicja różni się także od międzynarodowych klasyfikacji dziedzin
i dyscyplin, gdzie wyodrębniono 20 kategorii ekonomicznych rozumianych jako
dyscypliny naukowe (Karbownik, Knauff 2010). Finanse można łatwo znaleźć
w dyscyplinach: E – Makroekonomia i ekonomia monetarna, C – Metody matematyczne i ilościowe czy też G – Ekonomia finansowa. Taka dysproporcja w klasyfikacji skutkuje pewną trudnością w stworzeniu platformy porozumienia. Każda
z osobnych dyscyplin poszukuje swojej oryginalnej, odrębnej metodologii badań.
W ten sposób odrębności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauk pogłębiają się. Przed nauką stoją dwa podstawowe problemy. Pierwszy sprowadza się
do rozwiązywania problemów społecznych, a drugi do tworzenia teorii. Oba problemy, a właściwie cele, jakie stoją przed nauką, trudno wartościować. Każdy cel
jest ważny i paradoksalnie w równym stopniu przyczynia się do rozwiązywania
problemów. Bezpośrednie rozwiązywanie problemów (badanie empiryczne) nie
może odbywać się bez podstaw teoretycznych. Teoria nakreśla plan badań, a dopiero przeprowadzony wywód wymaga bardzo często doświadczalnej weryfikacji.
Taki pogląd jest szczególnie lansowany w tzw. tradycyjnej austriackiej teorii badawczej (Gunning 1985; Lachmann 1976; Hayek 1983). Na podstawie otrzymanych
wyników można zweryfikować teorię, odpowiednio ją zmodyfikować lub w skrajnym przypadku odrzucić. Dodatkowo należy brać pod uwagę fakt, że teoria jest
inspiracją do badań empirycznych. W budowaniu paradygmatu należy uwzględ-

W poszukiwaniu współczesnych wyzwań nowego paradygmatu nauki...

15

nić relacje pomiędzy podejściem makro- i mikroekonomicznym. Pojawia się pytanie – czy paradygmat powinien być rozpatrywany z perspektywy makro- czy
mikroekonomicznej? Właściwie do połowy lat 70. XX wieku utrzymał się prymat
nadrzędności polityki makroekonomicznej. W 1976 roku pojawił się inspirujący artykuł R.E. Lucasa, który zanegował podejście makroekonomiczne. Uważał,
że podmioty gospodarcze mogą tak postępować, że niwelują założenia podejścia
makroekonomicznego (Lucas 1976). Ponadto warto ustosunkować się do retoryki,
którą posługują się ekonomiści. Termin retoryka wśród ekonomistów odnosi się
do całokształtu argumentacji i uczciwego przekonywania w znaczeniu dobrej konwersacji (Snowdon, Vane, Wynarczyk 1998).
Na marginesie rozważań chciałbym poczynić pewną uwagę. Zawężając problem do jednej relatywnie wąskiej dyscypliny, można teoretycznie dogłębnie zbadać określone zjawiska, ale na ile otrzymane wyniki są wiarygodne? Jest to typowe
zwłaszcza w przypadku prac naukowych, gdzie naukowcy mogą przekładać chęć
otrzymania stopnia, tytułu nad rzeczywiste rozwiązanie problemu. Złożoność zjawisk wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Tworząc paradygmat, warto także
uporządkować zbiory danych ekonomicznych. Brakuje w kraju jednego spójnego zbioru. Inne dane są dostępne w GUS, innymi dysponują NBP i Ministerstwo
Finansów. Z jednej strony komplikuje to dostęp do danych, a z drugiej zmusza
do refleksji, które z nich należy uwzględnić w pracach badawczych.

3. Paradygmaty w wybranych nurtach
ekonomicznych
Wraz z rozwojem metod badawczych i powstających problemów zmieniają się
priorytety, a w ślad za tym obowiązujące paradygmaty. Kierunki tego rozwoju rozpatruje się na podstawie głównych nurtów ekonomii, odnosząc się do których
wnikliwy czytelnik zwróci uwagę na pewną niedoskonałość terminologiczną.
Przyjęta nazwa określonego nurtu zmienia się w czasie. Przykładem jest odniesienie do ekonomii instytucjonalnej. Termin ten powszechnie był utożsamiany z pojęciem amerykańskiej ekonomii instytucjonalnej lub tradycyjnej ekonomii instytucjonalnej. Za głównych jej twórców uznano: Thorsteina Veblena, Johna
R. Commonsa, Wesleya Mitchella, Clarense Ayres. Ostatnio termin ekonomia instytucjonalna jest kojarzony i bardziej powiązany z teorią kosztów transakcyjnych,
tj. z osobami: Ronalda Coasa, OliveraWilliamsona i Douglassa Northema. Trzymając się literalnie słowa instytucjonalizm, należy wziąć pod uwagę także austriacką szkołę, w której podejmowano zagadnienia zmiany instytucjonalnej i kategorii
instytucji (Rutherford 2001). Naukowcy, znawcy historii myśli ekonomicznej nie
będą z tym mieli większego problemu, natomiast osoby o mniejszym stopniu
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przygotowania mogą mylnie interpretować pojęcia. Tym samym wystąpią trudności w traktowaniu paradygmatu jako platformy porozumienia. Problemy, które
pojawiają się w gospodarce współcześnie, mają swoje umocowanie już w starożytności, a zwłaszcza w okresie klasycznym w Grecji, tj. począwszy od 500 r. p.n.e.
Wówczas pojawił się termin oikonomia (ο’ικονομία), który można przetłumaczyć
jako umiejętne zarządzanie gospodarstwem domowym w celu osiągnięcia dobrego życia. Dobre życie to nie tylko odpowiedni poziom zdobytego bogactwa (poglądy Arystotelesa, Sokratesa, Platona, Ksenofonta), ale także dochodzenie do bogactwa w sposób etyczny. Bogactwo ma służyć zaspokojeniu potrzeb wyższego rzędu
oraz tym, którzy nie są w stanie sami sobie poradzić (Leshem 2016). Przełomem
była konfrontacja teorii Keynesa z modelem klasycznym w ekonomii. Główne założenia teorii klasycznej, w tym dotyczące racjonalizacji wyboru i podejmowanych
decyzji w kontekście maksymalizacji zysku, doskonałości konkurencyjnej rynków,
neutralności pieniądza i krótkookresowej funkcji produkcji, zostały nie tylko odrzucone przez Keynesa i jego apologetów (np. Malthus versus prawo rynków Saya),
ale także zorientowane na nowe wyzwania. Takim wyzwaniem był rynek pracy,
propozycja sztywności i giętkości płac nominalnych, ilościowa teoria pieniądza.
Keynes znalazł wielu zwolenników, ale jego oryginalne poglądy nie wytrzymały
próby czasu i wymagały wyraźnej modyfikacji. Ważna kwestia dotycząca rynku
pracy (likwidacji bezrobocia) po odkryciu krzywej Phillipsa nabrała nowego wymiaru. Pojawił się nowy paradygmat – co jest ważniejsze: bezrobocie czy inflacja.
Natomiast Allan Coddington zmodyfikował równowagę ogólną, którą w praktyce
określał mianem dynamicznej nierównowagi bezrobocia (Coddington 1983). Natomiast Hicks, Modigliani, a zwłaszcza Samuelson nie do końca mogli racjonalnie
uzasadnić sztywność płac nominalnych (Samuelson 1983). Ponadto dynamicznie
zwiększył się handel międzynarodowy, powstały waluty kluczowe i zaczęły się pojawiać kryzysy gospodarcze, których źródłem zaczęła być wadliwie szeroko rozumiana prowadzona polityka finansowa. Nadmierne deficyty budżetowe, zadłużenie, zbyt rozbudowana konsumpcja ponad realne możliwości skutkowały
problemami gospodarczymi. Kolejne nurty ekonomiczne, a zwłaszcza szkoła monetarna, skoncentrowały swoją uwagę na roli agregatów pieniężnych w gospodarce. Warto zwrócić uwagę, że jeden z ważniejszych twórców szkoły monetarnej Milton Friedman przyznaje J.K. Keynesowi ważną rolę w rozwoju nauk ekonomicznych,
a książka zatytułowana A Trease on Money była inspiracją do powstania ilościowej
teorii pieniądza. Monetaryści skoncentrowali swoją uwagę na tych zagadnieniach,
które uważali za najważniejsze z punktu widzenia zapewnienia rozwoju gospodarczego. Z tego względu znaczny wysiłek intelektualny został skierowany na problemy inflacyjne, budżetowe oraz teorię kursów walutowych (Friedman 1959). Zainteresowanie kursami walutowymi miało swoje uzasadnienie w dynamicznie
rozwijającym się handlu zagranicznym, który był w latach 70. XX wieku (i nadal
pozostaje) ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Kraje starały się wypracować swoje korzystne miejsce w międzynarodowym podziale pracy, a kursy walutowe stawały się ważnym instrumentem, który z jednej strony zapewniał opłacalność transakcji, a z drugiej ograniczał ryzyko rozliczeń. Jednak ignorowanie
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znaczenia kursów walutowych i głównych tez monetarystów powodowało znaczne
pogorszenie sytuacji koniunktury gospodarczej. Bank of China od początku lat 70.
XX wieku w swojej działalności wykorzystywał idee monetarystów. Po pierwsze
zapewnił odpowiednią politykę kursową yuana, która sprzyjała polityce eksportowej. Yuan był niedoszacowany, co wywoływało presję eksportową. Po drugie można pokusić się o stwierdzenie, że obecnie yuan chiński pełni w pewnym stopniu
funkcję regionalnej waluty kluczowej. Wykorzystuje się go w rozliczeniach międzynarodowych (obszar Azji Południowo-Wschodniej i rozliczenia USA–Chiny),
banki centralne gromadzą w nim rezerwy (Tajlandia, Filipiny), jest używany w stabilizacji kursów innych walut. Brakuje jeszcze powszechnej wymienialności i rozpowszechnienia wszystkich funkcji waluty kluczowej w skali międzynarodowej.
Warto zwrócić uwagę, że dzięki swojej polityce (bazującej na koncepcji monetarystów) Chiny z kraju zacofanego, zagrożonego klęskami głodu, stały się ważnym,
silnym (aczkolwiek z wieloma jeszcze problemami społeczno-gospodarczymi)
podmiotem w skali globalnej (Economist 2016). We wszystkich przytoczonych
nurtach ekonomicznych pojawiają się mniej lub bardziej rozbudowane (i tym samym przypisywane określonej roli) oczekiwania i zrachowania podmiotów rynkowych. Aspekt ten był przecież także podnoszony przez J.M. Keynesa, ale J. Muth,
J. Tinbergen, H.A. Keuzenkamp, a następnie austriacka szkoła ekonomiczna racjonalnym, subiektywnym oczekiwaniom, dostępowi i podziałowi informacji nadała
podstawowe znaczenie w swoich założeniach i wywodach ekonomicznych (Muth
1961; Tinbergen 1952; Keuzenkamp 1991). Dylemat sprowadza się do tego, czy
podmioty rynkowe zachowują się racjonalnie i czy wszystkie posiadają równy dostęp do informacji? Zdania są podzielone. Kwestia subiektywnych i obiektywnych
danych i na tej podstawie stosownych działań jest jednym z ważniejszych paradygmatów, fikcyjnego czy realnego stanu równowagi (Butons 1985). Nowa ekonomia instytucjonalna – składająca się z licznych, czasami drobnych (niemal przyczynkowych), teorii – nawiązuje do prac Thorsteina Veblena z końca XIX stulecia
czy Wesleya Mitchella z początku wieku XX. Ponadto rozwija się ona przez zastosowanie rozumowania neoklasycznego z jego zasad racjonalności postępowania
do wyjaśniania zdarzeń przez większość badaczy traktowanych jako nieekonomiczne, takich jak życie rodzinne czy przestępczość. Można uznać, że jest to swego
rodzaju przejęcie (nawet zawłaszczenie) podejścia instytucjonalnego przez ekonomię klasyczno-neoklasyczną w celu wzbogacenia jej analiz o wątek socjologiczny,
a czołową postacią jest tu Gary Becker (Bartkowiak 2010). W latach 80. XX wieku
wystąpił powrót do koncepcji liberalnych, gdzie rola państwa została zmarginalizowana, a głównych sił rozwoju i równowagi upatruje się w mechanizmie rynkowym (North 2005). Paradygmat ten został odrzucony w wyniku kryzysu finansowego. Do najważniejszych krytyków poglądów neoliberalnych należy zaliczyć
P. Krugmana i J. Stiglitza (Stiglitz 2012). Pojawiające się w głównych nurtach ekonomicznych paradygmaty spotykały się z ich podważaniem przez grupy oponentów. Przykładem są kontrowersje wokół teorii kapitału, której zwolennikami byli
Robert Solow, Frank Hahn, Christopher Bliss. Natomiast Luigi Pasinetti, Pierangelo

18

Andrzej Buszko

Garegnani oraz uczeni skupieni w Cambridge (tzw. Cambridge corner) wyrażali
swoje odrębne zdanie. Oponenci podkreślali znaczenie czasu w akumulacji kapitału oraz zmiany technologicznej (Cohen, Harcourt 2003). Obowiązujące paradygmaty zazwyczaj przestawały obowiązywać na drodze ewolucyjnej (Waldziński
2004). Brakuje rzeczywistego zmierzenia się z narastającymi problemami społeczno-ekonomicznymi. Nawet popularna teoria ekonomii rozwoju2 nie spowodowała
wypracowania nie tylko wiarygodnego, ale skutecznego paradygmatu. Przy analizie literatury i wyników badań dotyczących ekonomii rozwoju, z wyjątkiem zmian
terminologicznych i pewnych wysiłków na rzecz stworzenia narzędzi badawczych,
nie rozwiązano istniejących problemów (Ravenhill 2008; Piasecki 2007).

4. Obecne wyzwania a paradygmaty
Dzisiejszy świat finansów jest bardziej skomplikowany niż nam się wydaje. Stoją
przed nim zasadnicze zmiany historyczne. Pojawiły się zjawiska niezwykle trudne
do przezwyciężenia (mające swe podłoże w finansach), takie jak: nieefektywność
rynku, brak skutecznej polityki państwa (brakuje w tym zakresie także nowego
paradygmatu dotyczącego np. roli państwa w gospodarce), życie na kredyt, wykluczenie nie tylko społeczne, ale i finansowe, podważenie zaufania do rynków
finansowych, nierównowaga, trwała dwubiegunowość gospodarek (utrzymujący się podział na kraje bogate i biedne), pętle zadłużenia, ucieczka w szarą strefę
(Kołodko 2013; Lubowski 2013; Mączyńska, Kuklińska 2013). Odnosząc powyższe
problemy stricte do finansów, należy dodać zachłanność, nadmierną skłonność
do ryzyka, ignorancję wiedzy, oszustwa, tymczasowość rozwiązań, przywiązywanie wagi do stylizowanych, a nie rzeczywistych faktów, przyjmowanie iluzorycznych dogmatów rozwojowych.
Już pod koniec lat 90. XX wieku część autorów (mających duże praktyczne doświadczenie w biznesie) zaczęła poszukiwać nowego paradygmatu dotyczącego
finansów. Niektórzy, tak jak G. Soros, sprowadzają działalność biznesową do inwestycji na rynkach finansowych. Jest to spowodowane wykształceniem się świata
wirtualnych finansów, które mogą generować relatywnie duże zyski. Działania te,
zdaniem G. Sorosa, są stosunkowo proste, gdyż inwestor oczekuje określonych korzyści na podstawie zmian cen aktywów, które nabywa. Nie zawsze tego typu oczekiwania bazują na pogłębionej wiedzy. Świat wirtualnych rynków finansowych
jest wielką pokusą. Bardzo często są to zachowania emocjonalne, pozbawione
racjonalności. Niejednokrotnie inwestorzy podlegają psychozie rynku, są nawet
manipulowani. Z tego względu zdaniem G. Sorosa zachowań w świecie finansów
nie da się w pełni wytłumaczyć bez znajomości psychologii i socjologii. Ponadto
2

Przez część naukowców traktowana jako odrębna dyscyplina naukowa – por. Deszczyński
2015.
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kryzys w 2008 roku spowodował interwencje rządowe na rynku finansowym oraz
upadek wielu ważnych instytucji. Kryzys ten nie powinien był przyjąć tak radykalnego obrotu, ponieważ w 2007 roku miały miejsce ważne symptomy:
1. 6 sierpnia zbankrutował American Home Mortgage;
2. 
PNB Paribas zamroził 9 sierpnia rynek kredytów krótkoterminowych
na sumę 2 miliardów USD, podobnie postąpił Bank of Japan;
3. Europejski Bank Centralny wprowadził do strefy euro kwotę 95 mld EUR;
4. 10 sierpnia Europejski Bank Centralny doprowadził do zwiększenia aktywów własnych branży bankowej strefy euro o 47,7 mld EUR;
5. 13 sierpnia Goldman Sachs zapowiedział utworzenie dodatkowych funduszy
hedgingowych na kwotę 3 mld EUR;
6. 13 września upadł brytyjski bank hipoteczny Northern Rock (Soros 2008).
Na podstawie powyższych symptomów można było przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze, które złagodziłyby nadchodzący kryzys.
W gospodarkach liberalnych (niekiedy nazywanych gospodarkami libertyńskimi3) rola państwa miała być ograniczana, a głównymi animatorami miały pozostać
podmioty rynkowe. W bardzo ciekawej publikacji autorstwa B.A. Ackermana oraz
I. Ayresa pt. Voting with Dollars: A New Paradigm for Campaign Finance zwrócono
uwagę na rolę finansów w działalności politycznej (rola bezpośrednia) i następnie gospodarczej (rola pośrednia). Wsparcie finansowe ma decydujące znaczenie
przy wyborze kandydatów na urząd prezydenta (przypadek USA) czy premiera
(kraje europejskie). Programy gospodarcze, jakie będą realizowane, w dużej mierze zależą od tych osób, które dostaną odpowiednie wsparcie finansowe. Świat
finansów powinien wybrać tych, którzy spełniają określone kryteria, wyznaczające nowy paradygmat. Ten paradygmat sprowadza się do tzw. czystych pieniędzy.
Rozwój gospodarczy nie powinien niszczyć środowiska naturalnego (koncepcja
rozwoju biogospodarki), sprzyjać rozwojowi zrównoważonemu (nie chodzi tylko
o wsparcie regionów, państw słabiej rozwiniętych gospodarczo), ale optymalnie,
efektywnie wykorzystywać zasoby, tak aby można je było pozostawić następnym
pokoleniom (Ackerman, Ayres 2002). Bez wsparcia finansowego żaden z potencjalnych kandydatów nie ma większych szans elektorskich. Można zatem przyjąć
tezę, że animatorzy wsparcia finansowego w sposób bardzo praktyczny mogą decydować o wyborze sprzyjającego sobie kandydata.
Drugi ważny element czystych pieniędzy dotyczy szarej strefy. Szara strefa istnieje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą i formą działania. W krajach
rozwiniętych gospodarczo, o silnych zasadach demokracji, jej wielkość szacuje się
na poziomie 5–7% PKB, w krajach rozwijających się do ok. 20% PKB, w krajach
słabo rozwiniętych gospodarczo, przechodzących transformację, przekracza
20% PKB. Szara strefa generalnie jest hamulcem rozwoju gospodarczego. Ogranicza konkurencyjność, innowacyjność, transparentność, powoduje korupcję,
brak efektywności, spadek inwestycji i pogorszenie pozycji danego kraju w międzynarodowym podziale pracy (Buszko 2016). Jednym z ważnych kryteriów
3

M. Friedmann określał siebie jako zwolennika filozofii libertyńskiej.
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wyodrębnienia w dziedzinie ekonomii dyscypliny finansów było zastosowanie
w niej modeli matematycznych. Praktycznie zawsze autorzy zajmujący się powyższą problematyką odwoływali się do modeli matematycznych. Artykuły naukowe
zazwyczaj były i są nadal skonstruowane w następujący sposób: część teoretyczna
(przegląd dotychczasowego dorobku), badania empiryczne (z wykorzystaniem narzędzi, metod matematycznych), wnioski. F. Franses i H. Van Dijk z Econometric
Institute of Erasmus School of Economics w przedmowie do ciekawej publikacji
R.F. Engle’a pt. Anticipating Correlations: A New Paradigm for Risk Management
zwrócili uwagę na dynamikę zjawisk finansowych, gdzie dotychczasowe modele
matematyczne nie są skuteczne. Co więcej, na podstawie antycypacji wyników
można popełnić rażące błędy (Engle 2009). Sam autor tej publikacji potwierdza
słowa przedmówców. Świat finansów jest „zalewany powodzią” informacyjną.
Trzeba szukać w tej masie danych różnych zależności, ale nie są one w pełni możliwe do wyjaśnienia bez uciekania się do innych dyscyplin naukowych. W każdym
z przytoczonych przez R.F. Engle’a modeli, np. Ledforda oraz Tawna, Resnicka,
Claytona, Gumbela i innych, występują nawet znaczne uchybienia, niedoskonałości, które tylko w niewielkim stopniu oddają rzeczywistość (Engle 2009).
Na bazie podejścia ilościowego (wykorzystanie modeli matematycznych) można określić poziom, dynamikę zjawisk, strukturę, skalę, z pewnym przybliżeniem
ekstrapolować przyszłość. Natomiast nie da się wyjaśnić przyczyn, źródeł powstawania zjawisk w szeroko pojętych naukach społecznych, w tym również finansów.
Staje się to bardziej możliwe dzięki wykorzystaniu metod jakościowych (Konecki,
Ślęzak 2012). Szczególnie problem ten nabiera znaczenia w przypadku podejmowania decyzji na rynkach finansowych (typowy przykład inwestycji na rynku kapitałowym), przejęcia, fuzji przedsiębiorstw czy też zarządzania finansami zarówno na szczeblu mikro-, mezo- (np.finanse jednostek samorządu terytorialnego),
jak i makroekonomicznym. Reasumując – bez wykorzystania metod jakościowych
nie da się w pełni odpowiedzieć w świecie finansów na pytanie – dlaczego?
Zatem tworzenie nowego paradygmatu nie powinno ograniczać się tylko do modeli matematycznych, ale również modeli jakościowych. Dzięki ich „symbiozie”
finanse powinny wykształcić swoje oryginalne podejście metodyczne na gruncie
interdyscyplinarnym.

5. Podsumowanie
Wyodrębnienie w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscypliny finanse wydaje się niewłaściwą decyzją. Dyscyplina finanse nie wykształciła skutecznego podejścia metodycznego. Oparcie się w dużej mierze (a prawie wyłącznie) na modelach
matematycznych jest zawodne, a wręcz niebezpieczne. Modele te tylko z pewnym
przybliżeniem oddają rzeczywistość, a na podstawie nawet istotnych symptomów
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nie są w stanie przewidzieć bardziej niebezpiecznych następstw. Taki przebieg wydarzeń nastąpił w 2007 roku przed nadejściem rok później poważnego w skutkach
kryzysu finansowego. Ograniczenie podmiotu bądź przedmiotu badań do relatywnie wąskiej grupy czynników powoduje niekiedy dogłębną analizę zjawiska.
Jednak z drugiej strony zjawiska są komplementarne i należy je rozważać na gruncie interdyscyplinarnym. Podejście oparte na metodach matematycznych (tzw. podejście ilościowe) należy uzupełnić o podejście jakościowe, traktować je łącznie.
Nie wszystkie zjawiska jakościowe można bez problemu przekształcić w „wymiar
ilościowy”. Co prawda liczby kwantyfikują zdarzenia, procesy są znacznie lepiej
zidentyfikowane niż opis jakościowy, ale należy zadać pytanie – co jest bliższe
prawdy? Należy także wziąć pod uwagę fakt, że nie ma jednego uniwersalnego
paradygmatu. Będzie się on zmieniał wskutek zmian zachodzących w środowisku
biznesowym.
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W POSZUKIWANIU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ
NOWEGO PARADYGMATU NAUKI O FINANSACH
Streszczenie
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność modyfikacji paradygmatu dotyczącego finansów. Otoczenie biznesowe podlega ciągłym zmianom. Zdarzenia są gwałtowne, często przeciwstawne. Finanse bazują na metodach matematycznych, co nie zawsze wiernie oddaje rzeczywistość.
Co więcej, na ich podstawie bardzo trudno dogłębnie opisywać zachodzące procesy. Podejście ilościowe powinno być uzupełnione o podejście jakościowe na gruncie interdyscyplinarnym.
Słowa kluczowe: paradygmat, finanse, modele matematyczne, zmiany
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SEARCHING THE NEW PARADIGM OF FINANCE SCIENCE
BASED UPON MODERN CHALLENGES
Summary
The aim of this article is to draw attention to the need of finance paradigm modification.
The business environment has been constantly changing. Events are violent often contradictory.
Finance is based on mathematical methods, which do not always accurately reflect reality. Moreover,
on this basis it is very difficult to describe the processes. The quantitative methods should be
supplemented with a qualitative ones and based upon interdisciplinary approach.
Keywords: paradigm, finance, mathematic models, changes
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Granice finansów publicznych
w kontekście reguł fiskalnych
Monika Dziwisz*, Joseph Abodakpi**

1. Wprowadzenie
Prowadzenie restrykcyjnej polityki fiskalnej, której celem jest doprowadzenie
do ograniczenia deficytu budżetowego oraz równowagi fiskalnej w długim okresie,
nastręcza wiele trudności. Spowodowało to pojawienie się koncepcji stworzenia
reguł fiskalnych, które mają wymuszać dyscyplinę finansów publicznych poprzez
nałożenie pewnych barier, będących hamulcem do podejmowania szkodliwych
działań w zakresie polityki fiskalnej.
W literaturze wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje reguł fiskalnych:
• zrównoważonego budżetu, dla których punkt odniesienia stanowi saldo budżetowe,
• długu, które określają maksymalne limity zadłużenia państwa,
• wydatków, stanowiące maksymalne limity dla poziomu wydatków,
• dochodowe, które wprowadzają ograniczenia dla poziomu dochodów państwa (Cilak 2013, s. 40).
Reguły fiskalne mają charakter prewencyjny, a ich istotą jest trwałe ograniczenie uznaniowości w prowadzeniu polityki fiskalnej. Ponadto mają także stanowić
ochronę dla społeczeństwa przed nadmiernym obciążeniem kosztami obsługi długu, a w dłuższej perspektywie czasowej zapobiegać zjawisku przerzucania ciężarów długu publicznego z obecnego na przyszłe pokolenia. Dodatkowo, na co zwraca uwagę S. Owsiak, finanse publiczne są kategorią polityczną, co może prowadzić
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do przedkładania wąsko rozumianego interesu politycznego nad dyscyplinę w tym
zakresie. Zatem stosowanie reguł fiskalny ma również na celu ograniczenie samowoli ekip rządzących co do preferowanych przez nie doktryn społecznych, fiskalnych, podatkowych czy wydatkowych (Owsiak 2013, s. 7).
Skuteczność reguł fiskalnych zależy od ich konstrukcji i wiarygodności. Powinny być one proste i obejmować w miarę możliwości cały sektor finansów publicznych. Natomiast kryterium wiarygodności reguł jest ściśle powiązane z ich formalizacją, czyli z nadaniem im charakteru normatywnego (Cilak 2013, s. 40–41).
Artykuł zawiera prezentację reguł fiskalnych na poziomie Unii Europejskiej oraz
Polski. Jego celem jest odpowiedź na pytanie, czy reguły fiskalne mogą stanowić
skuteczną barierę dla dobrowolności w kształtowaniu polityki fiskalnej poprzez
poszczególne państwa. Jako procedurę badawczą przyjęto kwerendę literatury naukowej dotyczącej teoretycznych aspektów prowadzenia gospodarki finansowej
państwa oraz analizę raportów zamieszczonych na stronie Komisji Europejskiej.

2. Reguły fiskalne w Unii Europejskiej
Polityka fiskalna w Unii Europejskiej ma zdecentralizowany charakter, ale konieczne było określenie mechanizmów dyscyplinujących poszczególne kraje
członkowskie. Propozycję zestawu wytycznych, które powinny spełniać owe reguły, przedstawił między innymi W. Buiter. Jego zdaniem podstawowym wymogiem
jest prostota ich konstrukcji. Dodatkowo powinny być narzędziem zapewniającym
wypłacalność państwa i odnosić się do całego sektora finansów publicznych. Ważnymi kryteriami są również neutralność reguł w odniesieniu do wielkości sektora
publicznego oraz możliwość ich wpływu na ograniczenie prowadzenia polityki fiskalnej w sposób procykliczny. Reguły te powinny działać w długim okresie, mieć
zastosowanie w warunkach różnorodnej struktury gospodarczej oraz łączyć zachowania, które są uzasadnione również na poziomie UGiW jako całości. Ważne
jest także to, by były wprowadzane w sposób spójny i obiektywny. Nie wolno również zapominać o kwestii ich wiarygodności (Giżyński 2013, s. 45).
Po raz pierwszy zostały one nałożone w 1992 roku na kraje kandydujące do Unii
Gospodarczej i Walutowej jako fiskalne kryteria konwergencji. Reguły zapisane
w Traktacie z Maastricht mają charakter ilościowy, wyznaczony na tym samym poziomie dla wszystkich krajów, w zależności od kształtowania się ich produktu krajowego brutto, i ustanawiają górną granicę deficytu na poziomie 3% PKB oraz długu na poziomie 60% PKB. Reguły te zostały uszczegółowione w Pakcie Stabilności
i Wzrostu z 1997 roku. Zapisy Paktu kładły akcent na kryterium deficytu, przy jednoczesnym uelastycznieniu kryterium długu. W efekcie Komisja Europejska przy
wszczęciu procedury nadmiernego deficytu wobec danego państwa członkowskiego unii pomijała kryterium zadłużenia (Marchewka-Bartkowiak 2012, s. 51–52).
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W tabeli 1 zostały przedstawione najważniejsze reformy ponadnarodowych
reguł fiskalnych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W 2005 roku dokonano pierwszej reformy Paktu stabilności i wzrostu, która wprowadzała zróżnicowanie średnioterminowych celów polityki fiskalnej dla każdego
kraju członkowskiego. Przy ich ustalaniu należy brać pod uwagę odmienną sytuację gospodarczą poszczególnych państw oraz stan i kierunek rozwoju finansów
publicznych. Za kluczową kwestię dalej uznawano to, by wskaźnik deficytu nie
przekraczał poziomu 3% PKB, jednak określono szereg dodatkowych okoliczności
usprawiedliwiających przekroczenie przez dany kraj jego wartości referencyjnej.
Skutkowało to osłabieniem skuteczności egzekwowania postanowień Paktu (Giżyński 2013, s. 72–79).
Kryzys finansowy 2007–2009 uwidocznił słabość funkcjonujących reguł fiskalnych i wskazał na dużą uznaniowość w prowadzeniu polityki fiskalnej przez poszczególne kraje członkowskie. Należy pamiętać, że problem z utrzymaniem dyscypliny finansów publicznych pojawił się w państwach Unii Europejskiej jeszcze
przed kryzysem.
W obliczu pogłębiającego się zadłużenia w kolejnych krajach dokonano weryfikacji istniejących reguł fiskalnych i wprowadzono nowe rozwiązania. Do najważniejszych zmian dotyczących kryteriów fiskalnych należy zaliczyć zwiększenie precyzji określenia agregatów fiskalnych, których one dotyczą, oraz tempa dochodzenia
do wyznaczonych wielkości, przywrócenie znaczenia kryterium długu sektora general government, wprowadzenie nowej reguły wydatkowej i zwiększenie prawdopodobieństwa stosowania sankcji. Te ostatnie mogą być odstraszające dla krajów,
których sytuacja fiskalna uległa chwilowemu pogorszeniu, ale w przypadku takich
państw jak Grecja ich sfinansowanie jest wątpliwe (Bielawska 2012, s. 47).
Tabela 1. Ponadnarodowe reguły fiskalne w Unii Europejskiej
Pakt stabilności i wzrostu

Reforma Paktu stabilności
i wzrostu w 2005 roku

Reforma Paktu stabilności
i wzrostu w 2011 roku

Ograniczenie dopuszczalnego Ustanowienie średniotermipoziomu deficytu sektora ge- nowego celu budżetowego
neral government do 3% PKB. opartego na wskaźniku strukturalnego salda budżetowego
wyznaczanego indywidualnie
Ograniczenie dopuszczalnego dla każdego państwa członpoziomu długu sektora gene- kowskiego. Osłabienie skural government do 60% PKB. teczności egzekwowania postanowień Paktu.

Kryterium długu równie ważne jak deficytu. Nowa numeryczna reguła fiskalna, która
polega na tym, że w ciągu
trzech lat poprzedzających
ocenę wskaźnik długu powinien obniżać się względem
wartości referencyjnej średnio w tempie 1/20 rocznie.

Obowiązek utrzymania równowagi budżetowej w średnim okresie.

Roczna stopa wzrostu wydatków publicznych nie powinna
przekraczać średniookresowego tempa wzrostu potencjalnego PKB.

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Paktu stabilności i wzrostu oraz jego nowelizacji.”
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Reforma ponadnarodowych reguł fiskalnych stała się jednym z podstawowych
instrumentów walki z kryzysem. Nowe regulacje mają zapewnić przede wszystkim większą przejrzystość finansów publicznych oraz lepsze respektowanie przez
władze krajowe reguł fiskalnych. Niestety ich skuteczność ciągle obwarowana jest
ryzykiem wynikającym ze zbyt dużego zakresu uznaniowości administracyjnej
i politycznej, zbyt małej roli Komisji Europejskiej, skomplikowanych i długich
procedur monitoringu oraz zbyt małej autonomiczności w zakresie nakładania
kar. Sankcje wcale nie stały się nieuchronne.

3. Reguły fiskalne w Polsce
Narodowe reguły fiskalne można traktować jako narzędzie komplementarne
do regulacji na szczeblu unijnym. W związku z czym są elementem ułatwiającym
władzom krajowym prowadzenie polityki fiskalnej zgodnie z najważniejszymi
przesłankami Paktu stabilności i wzrostu (Ciak 2014, s. 151).
Reguły fiskalne, które obowiązują obecnie w Polsce, mają swoje umocowanie prawne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
oraz Ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ograniczenie
dla polskiego rządu w swobodnym kształtowaniu polityki fiskalnej stanowią również regulacje unijne. Do najważniejszych reguł fiskalnych w naszym kraju należą:
• konstytucyjny limit zadłużenia (art. 216 ust. 5 Konstytucji RP),
• wysokość progów ostrożnościowych (art. 86–88 Ustawy o finansach publicznych),
• reguła wydatkowa (art. 112a–112e Ustawy o finansach publicznych),
• indywidualne wskaźniki zadłużenia (art. 243 Ustawy o finansach publicznych).
Bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że najistotniejszą regułą fiskalną
w Polsce jest konstytucyjna granica państwowego długu publicznego w relacji
do PKB na poziomie 60%. Zapis konstytucyjny został wprowadzony do Ustawy
o finansach publicznych i dodatkowo wzmocniony dwoma niższymi progami
ostrożnościowymi. Konsekwencje ich naruszenia przedstawia tabela 2.
W art. 88 Ustawy o finansach publicznych wymienione są przypadki, w których
stosowanie wyżej opisanych zasad może zostać zawieszone. Należą do nich wprowadzenie stanu wojennego, stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Inną możliwość w ominięciu prezentowanych sankcji daje modyfikacja przepisów ustanawiających reguły fiskalne w przypadku, kiedy nie jest możliwe spełnienie dyspozycji z nich wynikających. Najprostszym wówczas rozwiązaniem
wydaje się usunięcie z ustawodawstwa kłopotliwego przepisu. Takie rozwiązanie
podważa wiarygodność władz fiskalnych, ale występuje w praktyce.
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Tabela 2. Obowiązujące w Polsce progi ostrożnościowe i procedury sanacyjne
I próg ostrożnościowy
50% < PDP*/PKB < 55%

II próg ostrożnościowy
55% < PDP/PKB < 60%

III próg ostrożnościowy
PDP/PKB > 60%

Art. 86a Uofp**

Art. 86 ust. 1 pkt 2 Uofp

Art. 86 ust. 1 pkt 3 Uofp

Powstałe do wykonania zobowiązania z tytułu przekroczenia danego progu
Zniesiony w 2013 roku

– Uchwalenie na kolejny rok zrównoważonego budżetu państwa lub ustalenie deficytu na poziomie niezwiększającym relacji długu do PKB;
– Zamrożenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;
– Waloryzacja rent i emerytur możliwa tylko do poziomu wskaźnika CPI;
– Zakaz udzielania nowych kredytów
i pożyczek z budżetu państwa;
– Wzrost wydatków w jednostkach
z art. 139 ust. 2 na poziomie wzrostu
w administracji rządowej;
– Dokonanie przez Radę Ministrów
przeglądu programów wieloletnich
i wydatków finansowanych z zagranicznego długu;
– Rada Ministrów jest zobowiązana
do przedłożenia Sejmowi programu
sanacyjnego;
– Wzrost wydatków JST jedynie o kwotę
wydatków refinansowanych ze środków europejskich pod warunkiem
posiadania nadwyżki operacyjnej
lub wolnych środków z lat ubiegłych;
– Rada Ministrów dokonuje także
przeglądu obowiązujących przepisów prawnych w celu przedstawienia propozycji rozwiązań prawnych
mających wpływ na poziom dochodów budżetu państwa, w tym dotyczących stawek VAT;
– Obniżenie dotacji PFRON dla zatrudniających osoby niepełnosprawne do poziomu 30% planowanych wydatków;
– Organy administracji rządowej mogą
zaciągać nowe zobowiązania na przygotowanie inwestycji tylko w określonych w ustawie przypadkach.

– Stosuje się procedury, które obowiązują we wcześniejszym progu ostrożnościowym;
Dodatkowo:
– Rada Ministrów przedkłada Sejmowi w ciągu miesiąca program sanacyjny
mający na celu ograniczenie tej relacji do poziomu
poniżej 60%;
– Zrównoważone budżety
JST;
– Zakaz udzielania nowych
poręczeń i gwarancji
przez jednostki sektora
finansów publicznych.

* PDK – państwowy dług publiczny
** Uofp – Ustawa o finansach publicznych
Źródło: Art. 86–87 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 2009
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
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Za przykład może posłużyć nowelizacja Ustawy o finansach publicznych z dnia
26 lipca 2013 roku, która zawiesza funkcjonowanie pierwszego progu ostrożnościowego, aby zapewnić Radzie Ministrów możliwość uchwalenia na rok 2014 budżetu deficytowego (Cilak 2013, s. 47).
Ważną regułą fiskalną jest również reguła wydatkowa, wprowadzona najpierw
jako tzw. dyscyplinująca reguła wydatkowa o charakterze tymczasowym, a zastąpiona stabilizującą regułą wydatkową.
Tymczasowa reguła wydatkowa została dodana do Ustawy o finansach publicznych w 2010 roku (art. 112a, 112b i 112c), a zaczęła obowiązywać od 2011
roku. Art. 112a wprowadzał tymczasową regułę wydatkową, art. 112b ograniczał
zastosowanie tej reguły do okresu, gdy Polska była objęta procedurą nadmiernego deficytu, natomiast art. 112c ograniczał zakres inicjatywy ustawodawczej Rady
Ministrów w tym okresie. Celem wprowadzenia tych regulacji było jak najszybsze
zakończenie toczącej się w stosunku do Polski procedury nadmiernego deficytu
(Dzwonkowski, Gołębiowski 2014, s. 313).
Reguła ta polegała na ograniczeniu tempa wzrostu niektórych wydatków
do prognozowanego wskaźnika inflacji powiększonego o jeden punkt procentowy. W praktyce miała ona bardzo niską skuteczność. Jednym z powodów był jej
stosunkowo wąski zakres przedmiotowy. Ustawodawca wprowadził szeroki katalog wyłączeń, do których zaliczył m.in. wydatki na obsługę długu publicznego,
środki własne Unii Europejskiej, wydatki na realizację programów finansowanych
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, świadczenia rodzinne, dotację
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Emerytalno-Rentowego na sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez państwo. Należy zauważyć, że katalog wyłączeń obejmował wydatki prawnie zdeterminowane, na których wysokość państwo
nie ma wpływu, ponieważ wynikają one z przyjętych wcześniej zobowiązań wobec
osób trzecich. Kolejnym minusem tego rozwiązania było to, że tempo wzrostu wydatków zależało od prognozowanej inflacji i nie wprowadzono żadnego mechanizmu korygującego, co wiązało się z ryzykiem manipulowania prognozami poprzez
ich zawyżanie (Cilak 2013, s. 41–44).
Plusem tej reguły był zapis art. 112c, który miał zapobiegać powstawaniu nowych wydatków prawnie zdeterminowanych.
Kolejna nowelizacja Ustawy o finansach publicznych z dnia 8 listopada 2013
roku uchyliła jej funkcjonowanie, wprowadzając stabilizującą regułę wydatkową
(art. 112aa). Do zalet nowego rozwiązania należy to, że przyjęta formuła matematyczna reguły pozostawia miejsce na swobodne działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury. Nowa reguła wydatkowa posiada także szerszy zakres
przedmiotowy. Uwzględnia m.in. wydatki organów władzy publicznej, jednostek
samorządu terytorialnego i ich związków, jednostek budżetowych, funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy, Funduszy
Banku Gospodarstwa Krajowego. Wśród wad wymienia się dobór wskaźników fi-
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skalnych. Główny zarzut jest taki, że wybór ten był motywowany bieżącą sytuacją
fiskalną w kraju (Dzwonkowski, Gołębiowski 2014, s. 317).
Do państwowego długu publicznego zalicza się dług podsektora samorządowego, co wiąże się z koniecznością nałożenia ograniczeń zadłużania się również
na jednostki samorządu terytorialnego. Takie limity wprowadza art. 243 Ustawy
o finansach publicznych. Na jego podstawie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym łączna wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi w stosunku do dochodów ogółem budżetu
nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z relacji jej dochodów bieżących,
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki
bieżące do dochodów ogółem budżetu z ostatnich 3 lat. Nowe regulacje zakładają
uwzględnienie przy określaniu możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego ich indywidualnych zdolności do spłaty zobowiązań.
Funkcjonujące w Polsce reguły fiskalne mają wysokiej rangi umocowanie prawne, posiadają szeroki zakres przedmiotowy, uwzględniają decentralizację władzy
oraz regulacje ponadnarodowe, a ich konstrukcja opiera się na matematycznych
formułach zawierających najważniejsze agregaty fiskalne. Mimo to polityka fiskalna wciąż może być prowadzona w dużym stopniu w sposób uznaniowy, czego
przykładem jest m.in. zawieszenie w 2013 roku pierwszego progu ostrożnościowego czy stosowanie własnej metodologii obliczania państwowego długu publicznego. O braku skuteczności reguł fiskalnych może świadczyć także fakt, że Polska
ciągle nie wypełnia kryteriów konwergencji.

4. Podsumowanie
Władze fiskalne w kształtowaniu polityki budżetowej są związane w sposób
bezwzględny krajowymi oraz ponadnarodowymi regułami fiskalnymi, których
przestrzeganie w teorii deklarują obowiązkowo. Jednak, jak pokazał ostatni kryzys finansowy, praktyka wygląda zupełnie inaczej. Nałożone na finanse publiczne ograniczenia okazały się zbyt kłopotliwe, a dotkliwość potencjalnych sankcji
za brak ich respektowania nie była wystarczająco odstraszająca. W efekcie zadłużenie niektórych krajów przekraczało poziom ich PKB. Problem braku dyscypliny
finansów publicznych dotyczył nie tylko tych krajów, które stały się głównymi bohaterami kryzysu. Limity zadłużenia przekroczyły również państwa powszechnie
uważane za wzór, np. Niemcy, Francja czy Austria.
Przestrzeganie reguł fiskalnych może odbywać się również poprzez wyszukiwanie i wykorzystywanie luk w funkcjonujących regulacjach. Wskazać można tu
na takie zjawiska jak: kreatywna księgowość, wypychanie długu poza sektor finansów publicznych, korzystanie z bezzwrotnych źródeł przychodów zapewniające
zachowanie relacji państwowego długu publicznego do PKB i inne działania, dzięki którym wskaźniki dochodów, wydatków i długu pozostają nieprzekroczone.
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Możemy wtedy mówić o czysto formalnym i pozornym przestrzeganiu reguł fiskalnych. Za przykład może tu posłużyć zamrożenie pierwszego progu ostrożnościowego w 2013 roku w Polsce w celu uchwalenia na kolejny rok budżetu deficytowego. Takim działaniom nie towarzyszy poprawa stanu finansów publicznych,
a w dłuższym okresie stan ten może się pogorszyć – kiedyś możliwości obchodzenia reguł się wyczerpią.
Dotychczasowe reguły fiskalne stanowiły słaby element dyscyplinujący działania władz publicznych i, pomimo ich umocowania prawnego, nie były przestrzegane. Mają raczej charakter informacyjny o występowaniu braku dyscypliny i stanowią element alarmujący o trudnościach w prowadzeniu zrównoważonej polityki
budżetowej poprzez poszczególne państwa.
Reguły te nie są idealnym środkiem, który zapobiega nierównowadze finansów
publicznych, gdyż powodują utratę elastyczności w prowadzeniu polityki fiskalnej,
a ich skuteczność w ograniczaniu deficytów budżetowych jest daleka od doskonałości. Jednak odpowiednio skonstruowane reguły fiskalne, w połączeniu z przejrzystymi finansami publicznymi, są użytecznym narzędziem, które przyczynia się
do stabilizacji fiskalnej.
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GRANICE FINANSÓW PUBLICZNYCH
W KONTEKŚCIE REGUŁ FISKALNYCH
Streszczenie
Polityka fiskalna w Unii Europejskiej jest regulowana przez krajowe i unijne reguły fiskalne,
których celem jest zapewnienie stabilności fiskalnej poszczególnych państw ugrupowania. Jednak,
jak pokazały ostatnie doświadczenia, reguły te przez niektóre państwa zostały całkowicie pominięte w prowadzonej przez nie polityce fiskalnej, do której wkradała się duża uznaniowość. Efektem
końcowym takiej sytuacji był gwałtowny i wysoki wzrost deficytu oraz długu publicznego. Kryzys
finansowy lat 2007–2009 ukazał potrzebę dokonania przeglądu i udoskonalenia obowiązujących
dotychczas reguł fiskalnych. W wielu przypadkach wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia istotnych reform strukturalnych. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy reguły fiskalne
mogą stanowić skuteczną barierę dla dobrowolności w kształtowaniu polityki fiskalnej poprzez poszczególne państwa.
Słowa kluczowe: zasady fiskalne, budżet państwa, dług publiczny, Unia Europejska

CONSTRAINTS OF PUBLIC FINANCE
IN THE CONTEXT OF THE FISCAL RULES
Summary
Fiscal Policy in the European Union is governed by both EU and National Fiscal rules respectively,
which aims to ensure fiscal stability and consolidation of each country in the Union. However,
as demonstrated by the recent trends and observation of these rules, some countries have completely
missed out on carrying out their fiscal policy targets, which shows large discrepancies in relation
to fiscal guideline rules existing in the EU. The end result of this situation has been the rapid
growth and increasing nature of budgetary deficit and public debt. The financial crisis of 2007–2009
highlighted the need to review and improve the existing fiscal rules. In many cases the need to carry
out major structural and institutional reforms has been the target and this article attempts to provide
an answer to the question of whether Fiscal rules and Governance can provide an effective Solution
on reforming and reshaping fiscal policy and governance of individual countries in the European
Union towards a path of consolidation and sustained growth.
Keywords: Fiscal Regulation and Rules, National budget, Public debt, European Union
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Wiedza finansowa studentów uczelni
technicznych na przykładzie Politechniki
Gdańskiej i jej determinanty
Gabriela Golawska-Witkowska*, Ewa Mazurek-Krasodomska**, Anna Rzeczycka***

1. Wprowadzenie
W badaniach naukowych często wskazuje się na znaczenie świadomości finansowej ludności i związek pomiędzy nią a stabilnym wzrostem gospodarczym kraju.
Świadomość finansowa wiąże się nierozerwalnie z wiedzą ekonomiczną ludności.
W ostatnich latach podejmowano się wielu badań dotyczących oceny tego obszaru
wiedzy zarówno Polaków, jak również obywateli innych krajów. Wskazano tym samym na niski poziom świadomości finansowej oraz wiedzy ankietowanych. Skutkiem przeprowadzanych badań ma być opracowywanie coraz to nowych i bardziej
doskonałych programów edukacyjnych, przygotowujących do podejmowania decyzji finansowych.
Ponadto opinie zgłaszane przez pracodawców i przedsiębiorstwa wskazują
na niewystarczającą wiedzę finansową inżynierów, którzy są przez nich zatrudniani. Braki w tym obszarze powodują problemy z odpowiednim podejmowaniem
decyzji, które mają istotny wpływ na finanse przedsiębiorstwa, w szczególności zaś
na racjonalne zarządzanie środkami finansowymi.
Dlatego też celem niniejszego artykułu jest ocena wiedzy studentów uczelni
technicznej, w której istotną grupę absolwentów stanowią inżynierowie. Absolwenci tych uczelni w dalszej pracy zawodowej obok wiedzy technicznej, w opinii
*
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autorek, powinni posiadać umiejętność wykorzystania wiedzy finansowej. Autorki
na podstawie przeprowadzonych badań widzą potrzebę podjęcia edukacji studentów tego typu uczelni w zakresie finansów.
Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu oraz badania
ankietowe.

2. Ocena wiedzy i świadomości finansowej
w literaturze przedmiotu
Badania dotyczące określenia poziomu wiedzy finansowej i związanej z nią
świadomości podejmowane są na świecie od wielu lat. Już w 1990 roku Amerykańska Federacja Konsumentów podjęła się określenia wiedzy osób fizycznych
w zakresie wybranych zagadnień z nią związanych. Dotyczyły one przede wszystkim korzystania z rachunków bankowych, kredytowych, ubezpieczeń oraz decyzji
w zakresie wydatkowania środków znajdujących się w dyspozycji gospodarstw domowych (Hastings, Madrian, Skimmyhorn 2012).
Kolejne badania również bardzo wybiórczo zajmowały się tą problematyką.
Lusari i Mitchell zaproponowali trzy pytania, które skierowane były do konsumentów, dotyczące dywersyfikacji ryzyka, stopy zwrotu i stopy procentowej. Badania obejmujące te trzy pytania, nazywane Big Three, przeprowadzane były w latach 2006–2010 w ośmiu państwach. Zatem zaczęto porównywać poziom wiedzy
konsumentów w skali światowej (Lusardi, Mitchell 2011). Kolejne lata przyniosły
włączenie tego programu do National Financial Capability Study NFCS, a więc
programu badającego świadomość finansową Amerykanów1. Program Big Three
w kolejnych latach został poszerzony o bardziej szczegółowe pytania z zakresu wyceny papierów wartościowych i kalkulacji odsetek od kredytów hipotecznych.
Na uwagę zasługują również badania prowadzone przez OECD. Już w 2012
roku na podstawie badań ankietowych organizacja ta dokonała oceny świadomości ekonomicznej i finansowej w zakresie takich zagadnień jak umiejętność wykonywania prostych obliczeń algebraicznych, określanie wartości pieniądza w czasie,
wyliczania wartości odsetek z uwzględnieniem kapitalizacji i bez niej oraz określanie wpływu inflacji na wartość realną pieniądza. Wyniki przeprowadzonych
badań opublikowano w raporcie tej organizacji. Według niego Polska, obok Armenii, Czech, Malezji i Wielkiej Brytanii, należy do krajów o średnim poziomie
świadomości finansowej ludności. Wyższym poziomem tej świadomości charakteryzują się obywatele Estonii, Niemiec, Węgier i Irlandii (Atkinson, Messy 2012).
N
 a podobne wyniki oceny świadomości finansowej obywateli naszego kraju
wskazują również najnowsze wyniki badań. W 2015 roku ok. 77% ankietowanych
1

http://www.usfinancialcapability.org/about.php (dostęp: 24.04.2016).
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w Polsce potrafiło obliczyć odsetki od kredytu, natomiast wartość przyszłą spłaty
z uwzględnieniem odsetek – tylko 61%. Kapitalizację odsetek potrafiło uwzględnić
tylko 21% ankietowanych, a 77% z nich znało relację pomiędzy ryzykiem i stopą
zwrotu. Tylko 69% ankietowanych wiedziało, czym jest inflacja, a pojęcie dywersyfikacji znane było 56%. Wszystkie uzyskane przez ankietowanych w Polsce wyniki
były poniżej średniej unijnej, zatem Polska według danych OECD należy do krajów o najniższym w Europie poziomie wiedzy i świadomości finansowej (OECD
2016, s. 17).
Podobne badania od kilku lat przeprowadzane są również w Polsce. Obejmują one różne obszary wiedzy, świadomości oraz zachowań finansowych ludności.
Dotyczą zarówno osób dorosłych (por. Stan wiedzy finansowej Polaków 2009; Maison 2013; Iwanicz-Drozdowska 2009) lub ich grup (por. Kuchciak, Świeszczak,
Świeszczak, Marcinkowska 2014; Kuchciak 2014), jak i młodzieży ponadgimnazjalnej (por. Kaczmarczyk 2010), a czasami i młodszej (Kołodziej 2014, s. 97–105).
Celem przeprowadzanych badań często jest określenie tych obszarów wiedzy czy
umiejętności, które wymagają dalszej edukacji.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na zróżnicowany poziom wiedzy
ekonomiczno-finansowej ankietowanych. W pierwszych latach badań, tj. począwszy od 2009 roku, stwierdzono niski poziom wiedzy finansowej (por. Stan wiedzy
finansowej Polaków 2009; Maison 2013; Kaczmarczyk 2010). Natomiast badania przeprowadzone w kolejnych latach wskazują na wzrastający poziom świadomości, uzależniony od wybranych determinant (Iwanicz-Drozdowska 2009;
Kuchciak, Świeszczak, Świeszczak, Marcinkowska 2014; Instytut Wolności, Raiffeisen Polbank 2014).
Należy zaznaczyć, że brak świadomości finansowej, będący często skutkiem
braku wiedzy w tym zakresie, niesie za sobą określone skutki. Wyróżnić tutaj należy te spośród nich, które dotyczą finansów osobistych ankietowanych, jak również
ich aktywności zawodowej. W obszarze finansów osobistych przejawia się on korzystaniem z ofert instytucji, które oferują produkty finansowe obarczone ponadprzeciętnym ryzykiem. Produkty te dotyczą zarówno lokowania wolnych środków,
jak również kredytowania potrzeb konsumpcyjnych i inwestycyjnych gospodarstw
domowych. O ile w przypadku oszczędności może się to wiązać ze stratą ich wartości albo nieosiągnięciem spodziewanych zysków, to w przypadku korzystania
z wysoko oprocentowanych kredytów i pożyczek związane to może być z ponoszeniem ogromnych ich kosztów, co może doprowadzić do utraty posiadanego
majątku w przypadku nieposiadania zdolności kredytowej, a nawet wykluczenia
finansowego. Nie można też tu zapomnieć o stratach, które wiążą się z wyłudzeniami związanymi z funkcjonowaniem piramid i oszustw finansowych.
W literaturze przedmiotu wyraźnie podkreśla się znaczenie edukacji finansowej
w tym obszarze. Rozwój świadomości finansowej ludności jest bowiem możliwy
tylko dzięki edukacji finansowej, która sprzyja wykształceniu pozytywnych nawyków potrzebnych do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych zarówno
w obszarze finansów osobistych, jak również finansów przedsiębiorstw (Kuchciak
2013, s. 65; Zdanowska 2012, s. 213–216).
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Należy w tym miejscu zaznaczyć, że pojęcia wiedzy finansowej i świadomości
finansowej czy ekonomicznej nie są równoznaczne. Najszerszym z omawianych pojęć jest świadomość ekonomiczna, która może być ponadto rozumiana w znaczeniu
płytkim bądź głębokim. O ile płytka świadomość ekonomiczna wiąże się z rejestracją przez mózg człowieka tylko haseł czy obrazów, które docierają do niego m.in.
z mediów, to pojęcie głębokiej świadomości powiązane jest z postępującym procesem edukacji, a więc zdobyciem określonej wiedzy (Flejterski 2008, s. 100).
Natomiast pojęcie świadomości finansowej zawiera cztery komponenty, do których zaliczyć należy: wiedzę, umiejętności, postawy i zachowania (Cohen, McGuiness, Sebstad, Stack 2006, s. 30–32). Takie spojrzenie na świadomość finansową pozwala na trafną ocenę jej znaczenia dla funkcjonowania we współczesnym
zmieniającym się świecie, wypełnionym nadmiarem zbędnych informacji. Wiedza finansowa pozwala na rozumienie procesów zachodzących w świecie finansów (Zdanowska 2012, s. 216). Wiąże się ona również z umiejętnościami, które
pozwalają na podejmowanie racjonalnych, a więc przemyślanych i efektywnych
decyzji finansowych. Zarówno wiedzę, jak i świadomość finansową można natomiast kształtować w procesie edukacji na poziomie wyższym.
Dotychczasowe badania dotyczące świadomości finansowej obejmowały również studentów. Koncentrowały się one na różnych obszarach, począwszy od podejmowania decyzji finansowej i sprawdzenia wiedzy po umiejętności ankietowanych (Majewski, Walczak 2013; Klimkiewicz, Klimkiewicz 2012, s. 199–211).
Należy pokreślić, że nie są to proste badania. Nie można bowiem ograniczyć
dostępu ludzi młodych do zasobów Internetu w momencie wypełniania ankiety.
Oznacza to, że w przypadku niektórych pytań studenci udzielają prawidłowych
odpowiedzi na pytanie dotyczące ich wiedzy. Często jest to jednak wiedza płytka, powierzchowna, ograniczona do znajomości pojęcia, a nie istoty omawianego
zagadnienia. Tymczasem w literaturze przedmiotu często wskazuje się na istotne
znaczenie roli edukacji finansowej w racjonalnym podejmowaniu decyzji finansowych (Knehas-Olejnik 2014, s. 255–273). Dlatego też warto podejmować zróżnicowane działania zmierzające do pogłębienia wiedzy finansowej studentów.

3. Metoda badawcza i ogólna charakterystyka
ankietowanych
Oceny wiedzy finansowej studentów uczelni technicznej dokonano, opierając się na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Politechniki Gdańskiej poprzez wewnętrzny system informatyczny uczelni oraz w wersji
papierowej. Taka forma kontaktu z ankietowanymi umożliwiła przeprowadzenie
badań tylko wśród grupy docelowej i nie pozwoliła na wypełnienie ankiety przez
osoby przypadkowe.
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Badania prowadzono na terenie województwa pomorskiego, wśród 414 studentów Politechniki Gdańskiej, w wieku od 18 do 58 lat, przy czym średni wiek
ankietowanych wynosił ok. 22,2 lat. Znalazło się wśród nich 170 kobiet i 244 mężczyzn. Kwestionariusz zawierał 64 pytania. Obejmowały one wiele zagadnień dotyczących ankietowanych, ich wiedzy, zachowań na rynku finansowym i podejścia
do ryzyka.
Ankieta zawierała zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Podzielona była
na kilka części. Pierwszą z nich była metryczka i pytania pozwalające na scharakteryzowanie ankietowanego. Kolejna część obejmowała pytania dotyczące samooceny wiedzy w obszarze finansów, której dokonali studenci. Natomiast kolejne części
ankiety pozwoliły na ocenę wiedzy badanych studentów w obszarach: finansów
osobistych, bankowości, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw. Zdecydowano się na badanie tylko tych obszarów finansów, aby skoncentrować się
na zagadnieniach najbardziej istotnych dla przyszłych inżynierów, którzy mogą
prowadzić działalność gospodarczą albo pracować w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Badania prowadzono od czerwca 2015 roku do końca listopada 2015
roku. Były to pierwsze tego typu badania przeprowadzone wśród studentów analizowanej uczelni technicznej (badania ad hoc).
Jak już wspomniano powyżej, wszyscy ankietowani byli w momencie badania
studentami analizowanej uczelni technicznej z różnych jej wydziałów. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 18–25 lat, a więc w wieku charakterystycznym
dla tego poziomu edukacji. Jedynie 6% ankietowanych wskazało, że ich wiek przekroczył 25. rok życia.
Kolejnym czynnikiem charakteryzującym ankietowanych było ich miejsce zamieszkania. Najwięcej ankietowanych, bo aż 27,5%, mieszka w miastach
od 20 do 100 tys. mieszkańców. Kolejną istotną grupę stanowią mieszkańcy wsi,
do których zaliczyć należy prawie 24% ankietowanych. Niewiele mniej było mieszkańców miast od 100 do 500 tys. mieszkańców. Stanowili oni 22,5% ankietowanych. Mieszkańcy miast o liczbie mieszkańców powyżej 500 tys., w tym Gdańska,
to ok. 17,9% badanych. Najmniej liczną grupę stanowili mieszkańcy małych miast,
o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. Grupa ta stanowiła 8,2%.
Czynnikiem najbardziej wpływającym na zróżnicowane odpowiedzi ankietowanych w zakresie ich świadomości i wiedzy finansowej jest kierunek ich kształcenia na Politechnice Gdańskiej. Na uczelni tej kształci się studentów zarówno
na kierunkach technicznych, jak również ekonomicznych. Na potrzeby niniejszego opracowania do kierunków ekonomicznych zaliczono te, w programach kształcenia których znajdują się przedmioty z obszaru ekonomii i finansów, które dają
studentom co najmniej 10% punktów ECTS. Wszystkie te kierunki studiów są prowadzone przez jeden wydział – Wydział Zarządzania i Ekonomii, a należą do nich:
analityka gospodarcza, europeistyka, informatyka i ekonometria, zarządzanie
i zarządzanie inżynierskie. Taki podział uzyskanych ankiet powoduje, że można
stwierdzić, iż 15% ankiet pochodzi od studentów wyodrębnionych kierunków
ekonomicznych, a 85% ankiet pochodzi od studentów kierunków technicznych.
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Należy jeszcze zauważyć, że nie wszystkie kierunki techniczne kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, a jeden z wyodrębnionych kierunków ekonomicznych, a mianowicie zarządzanie inżynierskie, taki tytuł może nadawać.

4. Wiedza finansowa studentów Politechniki
Gdańskiej
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związane były z poszczególnych podmiotami rynku finansowego i ryzyka zw
W obszarze inwestycji finansowych zamieszczono w ankiecie jedynie osiem

inwestycjami
w określonej instrumenty finansowe.
pytań. Dwa z nich dotyczyły rozszyfrowania skrótów, takich jak KNF i WIG, natomiast kolejne związane były z poszczególnymi podmiotami rynku finansowego
i ryzyka związanego z inwestycjami w określone instrumenty finansowe.
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W przypadku wiedzy z zakresu inwestycji na rynku finansowym studenci odpowiedzieli poprawnie na ok. 50,3% pytań. Najwięcej odpowiedzi prawidłowych
dotyczyło rozszyfrowania skrótów KNF, WIG oraz ryzyka związanego z funduszami inwestycyjnymi. Znaczną liczbę odpowiedzi prawidłowych uzyskano też
w przypadku pytania dotyczącego nadzoru nad rynkiem finansowym.
Brak znajomości instrumentów pochodnych spowodował niski, tylko 40,58%,
udział odpowiedzi prawidłowych na pytanie odnośnie ryzyka związanego z tymi
instrumentami finansowymi. Ponadto niewiele, bo tylko 33% odpowiedzi prawidłowych dotyczyło rynku NewConnect i notowanych tam spółek. Najmniej odpowiedzi prawidłowych wystąpiło natomiast w przypadku pytania dotyczącego Catalyst. Tylko 7,49% studentów wiedziało, że nie jest to segment giełdy, na którym
notowane są instrumenty pochodne.
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również w przypadku pytań dotyczących porównania kredytu i pożyczki, zadań
NBP i banków komercyjnych. Natomiast tylko 68% studentów potrafiło rozszyfrować skrót BFG, a nieco powyżej 26,8% studentów znało kwoty, do jakich gwarantowane są środki w polskim systemie bankowym. Bezgotówkowe i gotówkowe formy rozliczeń rozróżnia tylko 58,5% studentów, a jeszcze mniej, bo tylko 40,33%,
wie, że giełda to nie jest miejsce, gdzie ustala się wysokość takich stóp jak WIBOR.
W przypadku finansów publicznych udział odpowiedzi poprawnych stanowił
ok. 56,15%. Studenci wiedzą, kto sprawuje nadzór nad organami administracji
państwowej (83,09% odpowiedzi prawidłowych). Znają również termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (prawie 82%). Jednak tylko 73,67%
z nich wie, czym jest CIT. Niektórzy z nich znają relacje pomiędzy deficytem budżetowym a długiem publicznym (62,8%) czy emisją pieniądza (78,5%). Ponad
60,8% z nich potrafi również określić, co należy zrobić, gdy podatek należny jest
większy niż naliczony – zatem można przyjąć, że rozróżnia te pojęcia.
Nie są natomiast im znane wielkości dotyczące składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracowników (tylko 8,2% odpowiedzi prawidłowych).
Co drugi student wie, od czego zależy wysokość składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (50%). Nie wiedzą natomiast, kto
ma obowiązek ustalić odpowiednią stawkę podatku VAT (tylko 11,59% odpowiedzi prawidłowych) i nie każdy z nich radzi sobie z obliczeniami związanymi z ceną
brutto i podatkiem VAT (tylko 52,17% odpowiedzi prawidłowych).
Należy zauważyć, że studenci uczelni technicznej z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi spotykają się już wcześniej, zanim rozpoczną edukację na tym
poziomie kształcenia. Wiele lat temu wprowadzono bowiem do szkół przedmioty ekonomiczne, nastawione na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród
młodzieży. Zatem zdobywanie przez nich wiedzy finansowej rozpoczyna się już
na wcześniejszych etapach edukacji.

5. Determinanty wiedzy finansowej studentów
w świetle przeprowadzonych badań
ankietowych
Aby określić wpływ określonej zmiennej na wiedzę finansową studentów, posłużono się współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona. Zatem przyjęto, że związek pomiędzy badanymi zmiennymi można przedstawić za pomocą linii prostej.
Za zmienną zależną przyjęto poziom wiedzy finansowej wyrażony jako liczbę
udzielonych przez studenta odpowiedzi prawidłowych z wszystkich przebadanych
obszarów finansów, przy czym maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia wynosiła 45. Natomiast za zmienne niezależne przyjęto m.in.:
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• liczbę punktów ECTS przyznanych w programie studiów badanego kierunku
za przedmioty z dziedziny ekonomii i finansów,
• rok studiów studenta,
• samoocenę wiedzy finansowej przez studenta (max 5),
• potrzebę wiedzy finansowej wykazaną przez studenta (max 5),
• potrzebę dalszego kształcenia w obszarze finansów (max 3 – odpowiedź tak),
• wiek studenta,
• korzystanie z usług bankowych przez studenta, takich jak: bankowość elektroniczna, mobilna, tradycyjna, rachunek bankowy, lokaty (depozyty), kredyty i pożyczki, fundusze inwestycje, IKE, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, karta płatnicza i karta kredytowa (max 5).
W celu określenia, jaka liczba punktów ECTS przypada na przedmioty z dziedziny ekonomii i finansów na poszczególnych kierunkach studiów, dokonano
analizy wszystkich programów kształcenia na tych kierunkach obowiązujących
w roku akademickim 2015/2016. Wyniki otrzymanych obliczeń przedstawiono
w tabeli nr 1.
Tabela 1. Koleracja pomiędzy wybranymi determinantami niezależnymi
a wiedzą finansową studentów Politechniki Gdańskiej
Badana zmienna

Średnia

Odchylenie
standardowe

Współczynnik
korelacji Pearsona

Wiedza finansowa

26,85

8,10

1,00

Liczba punktów ECTS

13,00

32,49

0,10

Rok studiów

2,74

1,50

0,40

Samoocena

2,95

0,80

0,61

Potrzeba wiedzy

4,22

0,90

–0,14

Potrzeba kształcenia

2,72

0,63

–0,06

22,19

3,58

0,43

2,49

0,62

0,35

Wiek studenta
Korzystanie z usług
bankowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych
badań z wykorzystaniem programu Statistica.

Zatem na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że istnieje
pewien związek pomiędzy badanymi zmiennymi, chociaż nie jest on tak istotny
statystycznie, jak przypuszczano, rozpoczynając badania. Jedynie w przypadku
potrzeby kształcenia w zakresie finansów zgłaszanej przez studenta nie wykazano jej związku z wiedzą, jaką aktualnie badany posiada. Natomiast w pozostałych
przypadkach otrzymano wyniki wskazujące na istnienie słabego bądź średniego
związku pomiędzy badanymi cechami.
Na uwagę zasługuje fakt, że zależność pomiędzy potrzebą wiedzy studentów
a jej aktualnym poziomem jest odwrotnie proporcjonalna, chociaż korelacja
pomiędzy nimi jest słaba. Natomiast najwyższą wartość współczynnik korelacji
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przyjął w przypadku samooceny wiedzy w zakresie finansów. Istnieje też pewien
istotny związek pomiędzy wiekiem ankietowanych czy korzystaniem przez nich
z wybranych usług finansowych a wiedzą w tym zakresie. Jednak żaden z otrzymanych wyników nie potwierdził istnienia silnego związku pomiędzy badanymi
zmiennymi.
Przystępując do przeprowadzenia badań, spodziewano się, że studenci kierunków ekonomicznych i tych, które w swoim programie studiów zawierają więcej
przedmiotów związanych z efektami kształcenia w zakresie finansów i ekonomii,
będą posiadali wyższy poziom wiedzy w tym obszarze. Jednak badania nie potwierdziły tej hipotezy. Na uwagę zasługuje fakt, że przeciętny ankietowany w ramach
kształcenia na uczelni technicznej może pozyskać jedynie 13 pkt. ECTS poprzez
takie przedmioty, jednak odchylenie standardowe tej zmiennej wskazuje na duże
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi kierunkami studiów. Otrzymany wynik
wskazuje też na bardzo słabą korelację pomiędzy tą zmienną a poziomem wiedzy
studentów. Może to być związane również z tym, że większość ankietowanych stanowiły osoby młode, a więc takie, które dopiero rozpoczynają studia, zatem treści
programowe dotyczące zagadnień finansowych poznają dopiero w przyszłości.

6. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań należy zauważyć, że poziom wie
dzy studentów badanej uczelni technicznej nie odbiega znacznie od poziomu
wiedzy wyznaczonego w badaniach krajowych i międzynarodowych. Ponadto
wykazano słabą bądź średnią korelację pomiędzy badanymi determinantami
a poziomem wiedzy ankietowanych.
Należy jednak wskazać na potrzebę i konieczność dalszych badań w tym obszarze. W analizowanych na potrzeby przeprowadzonych badań programach studiów na Politechnice Gdańskiej zwrócono uwagę na obecność w nich zagadnień
ekonomicznych i finansowych. Zatem twórcy tych programów zdają sobie sprawę
z istoty omawianych zagadnień dla absolwentów tych kierunków. Niestety czasami
fakt, że programy kształcenia zawierają efekty związane z finansowymi obszarami
wiedzy, nie oznacza, że występują w nich przedmioty ekonomiczno-finansowe.
Zagadnienia te są zatem omawiane powierzchownie, co powoduje, że studenci
zdobywają wiedzę niepogłębioną.
Natomiast wiedza finansowa pozwala na lepsze rozumienie zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Dzięki tej wiedzy studenci, a później absolwenci
uczelni technicznych zdobywają również umiejętności, które pozwolą im na podejmowanie racjonalnych, przemyślanych i efektywnych decyzji finansowych.
Edukacja finansowa da studentom możliwość identyfikacji korzyści i ryzyka związanego z korzystaniem z podstawowych produktów finansowych i instrumentów
rynku finansowego.
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WIEDZA FINANSOWA STUDENTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH
NA PRZYKŁADZIE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ I JEJ DETERMINANTY
Streszczenie
W badaniach naukowych często wskazuje się na znaczenie świadomości finansowej ludności
i związek pomiędzy nią a stabilnym wzrostem gospodarczym kraju. Świadomość finansowa wiąże się
nierozerwalnie z wiedzą ekonomiczną ludności. W ostatnich latach podejmowano się wielu badań
dotyczących oceny tego obszaru wiedzy zarówno Polaków, jak również obywateli innych krajów.
Wskazano tym samym na niski poziom świadomości finansowej oraz wiedzy ankietowanych.
Ponadto opinie zgłaszane przez pracodawców i przedsiębiorstwa wskazują na niewystarczającą
wiedzę finansową inżynierów, którzy są przez nich zatrudniani. Braki w tym obszarze powodują
problemy z odpowiednim podejmowaniem decyzji, które mają istotny wpływ na finanse przedsiębiorstwa, w szczególności zaś na racjonalne zarządzanie środkami finansowymi.
Dlatego też celem niniejszego artykułu jest ocena wiedzy studentów uczelni technicznej, w której
istotną grupę absolwentów stanowią inżynierowie. Absolwenci tych uczelni w dalszej pracy zawodowej obok wiedzy technicznej, w opinii autorek, powinni posiadać umiejętność wykorzystania wiedzy
finansowej. Autorki na podstawie przeprowadzonych badań widzą potrzebę podjęcia edukacji studentów tego typu uczelni w zakresie finansów. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury
przedmiotu oraz badania ankietowe.
Na podstawie przeprowadzonych badań należy zauważyć, że poziom wiedzy studentów badanej
uczelni technicznej nie odbiega znacznie od poziomu wiedzy wyznaczonego w badaniach krajowych
i zagranicznych. Ponadto wykazano słabą bądź średnią korelację pomiędzy badanymi determinantami a poziomem wiedzy ankietowanych.
Słowa kluczowe: świadomość finansowa, wiedza finansowa

FINANCIAL LITERACY OF TECHNICAL UNIVERSITIES’ STUDENTS
ON THE EXAMPLE OF GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
AND ITS DETERMINANTS
Summary
The academic research often points to the importance of financial awareness of the population
and the relationship between financial awareness and stable economic growth of the country.
Financial awareness is inseparably connected with the economic knowledge of the population.
Many studies on the evaluation of this area of Poles’ knowledge have been carried out recently. They
indicated the same low level of financial awareness and knowledge of the respondents.
In addition, the opinions reported by employers and businesses indicate insufficient
financial knowledge of engineers who are employed by them. Gaps in the area cause problems
with the appropriate decision-making, which has a significant impact on the corporate finance.
Therefore, the objective of this article is to evaluate the knowledge of technical universities’
students who will be future engineers. In the opinion of the authors, graduates of these universities
in the further work next to technical knowledge should have the ability to use financial knowledge.
Based on the study the authors see the need for this type of students universities’ education in the field
of finance. The applied research method is the analysis of literature and surveys.
It should be noted that the level of knowledge of technical universities’ students does not differ
significantly from the level of knowledge set in the domestic and foreign research. Moreover,
it has been shown a poor or average correlation between the selected determinants of the level
of respondents’ financial knowledge.
Keywords: financial literacy, financial awareness
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Zatory płatnicze a odroczone płatności
Gabriela Golawska-Witkowska*, Ewa Mazurek-Krasodomska**, Anna Rzeczycka***

1. Wprowadzenie
W Polsce Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek obrotu bezgotówkowego, gdy wartość realizowanych transakcji
przekracza równowartość w złotych 15 000 euro (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku).
Obok tego typu transakcji dokonywane są w tym samym trybie również te o niższej wartości. Mamy więc do czynienia z odroczonymi terminami płatności, związanymi z udzieleniem kredytu kupieckiego innym przedsiębiorstwom.
Odroczone płatności obok pozytywnych skutków, w postaci możliwości zwiększenia obrotów, powodują funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach ryzyka
kredytowego. Jego wyrazem jest tworzenie się zatorów płatniczych, które są spowodowane brakiem lub w najlepszym przypadku tylko częściową zapłatą za dostarczone wyroby, towary czy usługi.
Celem artykułu jest przedstawienie zatorów płatniczych jako skutków odroczonych płatności, sprzyjających tworzeniu się ryzyka kredytowego oraz ujemnych
luk płynności. Stwierdzono, że kredyt kupiecki może dla wielu firm stanowić istotną przeszkodę w działalności gospodarczej. Podjęto więc próbę oszacowania przyczyn występowania oraz wskazania potencjalnych i realnych metod ograniczania
jego skutków.
*
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Zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu oraz danych
statystycznych. W analizach posłużono się wielkościami globalnymi dotyczącymi
całej gospodarki oraz wybranych branż. Nie informują one o sytuacji w poszczególnych przedsiębiorstwach, ale pozwalają na pokazanie ogólnych tendencji w zakresie płynności.

2. Kredyt kupiecki i przyczyny jego
występowania
Płatności za dostarczone wyroby, towary czy usługi w przypadku udzielenia kredytu kupieckiego są odroczone w czasie. Oznacza to, że środki pieniężne
przedsiębiorstw zamrożone są w należnościach z tytułu dostaw i usług. Nabywcy
towarów czy usług są zobowiązani do dokonania zapłaty w ustalonym terminie
w przyszłości, ale już po otrzymaniu dostawy. Może więc okazać się, że:
– nie posiadają oni wystarczających środków na zapłatę swoich zobowiązań
płatniczych,
– prowadzą politykę dokonywania zapłaty dopiero po kolejnym wezwaniu
do jej uiszczenia.
Konsekwencją takich sytuacji są opóźnienia w płatnościach lub nawet ich
zaprzestanie. W efekcie tworzą się zatory płatnicze, których przyczyny mają
zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny charakter. Mogą dotyczyć czynników
w skali makro, takich jak polityka pieniężna i fiskalna oraz koniunktura gospodarcza. Przykładowo prowadzona polityka tzw. trudnego pieniądza skutecznie
ogranicza możliwości zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw. Podobnie
nie bez znaczenia jest sytuacja finansów publicznych. Wysoki deficyt może być
sfinansowany poprzez emisję papierów skarbowych, które między innymi są nabywane przez banki. Ponieważ ilość środków pieniężnych będących w ich dyspozycji jest ograniczona, banki przeznaczają mniej środków na kredytowanie
przedsiębiorstw. Kredyty są więc trudne do pozyskania lub wręcz niedostępne
dla niektórych podmiotów gospodarczych, co pogarsza ich sytuację płynnościową. Czynnikiem w skali makro jest również koniunktura gospodarcza. Dekoniunktura gospodarcza związana jest z pogarszaniem kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, w tym ich możliwości płatniczych. Wykorzystując
współczynnik korelacji Pearsona, określono zależność między jednym z mierników koniunktury, jakim jest wskaźnik bezrobocia, a zatorami płatniczymi.
Wskaźnik bezrobocia zmienia się wraz ze standingiem przedsiębiorstw. Jego
pogorszenie związane jest często z ograniczeniem wielkości sprzedaży powodującym zwolnienia pracowników. W skali globalnej pojawia się więc zwiększone
bezrobocie. Zatory płatnicze wyznaczono natomiast jako udział opóźnionych
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płatności, przekraczających 60 dni w płatnościach ogółem. Współczynnik Paersona dla badanych w latach 2010–2014 zmiennych osiągnął poziom 0,631, potwierdzając korelację między koniunkturą, wyrażoną wskaźnikiem bezrobocia,
a zatorami płatniczymi w Polsce.
Wewnętrzne przyczyny problemów płynnościowych przedsiębiorstw dotyczą
natomiast braku dopasowania kwot i terminów dokonywanych płatności i otrzymywanych wpływów z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów czy świadczonych
usług. Wynikają więc z braku lub niedostatecznej polityki samego przedsiębiorstwa w zakresie kształtowania jego kapitału obrotowego netto. Firmy w niedostatecznym stopniu wykorzystują swoją rezerwę płynności oraz źle zarządzają środkami pieniężnymi, należnościami, zapasami i zobowiązaniami z tytułu dostaw
i usług. Konieczne staje się więc zarządzanie ryzykiem związanym z odroczonymi
płatnościami z uwzględnieniem sytuacji makro, jak również w samym przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwa, kształtując to ryzyko, nie mają jednak większego wpływu
na determinanty zewnętrzne w postaci koniunktury gospodarczej, polityki pieniężnej i fiskalnej. Mogą natomiast, uwzględniając czynniki wewnętrzne, zarządzać nim i kształtować poziom płynności w swojej firmie. W tym celu muszą oddziaływać zarówno na aktywną, jak i pasywną stronę bilansu.

3. Sytuacja przedsiębiorstw w Polsce
w zakresie kształtowania należności
z tytułu dostaw i usług
Ważnym elementem kształtowania płynności przedsiębiorstw jest identyfikacja
ich sytuacji w zakresie należności z tytułu dostaw i usług. Według danych GUS
należności ogółem stanowią ponad 40% aktywów obrotowych przedsiębiorstw,
natomiast te, które wiążą się z dostawami i usługami, tworzą ponad 80% wszystkich należności przedsiębiorstw. Są więc istotnym elementem, za pomocą którego może być generowane ryzyko kredytowe tkwiące w odroczonych płatnościach.
Należności te zostały przedstawione w tabeli 1. Można zauważyć, że poziom należności wykazuje tendencję wzrostową. Wyjątkiem jest 2012 rok, kiedy ich wartość
nieco się obniżyła. Warto zwrócić jeszcze uwagę na zmniejszający się udział należności z tego tytułu w przychodach ze sprzedaży. W 2010 roku wynosił on 12,5%,
natomiast cztery lata później nie osiągnął 12%.

1

Obliczeń dokonano na podstawie danych rocznych.
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Tabela 1. Należności przedsiębiorstw w Polsce
Rok

Należności ogółem
w mln zł

2010
2011
2012
2013
2014

383 813
430 099
428 574
433 127
448 974

Należności z tytułu
dostaw i usług
w mln zł
320 035
352 419
348 387
357 055
366 762

Udział należności z tytułu dostaw
i usług w przychodach ze sprzedaży
(%)
12,5
12,2
11,6
11,8
11,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych RP 2010–2015.

W gospodarce ponad połowa należności jest regulowana z opóźnieniem. Jednak
udział nieterminowych płatności zależy od branży, w której funkcjonują przedsiębiorstwa. Zostało to przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Odsetek nieterminowo regulowanych należności (%)
Branża
Okres
X 2010
X 2011
XI 2012
XI 2013
VI 2014
IV 2015

Ogółem
53
56
47
45
51
61

Branża
Usługi
Przedsiębiorcy
finansowa masowe
56
55
45
46
61
59
26
60
65
25
58
59
23
63
63
38
57
53

Branża
budowlana
Bd
Bd
57
69
78
79

E-commerce
Bd
Bd
46
31
48
63

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.RaportBIG.pl.

Nieterminowe płatności stanowią w całej gospodarce około 50%, a od roku
2013 obserwuje się ich wzrost. Szczególnie trudna sytuacja występuje w branży
budowlanej, gdzie od 2012 roku wzrasta odsetek nieterminowo regulowanych
płatności. W opinii przedsiębiorców jest to istotna przeszkoda w funkcjonowaniu
każdego z nich (tabela 3).
Tabela 3. Nieterminowo regulowane płatności jako przeszkoda w prowadzeniu działalności
gospodarczej (%)
Branża
Okres
X 2010
X 2011
XI 2012
XI 2013
VI 2014
IV 2015

Ogółem
74
77
84
74
81
81

Branża
Usługi
Przedsiębiorcy
finansowa masowe
75
71
72
77
76
77
71
80
86
72
75
76
65
78
93
88
80
79

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.RaportBIG.pl.

Branża
budowlana
Bd
Bd
96
84
93
88

E-commerce
Bd
Bd
83
62
83
75
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W całej gospodarce nieterminowe płatności stanowią ponad 80% przyczyn
trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest to związane z występowaniem należności przedawnionych, umorzonych lub wręcz nieściągalnych.
W przedsiębiorstwie skutkuje to znacznym opóźnieniem w odzyskaniu zamrożonych w należnościach kapitałów lub nawet ich utratą. Pojawiają się problemy
z utrzymaniem płynności, których wyrazem są zatory płatnicze. W Polsce sytuacja
w zakresie rotacji należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług przedstawia się
następująco (tabela 4).
Tabela 4. Rotacja należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług
w dniach w przedsiębiorstwach w Polsce
2010

2011

2012

2013

2014

Rotacja należności w dniach

Wyszczególnienie

55

44

42

53

53

Rotacja zobowiązań z tytułu
dostaw i usług w dniach

46

45

42

42

42

9

–1

0

11

11

Różnica w dniach (rotacja
należności – rotacja
zobowiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych RP 2010–2015.

W przedsiębiorstwach w Polsce krótszy jest okres rotacji zobowiązań niż należności. Oznacza to, że firmy muszą szybciej regulować swoje zobowiązania finansowe, niż otrzymają środki pieniężne za dostarczone wyroby, towary czy usługi.
Wyjątek stanowi rok 2011, w którym wcześniej otrzymano środki pieniężne należne, a dopiero potem konieczne było dokonanie płatności z tytułu zobowiązań
finansowych. Rotacja należności w zależności od branż przedstawia się następująco
(tabela 5).
Tabela 5. Rotacja należności w dniach wg branż
Rok

Przemysł

Budownictwo

Handel
i naprawy

Transport

Usługi
finansowe

2010

56

74

40

55

166

2011

45

64

35

44

104

2012

42

64

34

43

96

2013

52

86

38

57

146

2014

53

83

37

58

157

Źródło: opracowanie na podstawie Małego Rocznika RP, GUS, Warszawa 2005–2015.

Najdłuższe terminy oczekiwania na upłynnienie należności można zaobserwować w usługach finansowych i budownictwie. Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw
i usług wg branż została przedstawiona w tabeli 6.
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Tabela 6. Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach
Rok

Przemysł

Budownictwo

Handel
i naprawy

Transport

Usługi
finansowe

2010

46

67

46

39

17

2011

45

70

46

39

22

2012

39

69

44

36

16

2013

41

74

43

36

18

2014

40

70

43

35

20

Źródło: opracowanie na podstawie Rocznika Statystycznego RP, GUS, Warszawa 2005–2015.

Najdłuższe terminy płatności występują w budownictwie. Są one jednak krótsze
niż terminy płatności należności. Potwierdza to ogólną tendencję obserwowaną
w całej gospodarce.
Analizując przedstawione dane, należy stwierdzić, że sytuacja w zakresie odroczonych płatności naraża przedsiębiorstwa na ryzyko kredytowe, które przyczynia się do tworzenia ryzyka płynności.

4. Zatory płatnicze w Polsce
Wyrazem problemów płynnościowych przedsiębiorstw są zatory płatnicze. Występują one w Polsce, ale również są charakterystyczne dla obrotu bezgotówkowego w Unii Europejskiej. Struktura płatności wg terminów i branż została przedstawiona w tabelach 7 i 8.
Tabela 7. Struktura płatności wg terminów w Polsce (%)
Rok

W terminie

< 30 dni

30–60 dni

60–90 dni

90–120 dni

> 120 dni

2008

47,0

470,1

3,3

2,4

1,6

5,6

2011

34,5

49,8

2,9

2,0

2,2

8,6

2012

23,7

57,8

3,6

2,4

2,4

10,1

2013

30,5

53,5

3,1

2,1

2,1

8,7

2014

44,2

42,2

2,3

1,6

1,9

7,8

Źródło: Raport Barometr płatności na świecie (2014).

Na początku badanego okresu nastąpił znaczny spadek udziału należności płatnych w terminie. W roku 2008 stanowiły one 47% należności, a w roku 2012 tylko
niecałe 24%. Kolejne lata przyniosły natomiast ponowny wzrost udziału należności płatnych w terminie. Nie przekraczają one jednak 45% ogółu płatności. Na wy-
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kresie 1 przedstawiono strukturę należności ze względu na termin ich płatności,
ale przyjmując nieco uproszczony ich podział. Ze względu na tematykę niniejszego opracowania za okres graniczny przyjęto 60 dni.

Wykres 1. Struktura płatności należności
Źródło: opracowanie własne na postawie tabeli nr 7.

Na początku badanego okresu udział należności o terminie płatności przekraczającym 60 dni wynosił tylko 9,6%, natomiast kolejne lata przyniosły jego wzrost.
Najwyższy poziom przeterminowanych płatności, przekraczający 60 dni, odnotowano w 2012 roku. Stanowiły one 14,9% ogółu płatności. W późniejszym okresie
nastąpiła niewielka poprawa w tym zakresie.
Tabela 8. Struktura płatności wg branż (%) w 2014 roku
Termin

Budownictwo

Produkcja

Transport

Sprzedaż
detaliczna

Usługi
finansowe

Usługi

W terminie

36,5

30,3

23,0

25,9

31,1

33,9

< 30 dni

44,2

57,1

47,5

64,7

51,8

50,2

30–60 dni

2,9

3,2

4,5

2,3

2,3

3,8

60–90 dni

1,9

1,7

4,3

1,6

2,7

2,3

2,4

2,0

4,1

1,4

2,5

2,1

12,1

5,7

16,6

4,1

9,6

7,7

90–120 dni
> 120 dni

Źródło: Raport Barometr płatności na świecie 2015. Bisnote D&B Polska.

Najwięcej zaległości przekraczających 60 dni występuje w takich branżach jak
transport (25,0%) oraz budownictwo (16,5%). Przedstawione analizy pozwalają
stwierdzić, że sytuacja przedsiębiorstw w zakresie płynności jest niezadowalająca.
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Terminw UE występują
Płatność opóźnienia
w
<30 dni
30-60 dni
dni
90
– 120
Również
w płatnościach.
Jednak60-90
w większości
kraterminie
dni
jów sytuacja jest lepsza niż w Polsce. Potwierdzają to dane z tabeli 9.
Rok
2012
39,1
Tabela 9. Struktura płatności
w UE w latach51,3
2012–2014

3,9

2013
Termin

4,2

Rok

Płatność
w terminie

38,0

< 30 dni

51,2

30–60 dni

60–90 dni

2,4
2,7

90–120 dni

>1

1,5
> 120 dni

1,7

2014
37,6
51,6
4,4
2,6
1,6
2012
39,1
51,3
3,9
2,4
1,5
1,8
Źródło:
2013 Raport:
38,0 Barometr
51,2 płatności
4,2na świecie2,72013. Bisnote
1,7 D&B Polska
2,2
2014

37,6
51,6 w terminie
4,4 charakteryzują
2,6
W Polsce
płatności
się1,6wyższym 2,2
udziałem w płatn

Źródło: Raport Barometr płatności na świecie 2013. Bisnote D&B Polska.

ogółem niż w krajach UE ogółem. Jednak w Polsce zatory dotyczące nietermi

W Polscepowyżej
płatności60
w terminie
charakteryzują
się wyższym
udziałem
w płatnopłatności,
dni kształtują
się w 2012r.
na poziomie
14,9%,
w 2013r. – 12
ściach ogółem niż w krajach UE ogółem. Jednak w Polsce zatory dotyczące nie-

2014r.
-11,3%,
podczaspowyżej
gdy w UE
odpowiednio
– 5,7%,
6,4%.
terminowych
płatności,
60 dni,
kształtują się
w 20126,6%
rokuoraz
na poziomie
14,9%,
2013 roku
– 12,9%, ww2014
roku bezgotówkowym
– 11,3%, podczas gdy w UE odpowied4. wRyzyko
kredytowe
obrocie
nio – 5,7%, 6,6% oraz 6,4%.

Przedstawiona w pkt. 2 i 3 sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw pozw
4.1. Ryzyko kredytowe
w obrocie
stwierdzenie,
że funkcjonują
one w bezgotówkowym
warunkach ryzyka kredytowego. Udzielanie

kupieckiego
może
siępłynnościowa
z opóźnieniem
zapłaty lub jej
brakiem.3Taka s
Przedstawiona
w bowiem
pkt. 2 i 3wiązać
sytuacja
przedsiębiorstw
pozwala
na stwierdzenie, że funkcjonują one w warunkach ryzyka kredytowego. Udzielanie
kredytu kupieckiego może bowiem wiązać się z opóźnieniem zapłaty lub jej brakiem (Kreczmańska-Gogol
2015, s. 102). Taka sytuacja przekłada się na powstanie
płynności
( rys.1 ).
problemów płynnościowych, czyli przekształca się w ryzyko płynności (rys. 1).

przekłada się na powstanie problemów płynnościowych, czyli przekształca się w
Rys. 1. Ryzyko związane z kredytem kupieckim
Zapłata po terminie
KREDYT
KUPIECKI

RYZYKO KREDYTOWE
Brak zapłaty
RYZYKO PŁYNNOŚCI

Źródło:
opracowanie własne
Rysunek 1. Ryzyko związane z kredytem kupieckim
Źródło: opracowanie
własne.
Efektem opóźnienia

odroczonej w czasie zapłaty lub jej braku jest ryzyko pły

JestEfektem
to sytuacja,
w której
przedsiębiorstwo
nielub
posiada
wystarczających
zasobów pien
opóźnienia
odroczonej
w czasie zapłaty
jej braku
jest ryzyko płynno-

ści. Jest to sytuacja, w której przedsiębiorstwo nie posiada wystarczających zasobów
pieniężnych na pokrycie swoich zobowiązań krótko- i długoterminowych. Wpływy
przedsiębiorstwa
z działalności
operacyjnej, inwestycyjnej
są więcniż
niż-wypływy śr
działalności
operacyjnej,
inwestycyjnej
i finansoweji finansowej
są więc niższe
sze niż wypływy środków. Mamy więc do czynienia z ujemną luką płynności (rys. 2).

na pokrycie swoich zobowiązań krótko i długoterminowych. Wpływy przedsiębio
Mamy więc do czynienia z ujemną luką płynności ( rys.2 ).

Rys.2. Ujemna luka płynności
Przepływy

Zatory płatnicze a odroczoneWPŁYWY
płatności< WYPŁYWY
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wypływy

wpływy

NIEDOBÓR
Rys.2. Ujemna luka płynności

Przepływy

wypływy

RYZYKO
PŁYNNOŚCI
WPŁYWY
< WYPŁYWY
wpływy
RYZYKO
czas PŁYNNOŚCI

NIEDOBÓR

czas

Źródło: opracowanie własne
Szczególnie niebezpieczna dla firmy jest ujemna luka płynności, występująca zarówno
Źródło: opracowanie własne
w krótkim okresie, jak również dotycząca
oznaczająca
trwałe
niedobory
Rysunekdługiego
2. Ujemnaokresu,
luka płynności
WPŁYWY
< WYPŁYWY
Szczególnie niebezpieczna dla firmy jest ujemna luka płynności,
występująca
zarówno
Źródło:
opracowanie
własne.
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Rys. 3. Asymetria informacji w transakcjach z odroczonym terminem płatności
Rys.
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transakcjachINFORMACJI
z odroczonym terminem płatności odbiorca
dostawca
ASYMETRIA
dostawca

ASYMETRIA INFORMACJI
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parametrach

Źródło: opracowanie
Rysunek 3.własne
Asymetria informacji w transakcjach z odroczonym terminem płatności
Źródło: opracowanie własne
Źródło: opracowanie własne.
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5. Ograniczanie ryzyka kredytowego
w transakcjach z odroczoną płatnością
Celem zarządzania należnościami z tytułu dostaw i usług jest ustalenie optymalnego rozmiaru kredytu kupieckiego udzielanego odbiorcom. W ten sposób
można zabezpieczyć i optymalnie wykorzystać środki zainwestowane w odroczonych płatnościach.
Sposób zarządzania kredytem kupieckim wynika z prowadzonej przez przedsiębiorstwa polityki kredytowej, która pojmowana jest jako zespół decyzji dotyczących okresu kredytowania, standardów kredytowych, udzielanych opustów i procedur ściągania należności. Wykorzystując te instrumenty polityka kredytowa ma
za zadanie równoważenie kosztów i korzyści związanych z posiadaniem należności z tytułu dostaw i usług (Jaworski 2010, s. 386). Zgodnie z literaturą przedmiotu
wyróżniono trzy etapy zarządzania kredytem kupieckim:
– I etap, dotyczący ograniczania potencjalnego ryzyka w procesie analizy własnej sytuacji płynnościowej, określenia warunków kredytowania, możliwości
zmian stosowanej polityki kredytowania oraz ubezpieczenia należności,
– II etap, polegający na wykorzystaniu faktoringu,
– III etap, dotyczący określania metod ściągania należności.
Dokonując oceny funkcjonowania należności, należy określić okres ich rotacji
w dniach. Otrzymany wynik należy porównać z:
– planem w zakresie rotacji należności,
– wynikiem z okresu poprzedniego,
– wynikami innych przedsiębiorstw, szczególnie konkurencyjnych,
– okresem rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Okres rotacji należności powinien wykazywać tendencję malejącą. W takiej
sytuacji środki w nich zamrożone zostają upłynniane w coraz krótszym okresie.
Należy również porównać czas oczekiwania na zapłatę należności z terminami
płatności zobowiązań, szczególnie z tytułu dostaw i usług.
Kredyt kupiecki powinien mieć precyzyjnie określone warunki jego udzielenia.
Należą do nich okres zapłaty oraz warunki dyskonta w cenie (opusty) (Golawska-Witkowska, Rzeczycka, Zalewski 2006, s. 159 i nast.)
Okres dokonywania płatności jest negocjowany przez strony transakcji kupna
– sprzedaży. Zależy od wielu czynników, jak np.:
– branży, w której realizowana jest transakcja,
– kraju pochodzenia odbiorcy,
– wiarygodności kupującego i jego kondycji ekonomiczno-finansowej.
Obecnie okres zapłaty powinien być spójny z postanowieniami Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 28 kwietnia
2013 roku i zastąpiła poprzednio obowiązującą Ustawę z dnia 12 czerwca 2003
roku (Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku). Zgodnie z przyjętymi postanowieniami
termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać
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60 dni kalendarzowych, a między przedsiębiorstwami i podmiotami publicznymi
– 30 dni. Może być on wydłużony w przypadku spełnienia określonych warunków
o charakterze społeczno-gospodarczym. Konsekwencją przekroczenia terminu jest
możliwość naliczenia przez wierzyciela odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych.
Ustawa wprowadziła również ryczałtową kwotę w postaci rekompensaty za koszty
odzyskiwania należności w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty
40 euro. W Polsce podejmowane są również inne działania ograniczające zatory
płatnicze. Dotyczą one rozliczeń w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług.
W I etapie zarządzania kredytem kupieckim określa się również wiarygodność nabywcy towarów i usług. Jedną z metod jest metoda „pięciu C”. Pozwala
ona na dokonanie oceny klienta, biorąc pod uwagę takie jego cechy, jak charakter,
możliwości płatnicze, kapitał, gwarancje oraz warunki gospodarcze (Michalski
2013, s. 179).
W I etapie przeprowadza się też ocenę zasadności zmian polityki kredytowej.
Przedsiębiorstwa, pragnąc sprostać wymogom konkurencji, w wielu przypadkach
muszą rozważyć możliwość wydłużenia terminu płatności. Muszą więc określić
stopę zwrotu z kapitału zamrożonego w należnościach, których termin płatności
został wydłużony. Innymi słowy przedsiębiorcy, inwestując w należności, zamrażają w nich kapitały i oczekują generowania zysków z tego rodzaju przedsięwzięcia.
Bardzo ważnym elementem zarządzania należnościami z tytułu dostaw i usług
jest ich ubezpieczenie. Celem zawartych umów jest zabezpieczenie się przed niewypłacalnością odbiorców towarów czy usług. Odszkodowanie ubezpieczeniowe
będzie się należało ubezpieczającym się, gdy odbiorcy trwale zaprzestaną regulowania swoich zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
W II etapie firmy mogą skorzystać z faktoringu, czyli sprzedają nieprzeterminowane należności. Jest on szczególnie korzystny dla faktoranta, ponieważ powoduje:
– zamianę należności na płynne środki pieniężne,
– poprawę płynności finansowej wraz ze stabilizacją pieniężną przedsiębiorstwa,
– zmniejszenie ryzyka kredytowego prowadzonej działalności.
III etap obejmuje działania mające na celu ściąganie należności. Jest on aktywowany, gdy działania wcześniej rozpoczęte (etap I i II) stały się nieskuteczne.
Na tym etapie firmy powinny ustalić, kto będzie prowadzić ściąganie należności:
czy będą to działania samego przedsiębiorstwa, czy skorzysta z usług firm windykacyjnych. Muszą również określić, czy będą ściągać należności rygorystycznie,
czy podejmą bardziej elastyczne działania. Gdy firmy same podejmują się windykowania należności, to ich działania polegają na:
– wysyłaniu upomnień o przeterminowanych należnościach,
– przeprowadzaniu rozmów telefonicznych z kierownictwem firm zalegających z płatnościami,
– wszczynaniu postępowania sądowego.
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Należy jednak stwierdzić, że przedstawione wyżej działania ograniczające negatywne skutki odroczonych płatności nie zawsze są podejmowane przez przedsiębiorstwa. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych przez BIG InfoMonitor
(tabela 10).
Tabela 10. Proponowane i realizowane działania ograniczające ryzyko kredytowe z tytułu
odroczonych płatności
Działania prewencyjne
przedsiębiorstw
(%)

Działania realizowane
w celu odzyskania
niezapłaconych należności
(%)

– ocena własnej sytuacji
w zakresie należności

Bd

Bd

– ocena wiarygodności klienta

19

Proponowane działania
ograniczające ryzyko
kredytowe

– informacja o kliencie
z wywiadowni

–

– stosowanie przedpłat

–
–

14

–

– ubezpieczenie transakcji

4

–

– faktoring

1

–

– dzwonienie, negocjowanie

–

24

24

28

– wezwanie do zapłaty
– odsetki ustawowe

2

–

19

27

– sąd, komornik

–

43

– wpis do rejestru dłużników

–

3

11

3

– odmowa współpracy

–

1

– nie wiem

6

–

– windykacja

– blokada dostaw

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIGInfoMonitor 2015.

Analizując działania przedsiębiorstw, należy stwierdzić, że aż 14% badanych
stosuje przedpłaty w realizowanych transakcjach. Potwierdza to brak zaufania
do kontrahenta wynikający z asymetrii informacji. Jednocześnie należy stwierdzić, że nie są wystarczające działania w zakresie zarządzania odroczonymi
płatnościami. Tylko 19% badanych analizuje sytuację ekonomiczno-finansową
klienta, 4% korzysta z ubezpieczenia transakcji, a tylko 1% wykorzystuje faktoring. Nieco lepiej wygląda sytuacja w zakresie ściągania należności. Przedsiębiorcy aktywnie prowadzą negocjacje. Wykorzystują również metody prawne,
jednak tylko 3% przedsiębiorstw korzysta z wpisu do rejestru dłużników i blokuje dostawy.
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6. Podsumowanie
Udzielanie kredytu kupieckiego jest wpisane w działalność każdego przedsiębiorstwa. Odroczone płatności sprzyjają wzrostowi sprzedaży, ale również mogą
powodować perturbacje w ich funkcjonowaniu. Na podstawie przeprowadzonych
rozważań stwierdzono, że problemy płynnościowe wywołane są przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Czynnikami je kształtującymi są więc polityka monetarna
i fiskalna oraz koniunktura gospodarcza. Jednak na nie przedsiębiorstwo nie ma
większego wpływu.
Ważne są więc działania samych przedsiębiorstw, głównie w zakresie zarządzania kredytem kupieckim. Gdyby działania dotyczące I i II etapu zarządzania należnościami z tytułu dostaw i usług były lepiej wykonywane, można przypuszczać,
że III etap byłby realizowany w mniejszym zakresie. Udzielając kredytu kupieckiego, każde przedsiębiorstwo narażone jest na ryzyko kredytowe, a w konsekwencji – ryzyko płynności. Tworzące się zatory płatnicze, mimo stosowanych przez
państwo instrumentów prawnych w postaci Ustawy o terminach dostaw, stanowią
istotną przeszkodę w działalności firm. W związku z powyższym konieczne jest
zarządzanie kredytem kupieckim i dalsze doskonalenie działań z nim związanych.
Przedsiębiorstwa powinny więc włączyć do działań ograniczających negatywne
skutki kredytu kupieckiego nowe metody sprawdzania kondycji ekonomiczno-finansowej kontrahenta oraz instrumenty finansowe ograniczające wspomniane
ryzyko.
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ZATORY PŁATNICZE A ODROCZONE PŁATNOŚCI
Streszczenie
Udzielanie kredytu kupieckiego jest wpisane w działalność każdego przedsiębiorstwa. Odroczone
płatności sprzyjają wzrostowi sprzedaży, ale również mogą powodować perturbacje w ich funkcjonowaniu. Wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka kredytowego, które
przekształca się często w ryzyko płynności. W efekcie tworzą się zatory płatnicze. Celem artykułu jest
przedstawienie zatorów płatniczych jako skutków odroczonych płatności sprzyjających tworzeniu się
ryzyka kredytowego oraz ujemnych luk płynności. Stwierdzono, że kredyt kupiecki może dla wielu
firm stanowić istotną przeszkodę w działalności gospodarczej. Podjęto się więc próby oszacowania
przyczyn występowania oraz wskazania potencjalnych i realnych metod ograniczania jego skutków.
Na podstawie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że problemy płynnościowe wywołane
są przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Ich przyczynami są więc polityka monetarna i fiskalna
oraz koniunktura gospodarcza. Jednak na nie przedsiębiorstwo nie ma większego wpływu. Ważne są
więc działania samych przedsiębiorstw, głównie w zakresie zarządzania kredytem kupieckim.
Tworzące się zatory płatnicze, mimo stosowanych przez państwo instrumentów prawnych w postaci Ustawy o terminach dostaw, stanowią istotną przeszkodę w działalności firm. W związku
z powyższym konieczne jest zarządzanie kredytem kupieckim i dalsze doskonalenie działań z nim
związanych. Przedsiębiorstwa powinny więc włączyć do działań ograniczających negatywne skutki
kredytu kupieckiego nowe metody sprawdzania kondycji ekonomiczno-finansowej kontrahenta oraz
instrumenty finansowe ograniczające wspomniane ryzyko.
Słowa kluczowe: należności, kupiecki, odroczone płatności, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, zatory płatnicze, kredyt

PAYMENT DELAYS AND DEFERRED PAYMENTS
Summary
The trade credit is included in the activities of each company. Deferred payments are conducive
to the growth of sales, but can also cause disturbances in their functioning. They facilitate the operation
of companies in terms of credit risk, which turns up frequently in liquidity risk. As a result, they
create a congestion payments.
The aim of the article is to present the payments delays as the effects of the deferred payments,
conducive to the formation of credit risk and negative liquidity gaps. It was found that the trade
credit for many companies may constitute a significant obstacle in their economic activity. So there
were undertaken attempts to assess the causes of the occurrence and to identify potential and real
methods of limiting its effects.
Based on the investigations stated that liquidity problems are caused by external and internal
factors. The factors shaping them they are the monetary and fiscal policies and the economic
conditions. However, no company has influence on it. Important action has therefore the enterprise,
mainly in the management of the trade credit.
The payment bottlenecks, which arise despite of the imposed by the State the legal instruments
in the form of the Law on delivery dates, are important obstacle to the activities of companies.
Therefore, it is necessary to manage trade credit and further improvement of related activities.
Enterprises should therefore include to the measures of the limit of the negative effects of the credit,
the new methods of checking the financial and economic situation of the customers, and financial
instruments, limiting these risks.
Keywords: debt, merchant, deferred payments, credit risk, liquidity risk, payment backlogs,
payment delays, credit
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Konsolidacja fiskalna
a zadowolenie z życia
Iwona Wojciechowska-Toruńska*

1. Wprowadzenie
Generowanie wzrostu gospodarczego stało się głównym celem polityki fiskalnej
wielu państw na świecie. Jednocześnie wiele państw świata zapomina, że czynniki wzrostu gospodarczego to nie tylko nakłady kapitałowe i nowe technologie,
ale również jakość aktywów osobowych. Konsolidacja fiskalna może być ważnym
instrumentem polityki fiskalnej kształtującym poziom zadowolenia z życia obywateli. Konsolidacja budżetowa opierająca się na dużych ograniczeniach w wydatkach publicznych powoduje, że działania gospodarcze rządu wydają się bardziej
wiarygodne dla społeczeństwa. Skutkuje to wzrostem planów konsumpcyjnych
(zaplanowanych wydatków), gdyż konsumenci oczekują niższych podatków
w przyszłości. Z kolei przedsiębiorcy oczekują z tego samego powodu (niższe obciążenia podatkowe to zwiększenie potencjalnych dochodów do dyspozycji) wyższych zysków swoich przedsiębiorstw umożliwiających wzrost inwestycji. Wzrost
popytu i inwestycji powoduje dodatni wpływ na wzrost gospodarczy. Takie efekty
wiarygodnej polityki fiskalnej zostały nazwane efektami niekeynesowskimi (Giavazzi, Pagano 1990). Powstają pytania, czy wzrost konsumpcji i inwestycji z powodu konsolidacji fiskalnej może polepszyć nastroje Polaków? Jaka jest skala zmiany
zadowolenia z życia Polaków po konsolidacji fiskalnej? Czy pozytywne zmiany
ekonomiczne o dużej skali mają wpływ na zadowolenie z życia obywateli? Czy
konsolidacjom fiskalnym towarzyszy wzrost czy spadek zadowolenia z życia? Jak
zmienia się poziom zadowolenia z życia po konsolidacji?
*

Iwona Wojciechowska-Toruńska, Politechnika Łódzka, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami.
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W dyskusji na temat zadowolenia z życia w zależności od polityki fiskalnej można rozpatrywać takie czynniki jak: rodzaj i wysokość stawek podatkowych, stabilność systemu podatkowego, wielkość deficytu i długu publicznego czy poziom
wydatków publicznych. Czynniki te z kolei nie są bez znaczenia dla wielkości dochodu narodowego danego kraju, który niewątpliwie przyczynia się do poziomu
finansowego dobrobytu społeczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie poziomu zadowolenia z życia w czasie epizodu konsolidacji fiskalnej, przed i po konsolidacji fiskalnej. Poziom finansowy nie jest jedynym wymiarem warunków życia czy
zadowolenia z życia. Do pomiaru poziomu zadowolenia z życia zostaną wykorzystane specjalnie skonstruowane wskaźniki: cierpienia i szczęścia oraz dobrostanu
psychofizycznego, uwzględniające osiem wymiarów zadowolenia z życia/jakości
życia. Okresy konsolidacji fiskalnej zostaną ustalone przy użyciu międzynarodowych definicji, tzw. benchmarków.

2. Polityka fiskalna (ekonomiczno-społeczna)
i zadowolenie z życia
Badań w zakresie determinant satysfakcji z życia i ich ważności dla osób indywidualnych i dla kształtowania polityki ekonomiczno-społecznej było wiele, zwłaszcza odkąd Easterlin (1974) stwierdził, że wyższe dochody same w sobie nie czynią
ludzi bardziej szczęśliwymi. Badania nad satysfakcją z życia ustaliły szereg interesujących i spójnych relacji między indywidualnymi cechami i zadowoleniem z życia (tabela 1). Wśród czynników makroekonomicznych wymienia się bezrobocie
(Blackaby 1994) i niski poziom finansowego dobrobytu (Easterlin 1974; Frijters,
Haisken-DeNew i Shields 2004), które są związane z niskim zadowoleniem z życia.
Tabela 1. Kluczowe czynniki ekonomiczno-społeczne zadowolenia z życia
Czynnik

Autorzy

Rok

Wiek

Blanchflower i Oswald

2008

Bezrobocie

Blackaby (red.)

1994

Poziom finansowego dobrobytu
(dochody)

Easterlin;
Frijters, Haisken-DeNew i Shields

1974;
2004

Stan cywilny

Shapiro i Keyes

2008

Religia

Lim i Putnam

2010

Zdrowie

Brief (red.)
Diener (red.)

1993;
1999

Oczekiwana długość życia

Diener and Chan

2011

Płeć, wykształcenie i liczba dzieci
w gospodarstwie domowym

Frijters, Haisken-DeNew i Shields

2004

Źródło: opracowanie własne.
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Polityka fiskalna państwa ma wpływ na niektóre z wymienionych wyżej czynników kształtujących poziom zadowolenia z życia. Z pewnością jest to poziom
dochodów rozporządzalnych, który ma wpływ na sytuację finansową jednostki.
Wpływ poziomu finansowego dobrobytu (dochodu) na zadowolenie z życia zaobserwował w 1965 roku Cantril, który był psychologiem społecznym. Badał on aspiracje materialne i społeczne ludzi w krajach zamożnych i biednych. Okazało się,
że narody biedne mają rzeczywiście skromne wymagania materialne i społeczne
w porównaniu do narodów zamożnych. Dopóki ludzie z biednych krajów, regionów nie odkryją, co jest potencjalnie dostępne w krajach czy regionach bogatych,
są skromni. Generalnie można stwierdzić, że aspiracje rosną wraz z dochodem
narodowym. Ludziom skromnym niewielkie dochody wystarczają do szczęścia.
W tym samym roku, 1965, inny badacz – Smolensky ustalił, co to znaczy tzw.
minimalny komfort konieczny do zadowolenia z życia. Ankietowani przez niego robotnicy określili swój wystarczający dochód do szczęścia jako połowę PKB
per capita na rok. 25 lat później Rainwater zbadał, że w latach 1950–1986 dochód
uważany jako konieczny, aby wiązać tzw. koniec z końcem rósł w takich samych
proporcjach jak PKB per capita. Badania te potwierdziły odkrycia Smolensky’ego.
W latach dziewięćdziesiątych przeciętny Amerykanin zapytany o to, jakie jest jego
wymarzone życie, odpowiadał, że jest to „dom w kurorcie” i „naprawdę ładne
ubrania” (Easterlin, Crimmins 1991, s. 526). Pozytywna relacja między dochodem
a zadowoleniem z życia była zbadana w wielu krajach (Dener 1984, s. 553). Subiektywne zadowolenie szczególnie wzrasta pod wpływem wzrostu dochodu w krajach
biednych, a w krajach zamożnych nie zmienia się (Inkeles 1993; Veenhoven 1991).
W USA przez pół wieku nie zaobserwowano polepszenia w zadowoleniu z życia
wśród Amerykanów, pomimo że PKB per capita wzrósł więcej niż dwukrotnie
(Maddison 1991). Wzrost dochodu nie powoduje wzrostu szczęśliwości (Easterlin 1974) w krajach bogatych. Raport ekonomiczny w latach dziewięćdziesiątych
dostarczył danych potwierdzających, że nie ma trendu wzrostu szczęśliwości pomimo wzrostu PKB.
W ostatnich latach testuje się tzw. paradox Easterlina, który mówi, że wzrost
przeciętnych dochodów nie zwiększa poziomu zadowolenia. Niektórzy badacze
odkryli pozytywny związek między zadowoleniem z życia a poziomem dochodów
w wielu krajach świata (Deaton 2008; Stevenson, Wolfers 2008; Sacks, Stevenson,
Wolfers 2013). Przebadano 95% populacji świata1, poszukiwano punktu krytycznego dochodu, powyżej którego ludzie nie zwiększają swojego poziomu szczęścia.
Analiza regresji wykazała, że współczynnik korelacji między miarą subiektywnego
szczęścia a PKB per capita był bardzo wysoki. Relacja między szczęśliwością a dochodem jest prawie taka sama w krajach bogatych i biednych. Deaton i Kahneman
wyznaczyli poziom krytyczny dochodu na poziomie 75 tys. USD. Poziom szczęścia
u ludzi, których dochody przekraczały powyższą kwotę, nie wzrastał. Badania Stevensona i Wolfersa nie potwierdziły występowania jakiegoś punktu zaspokojenia.
1

Na podstawie danych z Gallup World Pull oraz World Value Survey.
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W Polsce także jest coraz więcej badań dotyczących czynników wpływających
na zadowolenie z życia. W ostatnich latach na szczególną uwagę zasługują regularne raporty z cyklu „Diagnoza społeczna” przygotowywane przez zespół prof.
Czapińskiego.

3. Metodologia badań
3.1. Miary konsolidacji fiskalnej
Dostosowanie fiskalne o dużej skali redukcji (co najmniej 1 pp PKB) deficytu
i wydatków publicznych nazywa się konsolidacją fiskalną, inaczej konsolidacją budżetową. Konsolidacja fiskalna ekspansywna jest związana z efektami konsolidacji
fiskalnej. Jeżeli dostosowania fiskalne wywołują dodatni, trwały efekt dla wzrostu gospodarczego, to taką konsolidację nazywa się konsolidacją ekspansywną
(Orłowski 2004; Alesina 2002). Konsolidacja fiskalna tzw. udana, czyli taka, która
polega na redukcjach w długu publicznym, często poprzedza wystąpienie pozytywnych efektów dla wzrostu gospodarczego, dlatego może ona być utożsamiana
z konsolidacją fiskalną ekspansywną.
Do identyfikacji okresów konsolidacji fiskalnej najczęściej stosuje się miarę
deficytu strukturalnego (CAB) oraz deficytu strukturalnego pierwotnego (cyclically adjusted primary budget balance – w skrócie CAPBB). Deficyt strukturalny
uwzględnia wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na dochody i wydatki budżetowe. Deficyt strukturalny pierwotny pomaga w odpowiedzi na pytanie: jak duża
część deficytu wynika z bieżącej polityki, a jak duża część jest skutkiem zaszłości,
czyli skali zadłużenia? Aby na to pytanie odpowiedzieć, z rachunku deficytu strukturalnego eliminuje się płatności odsetek od zadłużenia, uzyskując w ten sposób
deficyt pierwotny (ile wyniósłby deficyt, gdyby nie było długu publicznego) (Orłowski 2004, s. 72).
Sformułowano wiele różnych definicji konsolidacji fiskalnych przeprowadzonych w większości krajów OECD2. W pracy wykorzystano miary zaproponowane
przez Barrios, Langedijk, Pench (2010). Wykorzystano dwie definicje konsolidacji
fiskalnej. Pierwsza z nich mówi, że konsolidacja fiskalna jest w roku, w którym
CAPBB poprawia się przynajmniej o 1,5 pp PKB i jest to tzw. zimny prysznic (konsolidacje w czasie jednego roku) (1). Druga definicja odnosi się do okresu trzech
lat, w którym CAPBB nie pomniejsza się o więcej niż 0,5 pp PKB, jest to tzw. ciągła
konsolidacja (każdy rok tej konsolidacji jest traktowany jako epizod konsolidacji
fiskalnej) (2).
2

Wyróżnia się co najmniej dziesięć miar/wskaźników konsolidacji fiskalnej, European Commission 2003, s. 26–32; por. Wojciechowska-Toruńska 2014.
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Kolejna miara odnosi się do sukcesu konsolidacji. Dostosowania fiskalne są
oceniane ze względu na ich wpływ na dług publiczny, wskaźnik CAPBB w relacji
do PKB oraz realny wzrost gospodarczy. Definicja ta traktuje konsolidację fiskalną
jako korzystną czy udaną, gdy pomaga ona zredukować dług publiczny o 5 pp
PKB w ciągu trzech kolejnych lat po rozpoczęciu epizodu konsolidacji fiskalnej.
W tym samym czasie udana konsolidacja fiskalna jest uważana za efektywną, gdy
nie zwiększa długu publicznego i nie pomniejsza wzrostu gospodarczego (3).

3.2. Miary zadowolenia z życia
Zadowolenie z życia jest różnie definiowane przez różnych badaczy, podobnie jak różne są jego pomiary. Zadowolenie z życia zależy od jakości i poziomu
życia. Różnice między jakością życia a poziomem życia przedstawiono w wielu
opracowaniach (Rokicka 2013; Gałęski 1977; Leźnicki 2011). Według Sekuła-Kwaśniewicz różnica między poziomem życia a jakością życia sprowadza się do tego,
że poziom życia odnosi się do czynników obiektywnych, a jakość życia do czynników subiektywnych. W Diagnozie Społecznej 2015 Czapiński i Panek skonstruowali syntetyczny ogólny miernik jakości życia, który zawiera w sobie zarówno subiektywne, jak i obiektywne czynniki. W opracowaniu zostaną wykorzystane dane
opracowane w Diagnozie społecznej 2015 i posłużą do skonstruowania indeksów
tzw. wskaźników szczęścia i cierpienia. Pierwszy wskaźnik szczęścia (1) odnosi się
do poziomu życia i jest sumą takich czynników jak poziom cywilizacyjny, dobrobyt materialny i kapitał społeczny. Wyjaśnienie tych pojęć przyjęto za Czapińskim
(Czapiński, Panek 2015). Poziom cywilizacyjny to: poziom wykształcenia, posiadanie nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych i obycie z nimi (telewizja satelitarna lub kablowa, laptop, komputer stacjonarny, telefon komórkowy, podłączenie
do Internetu, posługiwanie się komputerem, korzystanie z Internetu), czynna znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy. Dobrobyt materialny to: dochód
gospodarstwa domowego na jednostkę ekwiwalentną, liczba posiadanych przez
gospodarstwo dóbr i urządzeń – od pralki automatycznej po łódź motorową i dom
letniskowy (z wyłączeniem urządzeń wchodzących w skład wskaźnika poziomu
cywilizacyjnego). Kapitał społeczny to: aktywność na rzecz społeczności lokalnej,
udział w wyborach samorządowych w 2014 roku (udział w wyborach parlamentarnych w 2011 r., udział w wyborach samorządowych w 2010 r., udział w wyborach parlamentarnych w 2007 r., udział w wyborach samorządowych w 2006 r.,
a w 2005 r. udział w referendum unijnym), udział w nieobowiązkowych zebraniach, pozytywny stosunek do demokracji, przynależność do organizacji i pełnienie w nich funkcji, przekonanie, że większości ludzi można ufać. Drugi wskaźnik
cierpienia (2) odnosi się do stylu życia i jest sumą takich czynników jak dobrostan
społeczny, stres życiowy i patologie. Dobrostan społeczny to: brak poczucia osamotnienia, poczucie, że jest się kochanym i szanowanym, liczba przyjaciół. Stres
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życiowy to: suma 6 kategorii stresu mierzonego doświadczeniami w zakresie: finansów, pracy, kontaktów z urzędami, wychowania dzieci, relacji w małżeństwie,
ekologii (mieszkanie, okolica). Patologie to: nadużywanie alkoholu i używanie
narkotyków, palenie papierosów, wizyty u psychiatry lub psychologa, bycie sprawcą lub ofiarą łamania prawa (włamania, napady, kradzieże).
Wszystkie wskaźniki cząstkowe, w skład których wchodziły zmienne mierzone
na różnych skalach, zostały wystandaryzowane i stanowią sumę standaryzowanych zmiennych składowych. Podział czynników na dwie grupy wynika z analizy czynnikowej z rotacją varimex, która ujawniła dwa niezależne czynniki wyjaśniające. Pierwszy czynnik, który wyjaśnił największą porcję zmienności (około
30%), to cywilizacyjne warunki życia, a drugi czynnik wyjaśniający (około 19%
zmienności) to styl życia. Dwa wymiary są wspólne dla poziomu życia i stylu życia,
mianowicie dobrostan fizyczny i dobrostan psychiczny (Czapiński, Panek 2015,
s. 419). Dobrostan fizyczny jest rozumiany jako natężenie symptomów somatycznych, poważna choroba w minionym roku, stopień niepełnosprawności, natężenie
stresu związanego ze zdrowiem. Dobrostan psychiczny to poczucie szczęścia, ocena całego dotychczasowego życia, nasilenie objawów depresji psychicznej, ocena
minionego roku. Trzecim wskaźnikiem jest wskaźnik subiektywnego zadowolenia
z życia (dobrostanu psychofizycznego), który jest sumą dobrostanu psychicznego
i fizycznego.

4. Epizody konsolidacji fiskalnej w Polsce i jakość
życia w latach 2010–2015
Epizody konsolidacji fiskalnej zostały zidentyfikowane ze względu na miary
opisane w metodologii badań konsolidacji fiskalnej. Zastosowane definicje wykorzystują między innymi wskaźnik wzrostu gospodarczego w cenach stałych, deficytu pierwotnego cyklicznego (CAPBB), długu publicznego w relacji do PKB.
Zmiany we wzroście gospodarczym, CAPBB, długu publicznym w latach 2010–
2015 zawarto w tabeli 2.
Tabela 2. Zmiany we wskaźnikach PKB, CAPBB, długu publicznym w latach 2010–2015
Lata

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Wzrost PKB w cenach stałych

0,5

–2,2

–0,3

1,8

0

Strukturalny wynik
pierwotny CAPBB

2,4

2,5

–1,6

0,8

0,3

–1,2

0,7

1,5

Dług Brutto

7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwa Finansów 2010–2015.
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Wykres 1. Zmiany we wzroście gospodarczym i długu publicznym w latach 2010–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwa Finansów 2010–2015.

Wykorzystując definicje konsolidacji fiskalnej zawarte w metodologii badań, zidentyfikowano epizod konsolidacji fiskalnej w Polsce – był to 2011 rok. Konsolidacja fiskalna nie miała charakteru stopniowego, ponieważ w okresie trzech lat miara
CAPBB zwiększała się o więcej niż 0,5 pp PKB (tabela 2). Nie była to konsolidacja
udana, ponieważ wraz ze spadkiem długu publicznego o 0,7 pp PKB nie nastąpiła
poprawa wzrostu gospodarczego, tylko jego spadek o 2,2 pp PKB (wykres 1). Jednak w dwa lata po epizodzie konsolidacji fiskalnej nastąpił wzrost PKB o 1,8 pp
PKB. Tabela 3 zawiera zestawienie wyliczonych wskaźników jakości życia w czasie
epizodu konsolidacji, przed i po niej.
Tabela 3. Wskaźniki zadowolenia z życia/jakości życia Polaków
w czasie epizodu konsolidacji fiskalnej t, t – 2, t + 2
t–2

t

t+2

Poziomu życia (cywilizacyjne warunki)

Wskaźniki zadowolenia z życia/jakości życia

2,090

2,056

2,127

Zadowolenie z życia ze względu na poziom życia

1,127

1,096

0,971

Ogólnego poziomu życia (szczęścia)
Stylu życia (stres życiowy, patologia, dobrostan społeczny)

3,217

3,152

3,098

–0,611

–0,659

–0,831

Zadowolenie z życia ze względu na styl życia

1,033

1,056

1,088

Ogólnego stylu życia (cierpienia)

0,422

0,397

0,257

Ogólnego dobrostanu psychicznego

1,111

1,211

1,180

Ogólnego dobrostanu fizycznego

0,949

0,941

0,879

Ogólnego zadowolenia z życia (jakości życia)

3,639

3,549

3,355

Ogólnego dobrostanu psychofizycznego

2,06

2,152

2,059

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czapiński, Panek 2015, s. 419.
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Wskaźnik poziomu życia („szczęścia”) poprawił się po epizodzie konsolidacji
fiskalnej. Różnica między jego wielkością w 2009 a 2013 roku wyniosła 0,037. Polepszenie warunków cywilizacyjnych nie spowodowało polepszenia dobrostanu
psychofizycznego, którego wielkość zmalała o 0,156. Dlatego ogólny wskaźnik
„szczęścia” zmalał po konsolidacji fiskalnej o 0,119.
Wskaźnik cierpienia ma odwrotny kierunek niż wskaźnik szczęścia/zadowolenia
z życia. Im niższy wskaźnik cierpienia, tym wyższy poziom zadowolenia z życia. Pomimo, że wielkość stresu życiowego i patologii zwiększyła się po konsolidacji fiskalnej o 0,22, to zwiększała się też wielkość dobrostanu społecznego3 (mniejszy brak
poczucia osamotnienia, więcej poczucia, że jest się kochanym i szanowanym, więcej przyjaciół). Jednocześnie wielkość dobrostanu psychofizycznego zwiększyła się
o 0,55. Ogólny wskaźnik cierpienia zmalał po epizodzie konsolidacji fiskalnej o 1,65.
Wskaźnik ogólnego dobrostanu psychicznego poprawił się na skutek dostosowań fiskalnych o 0,069, a wskaźnik dobrostanu fizycznego pogorszył się o 0,07.
Ogólny wskaźnik dobrostanu psychofizycznego pozostał prawie na takim samym
poziomie zarówno przed konsolidacją fiskalną, jak i po niej. Z kolei ogólny wskaźnik zadowolenia z życia, który jest sumą wskaźnika szczęścia, cierpienia i ogólnego
dobrostanu psychofizycznego, był wyższy w czasie epizodu konsolidacji fiskalnej
niż dwa lata przed nim tylko o 0,002, a dwa lata po konsolidacji fiskalnej zmalał
o 0,287.

5. Podsumowanie
W artykule wykorzystano trzy definicje konsolidacji fiskalnej. Zidentyfikowano
epizod konsolidacji fiskalnej w 2011 roku. Jest to jednoroczny tzw. zimny prysznic.
W Polsce w badanym okresie 2010–2015 nie wystąpiła konsolidacja fiskalna tzw.
udana ani ekspansywna. Oznacza to, że pozytywne efekty wzrostowe w postaci
wzrostu gospodarczego nie miały miejsca w roku konsolidacji fiskalnej. Wzrost
gospodarczy nastąpił dwa lata po 2011 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy
zaobserwowano, że epizod konsolidacji fiskalnej nie był korzystny dla ogólnego
dobrostanu fizycznego Polaków, ale był korzystny dla ogólnego dobrostanu psychicznego i stylu życia. Warunki życia cywilizacyjne i materialne uległy poprawie
po konsolidacji fiskalnej. Dobrostan psychofizyczny Polaków był lepszy w czasie
epizodu konsolidacji fiskalnej niż po przeprowadzeniu jednorocznej konsolidacji.
Skala korzystnych zmian w zadowoleniu z życia Polaków między okresem
przed i po konsolidacji była największa we wskaźniku cierpienia (1,65), potem
we wskaźniku dobrostanu psychicznego (0,069). Najmniejsza skala korzystnych
zmian była we wskaźniku szczęścia (poziom materialny i cywilizacyjny) – 0,037.
3

Wielkość dobrostanu społecznego w latach 2009, 2011, 2013 wynosiła odpowiednio 0,595;
0,577; 0,442 (Czapiński, Panek 2015, s. 419).
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Można sądzić, że konsolidacja ciągła, a nie roczna dałaby efekt trwałej poprawy
nie tylko stylu życia i poziomu materialnego, ale również dobrostanu fizycznego
obywateli w Polsce. Wyniki analizy mogą służyć jako podstawa do dalszych badań.
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KONSOLIDACJA FISKALNA A ZADOWOLENIE Z ŻYCIA
Streszczenie
Celem artykułu było przedstawienie poziomu zadowolenia z życia przed, w czasie i po konsolidacji fiskalnej. Do pomiaru wykorzystano specjalnie skonstruowane wskaźniki cierpienia i szczęścia
oraz dobrostanu psychofizycznego. Okresy konsolidacji fiskalnej ustalono przy użyciu międzynarodowych definicji konsolidacji fiskalnej. Epizod konsolidacji fiskalnej wystąpił w Polsce w 2011 roku.
Ogólny wskaźnik zadowolenia z życia (suma wskaźnika szczęścia, cierpienia i ogólnego dobrostanu
psychofizycznego) był wyższy w czasie epizodu konsolidacji fiskalnej niż dwa lata przed i dwa lata
po konsolidacji fiskalnej. Największa skala korzystnych zmian w zadowoleniu z życia Polaków w czasie przed i po konsolidacji była widoczna we wskaźniku cierpienia (1,65). Dobrostan psychofizyczny
poprawił się w tym czasie o 0,069.
Słowa kluczowe: polityka fiskalna, konsolidacja fiskalna, miary konsolidacji fiskalnej, zadowolenie z życia, wskaźnik szczęścia, wskaźnik cierpienia

FISCAL CONSOLIDATION AND LIFE SATISFACTION
Summary
The aim of the article was to show the level of life satisfaction before, during and after fiscal
consolidation. Indicators: suffering and happiness and welfare psychophysical (specially designed)
was used to measure the level of satisfaction with life. Periods of fiscal consolidation has been
established using international definitions of fiscal consolidation. Episode of fiscal consolidation
occurred in Poland in 2011. A general indicator of satisfaction with life (the sum of the index
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of happiness, suffering and general psychophysical wellbeing) was higher during episodes of fiscal
consolidation than two years before and two years after the fiscal consolidation. The largest scale
of positive changes in the satisfaction with life of Poles at a time before and after consolidation was
in the indicator of suffering (1.65). The psychophysical wellbeing improved in 2009–2013 by 0.069.
Keywords: fiscal policy, fiscal consolidation, measurement of fiscal consolidation, index
of happiness, index of suffering
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Zależność asymptotyczna indeksów
sektorowych notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie
Krzysztof Echaust*

1. Wprowadzenie
Modelowanie zależności między instrumentami finansowymi jest podstawowym zadaniem dla inwestorów w procesie pomiaru ryzyka i konstrukcji ich portfeli. Dopóki stopy zwrotu mają rozkład eliptyczny, w szczególności rozkład normalny, współczynnik korelacji Pearsona jest właściwą miarą zależności między nimi.
Prowadzone liczne badania, od Mandelbrota (1963) i Famy (1665) począwszy, zaprzeczyły temu postulatowi, a tym samym zasadności stosowania współczynnika
korelacji jako uniwersalnej miary wzajemnej zależności aktywów. Tym bardziej
nie jest on jednak właściwą miarą, jeśli inwestor chce badać powiązanie ekstremalnych zmian cen na rynkach finansowych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad zależnością asymptotyczną (ekstremalną) dziesięciu indeksów branżowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach
2011–2016. Jako narzędzie badawcze wykorzystano nieparametryczny estymator
współczynnika zależności w ogonie rozkładu dwuwymiarowego wywodzący się
z teorii wartości ekstremalnych (Extreme Value Theory). Takie ujęcie pozwala analizować jedynie wartości ekstremalne leżące w ogonach rozkładu bez konieczności
uwzględniania wartości zwrotów z pobliża wartości oczekiwanej. Celem niniejszej
pracy jest wyjaśnienie, czy istnieje – a jeśli istnieje, to jak silna jest – zależność
asymptotyczna pomiędzy kursami spółek z poszczególnych sektorów gospodarki.
Istnienie takiej zależności oznaczałoby, iż ekstremalne zmiany na różnych rynkach
zachodzą jednocześnie, co poddaje w wątpliwość efektywność stosowania metod
dywersyfikacji portfelowych w okresach dużej zmienności.
*

Krzysztof Echaust, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki
Elektronicznej, Katedra Badań Operacyjnych.
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Struktura pracy jest następująca. W punkcie pierwszym przedstawiona została koncepcja zależności asymptotycznej, jej podstawowe miary i sposób estymacji. W punkcie drugim przedstawiono opis badań empirycznych, szeregi czasowe
poddane analizie oraz zakres czasowy badań. W kolejnym punkcie przedstawiono rezultaty badań empirycznych oraz wynikające z nich wnioski. Całość zamyka
podsumowanie i wykaz cytowanej literatury.

2. Zależność asymptotyczna stóp zwrotu
Najbardziej znaną miarą zależności w finansach jest współczynnik korelacji liniowej. Łatwość obliczania i unormowanie jest oczywistą zaletą tej miary. Niewątpliwą wadą z kolei jest brak jej niezmienniczości na monotoniczne transformacje
zmiennych (jak logarytmowanie czy potęgowanie) oraz konieczność istnienia
drugiego momentu centralnego rozkładu, co nie jest oczywiste dla finansowych
szeregów czasowych (Mandelbrot 1963; Fama 1965; Rachev 2003). Nie nadaje się
on również do pomiaru zależności pomiędzy wartościami ekstremalnymi zmiennych. Podstawową miarą zależności ekstremalnej pomiędzy zmiennymi losowymi X1, X2 jest współczynnik zależności w ogonie (tail dependence coefficient,
TDC)1:

λ = limu →1 −  ( X 1 > F1−1 (u ) | X 2 > F2−1 (u ) ) , (1)
gdzie: F1, F2 są rozkładami brzegowymi tych zmiennych. TDC mierzy częstość
przekraczania kwantyla wysokiego rzędu u (wartość progowa) przez jedną zmienną, pod warunkiem, że został on już przekroczony przez drugą.
Aby wyeliminować wpływ rozkładów brzegowych na wzajemną zależność badanych zmiennych, zaleca się przekształcenie oryginalnych zmiennych (X1, X2)
w taki sposób, aby transformowane zmienne (S1, S2) miały jednakowy rozkład
(Embrechts, McNeil, Strautman 2002). Standardowo przyjmuje się standaryzowany rozkład Frécheta w postaci:

(

)

(

)

S1 = −1 / ln FX1 ( X 1 ) i S 2 = −1 / ln FX 2 ( X 2 ) .(2)
W ten sposób otrzymuje się:
 ( S 2 > s=
)  ( S1 > s=) s −1 , dla s → ∞ , (3)
1

Jest to współczynnik zależności w górnym ogonie, analogicznie definiuje się współczynnik
w dolnym ogonie rozkładu; por. Nelsen 2006, s. 214.
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a obie zmienne S1 i S2 mają tę samą strukturę zależności ekstremalnej co oryginalne zmienne X1 i X2. Przy tych założeniach miarę zależności ekstremalnej definiuje się następująco (Poon, Rockinger, Tawn 2003):

=
χ lim  ( S2 > s | S1 > s ) ,
s →∞

(4)

gdzie: χ ∈ [0,1]. Jeśli χ = 0, wówczas zmienne S1 i S2 są asymptotycznie niezależne.
Jeśli natomiast χ > 0, to zmienne są asymptotycznie zależne, a χ mierzy stopnień
tej zależności. Sibuya (1960) pokazał, że jeśli zmienne losowe mają dwuwymiarowy rozkład normalny ze współczynnikiem korelacji ρ < 1, wówczas χ = 0. Współczynnik χ jest wygodnym narzędziem pomiaru zależności ekstremalnej, pod warunkiem, że rozważana jest klasa rozkładów charakteryzująca się asymptotyczną
zależnością. W przypadku rozkładów zmiennych asymptotycznie niezależnych
(χ = 0) wartości χ mogą być przeszacowywane ze względu na istnienie jakiejś formy zależności zmiennych dla wszystkich skończonych s. Stopień tego obciążenia
zależy od różnicy pomiędzy estymowanym χ a  ( S 2 > s | S1 > s ) i zależy od wartości s oraz tempa spadku  ( S 2 > s | S1 > s ) do zera ze wzrostem s (Poon, Rockinger, Tawn 2003). Miara χ nie jest właściwym narzędziem dyskryminacyjnym
dla siły zależności zmiennych asymptotycznie niezależnych (Beirlant i in. 2004,
s. 345). Zależność między wartościami ekstremalnymi stóp zwrotu z ryzykownych
aktywów nie może być modelowana przy założeniu a priori istnienia struktury
asymptotycznej zależności. Jeśli taka struktura nie istnieje, a badane zmienne losowe są asymptotycznie niezależne, wówczas ujęcie takie powoduje przeszacowywanie rzeczywistego poziomu ryzyka jednoczesnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych. Z tego powodu Coles, Heffernan i Tawn (1999) wprowadzili uzupełniającą
dla χ miarę niezależności asymptotycznej zdefiniowaną następująco:

=
χ lim
s →∞

2 ln  ( S1 > s )

ln  ( S1 > s, S 2 > s )

− 1,

(5)

gdzie:χ ∈ (−1,1]. Jeśliχ > 0, wówczas zmienne S1 i S2 posiadają dodatnią zależność w klasie zmiennych asymptotycznie niezależnych, dlaχ = 0 są całkowicie
niezależne, a dlaχ < 0 występuje ujemna zależność. Dla asymptotycznie zależnych
zmiennych losowychχ = 1. Dla dwuwymiarowego rozkładu normalnegoχ jest
współczynnikiem korelacji. Pełny obraz struktury zależności wartości ekstremalnych zmiennych otrzymuje się poprzez analizę pary (χ,χ ). Jeśliχ = 1, wówczas
zmienne są asymptotycznie zależne, a wartość χ mierzy siłę zależności ekstremalnej. Jeśliχ < 1, wówczas χ = 0, co oznacza asymptotyczną niezależność zmiennych,
a wartośćχ jest właściwą oceną zależności (Coles 2001, s. 165). Pierwszym etapem
analizy zależności ekstremalnej powinno być testowanie hipotezyχ = 1 (Poon,
Rockinger, Tawn 2003).
Estymacji obu tych miar można dokonać, wykorzystując jednowymiarową reprezentację ogona rozkładu dla zmiennej Z = min{S1, S2} przedstawioną w pracy
Ledforda i Tawna (1996):
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 ( Z > s=
)  ( min {S1 , S2 } > s=)  ( S1 > s, S2 > s=) L ( s ) s

−

1

η

,

dla s → ∞ , (6)
gdzie: L(⋅) jest wolno zmieniającą się funkcją2, a 0 < η ≤ 1. Istnieje ścisła zależność
pomiędzy η aχ :
χ = 2η − 1. (7)
Z (7) wynika, że asymptotyczną zależność otrzymuje się, gdyχ = η = 1.
Przyjmując odpowiednio wysoką wartość progu u, można wyznaczyć estymatory miar χ iχ oraz ich wariancje (Poon, Rockinger, Tawn 2003):

=
χ

2  N u z( i ) 
 ∑ ln
 − 1 , (8)
N u  i =1
u 

( )


var χ

χ + 1)
(
=

oraz

χˆ =
var ( χˆ ) =

Nu

2

, (9)

uN u
, (10)
n

u 2 Nu (n − Nu )
, (11)
n3

gdzie: n jest wielkością próby, Nu jest liczbą przekroczeń wartości progowej u przez
wartości z(i) (i = 1, ... , Nu) zmiennej losowej Z. Estymatorχ jest asymptotycznie

( )

 + 1,96 var χ
 < 1 , przyjmujemy, że badane zmienne
normalny, zatem jeśli χ
są asymptotycznie niezależne i w efekcie przyjmujemy χ = 0.

3. Opis badań empirycznych
Celem niniejszych badań był pomiar zależności asymptotycznej indeksów sektorowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania
miały zweryfikować hipotezę o wyższej zależności w lewych ogonach rozkładów
dwuwymiarowych niż w ogonach prawych. Oznaczałoby to, że ekstremalne spad2

L(·) jest nazywana wolno zmieniającą się funkcją, jeśli limx→∞L(tx)/L(x) = 1, dla każdego skończonego t.
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ki poszczególnych indeksów mają większą tendencję do jednoczesnego zachodzenia niż ekstremalne wzrosty. Badania empiryczne przeprowadzono dla dziesięciu
indeksów sektorowych WIG20, przedstawionych w tabeli 1. Obliczeń dokonano
na podstawie 1246 dziennych logarytmicznych stóp zwrotu z okresu pełnych pięciu lat od początku marca 2011 roku do końca lutego 2016 roku. Jako wartości
ekstremalne przyjęto wartości zwrotów przekraczających kwantyl rzędu 5% i 95%,
odpowiednio dla lewego i prawego ogona rozkładu.
W tabeli 1 przedstawiono statystyki opisowe analizowanych szeregów czasowych. Średnia i mediana typowo dla danych dziennych są bliskie zeru. Test t
w żadnym przypadku nie odrzucił hipotezy o zerowej wartości średniej, nawet
na poziomie istotności 10%. Skośność wszystkich szeregów jest lewostronna, co
świadczy o wydłużonych lewych ogonach rozkładu. Przeprowadzony został test
skośności D’Agostino, który na każdym poziomie istotności odrzucił hipotezę o zerowej skośności rozkładu. Wyjątkiem jest szereg WIG-media, dla którego na poziomie istotności 1% nie było podstaw do odrzucenia hipotezy o zerowej skośności (p-wartość równa 1,03%). Najbardziej skośny rozkład otrzymano
dla szeregu WIG-telekomunikacja. Podobnie kurtoza i rozstęp tego szeregu są wyraźnie wyższe od pozostałych. To za sprawą jednej, wyraźnie odstającej obserwacji
zwrotu z dnia 12.02.2013, w którym spółka TP S.A. straciła 30% za sprawą rozczarowujących wyników finansowych za czwarty kwartał 2012 roku. Test kurtozy
Anscombe-Glynna we wszystkich przypadkach odrzucił hipotezę o kurtozie równej 3, jak ma to miejsce w przypadku rozkładu normalnego. Analizując statystyki
zmienności, wyraźnie wyróżnia się szereg WIG-surowce z najwyższym poziomem
zmienności. Surowce przestały drożeć od 2011 roku, a więc w całym okresie analizy. Dodatkowo coraz częściej pojawiające się obawy o kondycję chińskiej gospodarki i widmo kolejnego kryzysu wywołały silną presję na przecenę surowców.
To spowodowało wzrost zmienności pojawiający się szczególnie w tym sektorze.
Tabela 1. Statystyki opisowe analizowanych szeregów czasowych
Sektor
Banki

Min.

Max

Kwant. Kwant. Śred- Media- Wa- Odch.
Skoś.
0,05 0,95
nia
na riancja stand.

Eks.
kurt.

–7,78

7,09

–2,17

2,22

–0,01

–0,01

2,03

1,43

–0,40

3,31

Budownictwo –8,38

4,81

–2,19

1,90

–0,04

0,03

1,78

1,33

–0,95

4,72

Chemia

–10,38

7,77

–2,49

2,69

0,07

0,08

2,91

1,71

–0,48

3,48

Energetyka

–6,72

6,19

–2,16

2,11

–0,03

–0,05

1,85

1,36

–0,31

2,47

Informatyka

–6,38

4,56

–1,90

1,84

0,02

0,06

1,41

1,19

–0,51

3,22

Media

–6,84

5,49

–2,28

2,21

0,01

0,00

1,97

1,40

–0,18

1,40

Paliwa

–8,69

5,74

–2,41

2,47

0,02

0,00

2,48

1,57

–0,32

2,33

Spożywczy

–11,84

5,75

–2,33

2,27

–0,03

0,01

2,22

1,49

–0,53

4,47

Surowce

–16,06

9,11

–3,43

2,99

–0,07

0,07

4,24

2,06

–0,90

5,29

Telekom.

–28,20

7,57

–2,23

2,07

–0,04

–0,01

2,70

1,64

–4,52

72,50

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Wyniki badań empirycznych
Zależność asymptotyczna to powiązania jedynie wartości ekstremalnych szeregów czasowych. Wykres tych zależności dla czterech wybranych par indeksów
przedstawia rysunek 1. Dość łatwo można na jego podstawie stwierdzić istnienie zależności ekstremalnej na pierwszym wykresie (WIG-energia–WIG-banki)
i brak takich powiązań na wykresie czwartym (WIG-surowce–WIG-media).
Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2. Liczba wspólnych przekroczeń przyjętej wartości progowej, poza sporadycznymi przypadkami, jest większa dla lewego ogona rozkładu dwuwymiarowego niż dla prawego. To sugeruje, że zależność
ekstremalnych spadków i wzrostów różni się istotnie i ekstremalne spadki pojawiają się wspólnie znacznie częściej niż ekstremalne wzrosty. Oszacowania współczynnika korelacji oraz miar χ iχ umieszczono w kolejnych kolumnach tabeli 2.
Zgodnie z opisaną wcześniej procedurą, obliczenia zależności asymptotycznej
przedstawiamy jedynie wtedy, gdy w wyniku testowania statystycznego nie było
podstaw do odrzucenia hipotezy, żeχ = 1. W tej sytuacji wartość χ określa siłę zależności ekstremalnej. Przypomnijmy, że we wszystkich obliczeniach przyjęto arbitralnie wartość progową u na poziomie kwantyla rzędu 5% i 95%, odpowiednio
dla spadków i wzrostów. Z racji stosunkowo małej próby wyższe poziomy progu
u generują dużą wariancję estymatorów i bardzo szerokie przedziały ufności.
Na 45 par indeksów jedynie w 11 przypadkach istnieje istotna statystycznie
zależność asymptotyczna dodatnich stóp zwrotu, z czego aż 5 przypadków dotyczy sektora paliwowego. Ceny paliw to jeden z najważniejszych wskaźników
dla inwestorów w ostatnich latach. Wzrosty kursów paliw, szczególnie te znaczące, były w tym okresie pozytywnym impulsem dla inwestorów również na innych rynkach. Zupełnie odmienny wynik otrzymano dla ekstremalnych zwrotów
ujemnych. Jedynie w 9 przypadkach brak jest istotnej zależności asymptotycznej, z czego aż 7 przypadków dotyczy zależności sektora telekomunikacyjnego.
Asymptotyczna zależność finansowych szeregów czasowych jest więc typową ich
własnością, jeśli rozważamy lewe ogony rozkładów dwuwymiarowych. Z kolei
jednoczesne ekstremalne dodatnie stopy zwrotu pojawiają się relatywnie rzadko.
Wspólne pojawianie się ekstremalnych strat na pozycjach długich i relatywnie
rzadkie pojawianie się jednoczesnych ekstremalnych zysków świadczy o wyraźnej asymetrii ekstremalnie wysokich zysków i strat na rynkach akcji. Podobne
wnioski formułują Chollete, de le Peña i Lu (2009), którzy na podstawie 26 par
indeksów giełdowych, z wykorzystaniem tej samej metody, dokumentują istnienie zależności asymptotycznej w lewych ogonach rozkładu i bardzo sporadycznie
występującą zależność w prawych ogonach. Również z badań Echausta (2014)
przeprowadzonych na rynku kontraktów futures w Polsce płyną podobne wnioski. Jedynie 3 z 21 badanych par kontraktów futures były asymptotycznie zależne w lewych ogonach, podczas gdy ujemne ekstremalne wartości, z wyjątkiem
7 przypadków, były istotnie zależne.
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Rysunek 1. Zależności pomiędzy wybranymi parami indeksów branżowych
i wspólne przekroczenia kwantyli rzędu 0,05 i 0,95
Źródło: opracowanie własne.

Przyjrzyjmy się jeszcze sile tych zależności. Najwyższą zależność asymptotyczną
(najwyższe χ) odnotujemy dla powiązań sektora bankowego z pozostałymi. Sektor
ten ma kluczowe znaczenie na GPW w Warszawie, często wyznaczając kierunek
ruchu na całej giełdzie. Najwyższa zależność asymptotyczna istnieje w lewym ogonie rozkładu pomiędzy tym sektorem a sektorem paliw i surowców (χ = 0,44) oraz
sektorem budownictwa (χ = 0,41). Wyjaśnić można to problemami branży surowcowej ze spłatą zaciągniętych w bankach długów wobec taniejących surowców.
Powiązanie banków z budownictwem jest dość naturalne. Mają one duży udział
we wsparciu tego sektora poprzez finansowanie inwestycji. Większość informacji,
szczególnie tych negatywnych, na temat tych sektorów znajduje odzwierciedlenie
również w kursach banków. Dla pozostałych par indeksów zależności asymptotyczne są na podobnym poziomie, średnio 0,33.
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Warto jeszcze zwrócić uwagę na porównanie wartości współczynnika korelacji i miary zależności asymptotycznej. Współczynnik korelacji najwyższe wartości
wskazuje dla indeksu WIG Banku z pozostałymi, a więc podobnie jak miara χ.
W przypadkach par o niskich wartościach korelacji brak jest statystycznie istotnej
zależności wartości ekstremalnych zwrotów. Można więc przypuszczać, że wysoki
(niski) poziom zależności liniowych przekłada się na wysoki (niski) poziom zależności asymptotycznej. Jednak zależność asymptotyczna może występować tylko
w jednym, najprawdopodobniej lewym ogonie rozkładu dwuwymiarowego. Przykładem są m.in. pary WIG-banki–WIG-media oraz WIG-banki–WIG-paliwa
ze współczynnikiem korelacji, odpowiednio, 0,46 i 0,56 oraz brakiem zależności
w prawym ogonie. A więc na podstawie miary χ otrzymujemy zasób informacji,
który nie jest osiągalny na podstawie współczynnika korelacji.
Tabela 2. Liczba wspólnych przekroczeń wartości progowej, współczynnik korelacji i miary
zależności asymptotycznej

Para indeksowa
banki-budownictwo

Liczba
przekroczeń Współczynnik
korelacji
Lewy Prawy
21

10

0,48

Lewy
χ
0,65

Prawy

χ
0,41

χ
0,13

banki-chemia

24

16

0,50

0,84

0,39

0,65

banki-energetyka

16

22

0,57

0,97

0,39

0,75

banki-informatyka

14

21

0,53

0,98

0,38

0,73

banki-media

22

14

0,46

0,37

0,38

0,31

banki-paliwa

26

19

0,56

0,91

0,44

0,60

banki-spożywczy

19

14

0,42

0,83

0,33

0,44

banki-surowce

23

23

0,56

0,65

0,44

0,55

banki-telekomunikacja

10

10

0,29

0,42

–

0,14

budownictwo-chemia

20

14

0,44

0,90

0,37

–0,11

budownictwo-energetyka

19

10

0,37

0,79

0,33

0,29

budownictwo-informatyka

25

10

0,44

1,06

0,39

0,30

budownictwo-media

22

17

0,44

0,89

0,34

0,54

budownictwo-paliwa

21

14

0,41

0,98

0,35

0,61

budownictwo-spożywczy

16

12

0,40

0,74

0,36

0,31

budownictwo-surowce

14

11

0,41

0,56

0,35

0,32

budownictwo-telekomunikacja

12

9

0,20

0,47

–

0,20

chemia-energetyka

18

16

0,42

0,82

0,32

0,46

chemia-informatyka

19

15

0,42

1,05

0,34

0,63

chemia-media

18

13

0,44

0,82

0,36

0,48

chemia-paliwa

17

17

0,49

0,90

0,34

0,78

chemia-spożywczy

14

11

0,36

0,97

0,27

0,46

chemia-surowce

21

11

0,45

0,74

0,35

0,39

χ
–
0,33
0,41
0,33
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,26
–
–
–
–
0,26
–
0,30
–
–
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Para indeksowa

Liczba
przekroczeń Współczynnik
korelacji
Lewy Prawy

chemia-telekomunikacja

11

11

0,23

Lewy
χ
0,50

energetyka-informatyka

19

14

0,46

0,92

energetyka-media

18

13

0,39

0,99

energetyka-paliwa

22

18

0,48

0,92

energetyka-spożywczy

18

9

0,35

0,94

energetyka-surowce

20

19

0,46

0,71

energetyka-telekomunikacja

10

18

0,30

0,49

informatyka-media

20

16

0,41

0,82

informatyka-paliwa

22

14

0,46

1,29

informatyka-spożywczy

17

19

0,39

0,79

informatyka-surowce

16

15

0,42

0,65

informatyka-telekomunikacja

11

10

0,21

0,60

media-paliwa

19

14

0,41

0,86

media-spożywczy

20

17

0,39

0,77

media-surowce

18

20

0,41

0,59

media-telekomunikacja

14

10

0,25

0,61

paliwa-spożywczy

20

16

0,41

1,00

paliwa-surowce

21

20

0,50

0,85

paliwa-telekomunikacja

13

9

0,24

0,62

spożywczy-surowce

16

15

0,39

0,56

spożywczy-telekomunikacja

13

8

0,21

0,57

surowce-telekomunikacja

10

9

0,22

0,34

χ
–
0,33
0,31
0,36
0,30
0,37
–
0,34
0,31
0,34
0,34
–
0,31
0,36
–
0,29
0,30
0,34
0,28
–
–
–

Prawy
χ
0,34
0,31
0,30
0,60
0,30
0,57
0,62
0,54
0,57
0,73
0,57
0,26
0,76
0,52
0,49
0,34
0,66
0,65
0,23
0,31
0,40
0,39

χ
–
–
–
–
–
–
0,32
–
–
0,29
–
–
0,28
–
–
–
0,30
0,38
–
–
–
–

Źródło: obliczenia własne.

5. Podsumowanie
W pracy podjęto rozważania na temat zależności asymptotycznej stóp zwrotu.
Badaniom poddano indeksy sektorowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2011–2016. Do pomiaru współzależności wykorzystano nieparametryczny estymator zależności w ogonie rozkładu dwuwymiarowego wywodzący się z teorii wartości ekstremalnych. Wyniki badań wskazują,
że indeksy sektorowe, poza sektorem paliwowym, wykazują w większości przypadków brak zależności asymptotycznej dodatnich stóp zwrotu, podczas gdy
ekstremalne ujemne stopy zwrotu, poza sektorem telekomunikacyjnym, charakteryzują się istotną zależnością asymptotyczną. Oznacza to, że duże wzrosty cen
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akcji pochodzących z różnych sektorów gospodarki nie występują jednocześnie,
podczas gdy ekstremalne spadki kursów akcji są ze sobą powiązane. Ekstremalne ujemne wartości zwrotów mają więc tendencję do grupowania, co oznacza,
że wpływ negatywnych informacji z jednego sektora jest odzwierciedlony również
w innych sektorach. Zostaje wówczas zachwiana efektywność dywersyfikacji portfela jako sposobu zapewnienia sobie systematycznych zysków, niezależnie od sytuacji panującej na rynkach finansowych.
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ZALEŻNOŚĆ ASYMPTOTYCZNA INDEKSÓW SEKTOROWYCH
NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
Streszczenie
Modelowanie zależności między instrumentami finansowymi jest podstawowym zadaniem inwestorów w procesie pomiaru ryzyka i konstrukcji ich portfeli. Większość z nich koncentruje się
na współczynniku korelacji jako podstawowej mierze zależności. Nie jest on jednak właściwą miarą,
gdy analizowana jest zależność pomiędzy ekstremalnymi zmianami cen na rynkach finansowych.
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Praca zawiera wyniki badań nad zależnością asymptotyczną dziesięciu indeksów branżowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2011–2016. Jako narzędzie
badawcze wykorzystano nieparametryczny estymator współczynnika zależności w ogonie rozkładu
dwuwymiarowego. Wyniki badań wskazują, że indeksy sektorowe poza sektorem paliwowym wykazują w większości przypadków brak zależności asymptotycznej dodatnich stóp zwrotu, podczas gdy
ekstremalne ujemne stopy zwrotu, poza sektorem telekomunikacyjnym, charakteryzują się istotną
zależnością asymptotyczną.
Słowa kluczowe: zależność asymptotyczna, wartości ekstremalne, ogony rozkładu, indeksy sektorowe GPW

ASYMPTOTIC DEPENDENCE OF SECTOR INDICES LISTED
ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
Summary
The modeling of the dependence between financial instruments is a fundamental task
for investors in the process of risk measurement and creating their portfolios. Most of them focus
on the correlation coefficient as a basic measure of the dependence. But it is not the suitable measure
when the dependence between extreme price movements on the financial markets is analyzed.
The work contains the empirical results concerning the asymptotic dependence of ten sector indices
listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2011–2016. As a research tool the nonparametric
estimator of tail dependence followed from Extreme Value Theory is used. The results indicate
that sector indices, excluding the fuel sector, are asymptotically independent when the right tails
of bivariate distributions are considered, and it is documented here, that statistically significant
asymptotic dependence exists when extreme negative returns are taken into account.
Keywords: asymptotic dependence, extreme returns, fat tails, stock market sector indices
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Wartość aktywów zarządzanych
przez polskie fundusze inwestycyjne
a efekty ich gospodarowania1
Dariusz Filip*

1. Wprowadzenie
Rynek funduszy inwestycyjnych odgrywa istotną rolę w polskim systemie finansowym. Zwiększające się zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na polskim
rynku finansowym, jak również współdziałanie z tradycyjnymi jego sektorami,
pozwalają na stwierdzenie, że omawiany obszar rynku wciąż się rozwija. Dynamiczny wzrost tego sektora może być ilustrowany poprzez wartość posiadanych
aktywów lub też liczbę funduszy rozpoczynających działalność każdego roku.
Zgodnie z danymi Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA), w 2000
roku liczba wszystkich zarejestrowanych funduszy w Polsce wynosiła 81. Wartość
aktywów netto zarządzanych w tym czasie przez cały omawiany sektor wynosiła
7,1 mld zł. Pomimo odczuwalnego kryzysu finansowego w 2008 roku, liczba funduszy i subfunduszy w Polsce wzrosła do 503. Należy jednak odnotować znaczący
spadek do poziomu 73,7 mld zł wartości aktywów posiadanych przez omawianych
pośredników finansowych w stosunku do poprzednich okresów. Na koniec 2015
roku łączna liczba funduszy inwestycyjnych znajdująca się w ofercie krajowych
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wynosiła 1246, natomiast wartość aktywów netto – 252,4 mld zł.
Wraz z rozwojem rynku funduszy inwestycyjnych zaczęto zastanawiać się
nad wielkością posiadanych aktywów, mogącą wpływać na efektywność zarządzania
*
1

Dariusz Filip, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Katedra Finansów.
Tekst powstał w ramach projektu badawczego, który został sfinansowany ze środków
Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2014/15/D/
HS4/01227.
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funduszami. Wielkość funduszu w ramach atrybutów, jakimi charakteryzują się
fundusze, często bywa definiowana np. jako średni poziom posiadanych aktywów.
Cechy organizacyjne funduszy (ang. fund attributes), do których należy wielkość
podmiotu, określane są z kolei jako cechy odpowiadające za sposób zarządzania,
ale również jako atrybuty, jakimi posługują się fundusze w osiąganiu przewag
konkurencyjnych na rynku. Część dotychczasowych badań pochodzących z rynku amerykańskiego sugeruje możliwość osiągania ponadprzeciętnych efektów gospodarowania dzięki wykorzystywaniu właściwości organizacyjnych cechujących
danych pośredników finansowych, m.in. wielkości funduszu.
Celem niniejszej pracy jest ustalenie, czy wyniki funduszy inwestycyjnych działających w Polsce są związane z wielkością aktywów będących w ich posiadaniu.
Badanie pozwoli zweryfikować hipotezę dotyczącą istnienia optymalnej wielkości
funduszy. Analiza związku wyników z wielkością funduszy jest istotna zarówno
dla inwestorów, jak i dla samych funduszy. Cechy funduszy, takie jak wielkość,
mogą wpływać na decyzje inwestycyjne indywidualnych inwestorów, podpowiadając o możliwości osiągania ewentualnych ponadprzeciętnych rezultatów. Z kolei
instytucje zbiorowego inwestowania mogą wykorzystywać fakt posiadania odpowiednich atrybutów, w tym optymalnej wielkości, w osiąganiu przewagi konkurencyjnej podczas realizowanych kampanii reklamowych.
Prezentowany artykuł zbudowany jest w następujący sposób. W części 2 dokonany zostanie krótki przegląd literatury przedmiotu dotyczącej związku efektów
gospodarowania z wielkością funduszy inwestycyjnych. W podpunkcie 3, będącym częścią metodologiczną, zostanie przedstawiona charakterystyka danych,
uzasadnienie wykorzystanych miar wyników oraz podejść badawczych. Część 4
artykułu dostarcza wyników empirycznych wraz z ich interpretacją. Zaś ostatni
podpunkt niniejszej pracy zawiera podsumowanie najważniejszych ustaleń.

2. Krótki przegląd literatury przedmiotu
Niniejsza część pracy ma na celu przedstawienie literatury przedmiotu dotyczącej badania związku wielkości funduszy z osiąganymi przez nie wynikami.
Wielkość funduszu (ang. fund size) należy do podstawowych atrybutów organizacyjnych instytucji zbiorowego inwestowania. Mierzona jest przeciętną wartością
aktywów netto będących w posiadaniu funduszu lub też logarytmem naturalnym
z wartości posiadanych aktywów i odzwierciedla zajmowaną przez fundusz pozycję rynkową. Ponadto, o czym autor tego artykułu pisał już wcześniej (por. Filip
2015), rozmiar funduszu pokazuje rynkową akceptację oraz popularność w postaci dotychczasowego napływu aktywów, a z drugiej strony możliwości wykorzystywania tzw. efektów skali.
Wspomniane korzyści wynikające ze skali działania, np. w postaci możliwości
rozkładania kosztów prawnych, administracyjnych czy choćby sprawozdawczych
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na większą bazę kapitałową, ale również wykorzystywania większych zasobów analitycznych, mogą być osiągane przez większe fundusze. Do podobnych wniosków
dochodzono w wielu pracach. Przykładowo, Payne, Prather i Bertin (1999), badając
czynniki mogące wpływać na wyniki osiągane przez główne grupy amerykańskich
funduszy akcyjnych oraz funduszy mieszanych w okresie 1993–1995, ustalili, że stopy zwrotu ważone ryzykiem z uwzględnieniem pobieranej opłaty dystrybucyjnej
oraz prowizji za zarządzanie są wyższe w funduszach, w których m.in. zarządza się
większą wartością aktywów. Relacja wyniki–cechy funduszy analizowana była przy
estymacji parametrów modelu regresji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Efekty gospodarowania mierzono z kolei, wykorzystując stosunek 3-letniej stopy zwrotu do miesięcznego odchylenia standardowego w okresie 3 lat.
W późniejszych badaniach, np. Pollet i Wilson (2008), próbowano określać, jak
fundusze inwestycyjne powinny inwestować nowe środki, aby – pomimo napływu
aktywów – wciąż pozostawać efektywnymi. W ramach rozpatrywanych scenariuszy wyróżniano działania polegające na kontynuowaniu dotychczasowych strategii inwestycyjnych, co mogło w dłuższej perspektywie wiązać się z ograniczeniem
płynności walorów w portfelu, ewentualnie wypracowywaniu nowych koncepcji
inwestycyjnych, często skutkujących koniecznością zatrudniania nowych zarządzających. Uwzględniając dane o cechach amerykańskich funduszy akcji z okresu
1975–2000, wspomniani badacze zauważyli, że jeśli aktywnie zarządzane fundusze
cierpią z powodu malejących korzyści skali, wówczas ich zarządzający powinni
modyfikować dotychczasowe strategie inwestycyjne, bardziej dywersyfikując posiadane portfele. Jak pokazano, wzrost aktywów w niewielkim stopniu powoduje
zmianę zachowania zarządzających typowymi funduszami, ale już duże fundusze
oraz fundusze inwestujące w małe spółki dywersyfikują swoje portfele w odpowiedzi na zwiększenie wartości posiadanych aktywów.
Inną z klasycznych prac analizującą relację wyniki–wielkość jest badanie Indro,
Jiang, Hu i Lee (1999). Na bazie 683 nieindeksowanych amerykańskich funduszy
akcji oraz funduszy mieszanych z lat 1993–1995, których wyniki mierzono stopą
zwrotu netto, tj. bez kosztów, pokazano, że wielkość funduszu wpływa na wyniki
osiągane przez fundusze inwestycyjne. Analizowane podmioty, w celu osiągnięcia
satysfakcjonujących wyników, powinny osiągać minimalną wielkość aktywów, aby
uzasadnić swoje koszty związane z nabywaniem i wymianą informacji. Była to jedna z pierwszych prac mówiąca o optymalnej wielkości aktywów funduszu.
Kolejne badania potwierdzały negatywny wpływ wielkości funduszy inwestycyjnych na wyniki. Jedna z najczęściej przywoływanych prac w tym obszarze,
analiza Chena, Honga, Huanga i Kubika (2004), dotyczyła określenia efektu skali
w omawianych instytucjach finansowych. Wykorzystując próbkę amerykańskich
funduszy akcji z okresu 1962–1999 oraz ustalając ich wyniki przy wykorzystaniu
alf z jedno-, trzy- i czteroczynnikowego modelu CAPM, skorzystano ze specyficznego podejścia w celu opisania modelu regresji. Pokazali oni, że wyniki funduszy
– niezależnie czy przed, czy po uwzględnieniu kosztów i opłat – zmniejszają się
wraz ze zwiększaniem się posiadanych przez fundusze aktywów.
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Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem wielkości funduszy, zwiększać się może
wolumen obrotu walorów będących w posiadaniu funduszu, co powoduje wyższe
koszty i malejące korzyści na mniej płynnych rynkach. Ograniczenia organizacyjne, spowodowane wzrostem aktywów będących w zarządzaniu funduszu, oraz
wymagania związane z większą bazą inwestorów mogą powodować również utratę dotychczasowych cech świadczących o efektywności. Wspomniane zjawisko
zaczęto określać jako tzw. efekt erozji wyników (ang. performance erosion effect),
który powoduje, że fundusze w wyniku zwiększania wartości aktywów w pewnym
momencie zaczynają osiągać gorsze wyniki netto (ang. net returns).
Prace poświęcone funduszom inwestycyjnym spoza Stanów Zjednoczonych
dostarczały nieco odmiennych wniosków, w większości przemawiających jednak
za korzyściami skali. Przykładowo, Lee, Yen i Chen (2008) analizowali związek
cech menedżersko-organizacyjnych oraz wyników osiąganych przez tajwańskie otwarte fundusze inwestycyjne. Analizując 5 kategorii funduszy akcyjnych
w okresie od stycznia 2001 do sierpnia 2008 roku, z wykorzystaniem zwykłej stopy
zwrotu, różnicy między stopą zwrotu danego funduszu oraz stopą zwrotu z benchmarku, alfą Jensena oraz wskaźnikiem Sharpe’a, wspomniani badacze ustalili
istotny i pozytywny związek między wielkością funduszy a osiąganymi przez nie
wynikami.
Również Vijayakumar, Sivanmalaiappan i Chandrasekhara Rao (2012) zajmowali się m.in. opisywaną relacją. Kalkulując wyniki dla 14 indyjskich funduszy
funduszy (ang. fund of funds), lokujących aktywa w akcje lub obligacje zwykłą stopą zwrotu w okresie 2004–2008, wykorzystano metody panelowe, m.in. modele
z efektami ustalonymi (FEM) oraz efektami losowymi (REM). Otrzymane rezultaty wskazały, iż osiągane przez fundusze wyniki są pozytywnie związane z wielkością funduszu.
Z kolei badanie Dahlquista, Engstroma i Soderlinda (2000) miało na celu ustalenie relacji między cechami funduszy działających na szwedzkim rynku a efektami ich gospodarowania w okresie 1992–1997. Użytymi miarami wyników dla 210
funduszy akcji, obligacji oraz rynku pieniężnego były alfy z warunkowanego i niewarunkowanego modelu regresji (CAPM). W celu estymacji parametrów posłużono się metodą ważonych najmniejszych kwadratów. Osiągnięte rezultaty pokazały,
że duże fundusze akcji osiągały gorsze wyniki od swoich mniejszych konkurentów.
Jednak wpływ wielkości zależał od rodzaju funduszy, gdyż w przypadku większych
funduszy obligacji, wniosek ten był odwrotny.
Prace poświęcone omawianemu zagadnieniu na polskim rynku funduszy inwestycyjnych praktycznie ograniczają się do badania Białkowskiego i Ottena (2011).
Wspomniani badacze analizowali 140 funduszy akcji, mieszanych oraz obligacji,
w podziale na obszar geograficzny inwestycji, tj. krajowe oraz zagraniczne, w okresie 2000–2008. Jako miary wyników skorzystano z wyrazów wolnych 4-czynnikowego modelu CAPM, zaproponowanego przez Carharta. Ustalili oni, że polskie
fundusze generalnie nie są w stanie osiągać ponadprzeciętnych wyników, na co
wskazują ujemne wartości alf, szczególnie po uwzględnianiu opłat za zarządza-
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nie. Przy ustalaniu wpływu cech funduszy na osiągane przez nie wyniki, związek
wielkości funduszy z efektami ich gospodarowania okazał się statystycznie istotny
i oznaczał występowanie korzyści skali.
Stopień rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych sprzed blisko dekady, czyli z okresu poprzedzającego wystąpienie kryzysu finansowego, istotnie
różni się od obecnego jego zaawansowania, liczby funkcjonujących podmiotów
oraz wartości zarządzanych aktywów. Ponadto brak kolejnych badań w omawianym obszarze powoduje, że analiza związku wyników z cechami funduszy, takimi
jak ich wielkość, pozostaje wciąż aktualna i pożądana. W związku z tym niniejsze
opracowanie stanowić będzie wkład do dorobku literatury w krajowym ujęciu,
ale jednocześnie pozwoli odpowiedzieć na pytanie o ewentualne dalsze możliwości wzrostu aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce czy może już występowanie efektu erozji wyników, tak jak ma to miejsce na rozwiniętych rynkach.

3. Metodologia
W trakcie projektowania badania zjawiska erozji wyników, ewentualnie wykorzystywania korzyści skali, dokonano wyboru miar odzwierciedlających wyniki funduszy inwestycyjnych oraz narzędzi analizy wpływu wielkości funduszy
na efekty ich gospodarowania. W związku z zaobserwowaną w literaturze przedmiotu wrażliwością uzyskanych rezultatów na zastosowane rozwiązania metodologiczne zdecydowano się na użycie czterech najpopularniejszych miar efektów
gospodarowania, natomiast – ze względu na istniejące w opracowaniach naukowych różnice w otrzymywanych wnioskach – podjęto decyzję o wyborze metod
pozwalających analizować wspomnianą zależność w pracach poświęconych rynkom rozwijającym się.

3.1. Charakterystyka danych
Badanie w sensie podmiotowym obejmuje, jak już zostało zasygnalizowane
we wprowadzeniu, jeden z rodzajów instytucji zbiorowego inwestowania. Niniejsza analiza dotyczyła głównych segmentów otwartych funduszy inwestycyjnych, sklasyfikowanych zgodnie z podejściem Izby Zarządzających Funduszami
i Aktywami (IZFiA) jako krajowe fundusze: akcyjne, mieszane (zrównoważone
oraz stabilnego wzrostu), obligacji oraz rynku pieniężnego. Ponadto, ze względu na relatywnie małą liczbę funduszy w poszczególnych grupach ww. segmentów, charakteryzujących się zbliżoną polityka inwestycyjną, podjęto decyzję o nie
wydzielaniu poszczególnych grup z danego segmentu. Zaletą takiego podejścia
będzie umożliwienie wykorzystania procedur ekonometrycznych opisanych
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w podpunkcie 3.3, wadą zaś – potencjalne zniekształcenie ewentualnego obrazu analizowanego zjawiska, spowodowane trwałymi różnicami w profilach ryzyka poszczególnych grup funduszy. Liczba podmiotów w poszczególnych latach,
na podstawie wyników których będą dokonywane obliczenia oraz formułowane
wnioski, może być niższa od liczby zarejestrowanych funduszy podawanej przez
IZFiA lub Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Dokładne dane o liczebności
próby zestawia tabela 1.
Tabela 1. Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych uwzględnionych w badaniu dotyczącym
wpływu wartości aktywów na efekty gospodarowania

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lata

Akcyjne

10

11

12

15

16

18

22

30

42

48

49

59

63

76

79

83

Mieszane

13

14

17

21

25

29

35

37

40

42

45

47

51

57

62

69

Obligacji

8

8

9

11

12

13

16

17

20

21

22

26

37

49

57

69

Rynku
pieniężnego

5

5

7

12

13

14

18

20

21

24

25

28

29

33

39

44

Rodzaj
funduszy

Źródło: opracowanie własne.

Dane zarówno o wynikach, wielkości funduszy, jak i benchmarkach zostały
zaczerpnięte z budowanej na potrzeby realizowanego projektu bazy danych pochodzących z raportów firmy zajmującej się dostarczaniem informacji na temat
rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce – Analizy Online S.A. Dane te pozwolą
na uzyskanie bezpośrednich dowodów istnienia bądź też braku związku między
wynikami a wielkością funduszy inwestycyjnych, a tym samym odpowiedzi na pytanie, czy napływ aktywów do funduszy inwestycyjnych w Polsce może powodować np. efekt erozji wyników lub też występowanie korzyści skali.
Horyzont czasowy badania ustalono na okres od 2000 do 2015 roku. Dolna
granica horyzontu badania bezpośrednio związana jest z pojawieniem się dostatecznie dużej liczby funduszy, aby można było przeprowadzić rzetelną weryfikację
hipotezy głównej. Górna granica z kolei określona została ze względu na moment
zakończenia budowy bazy danych. Badanie przeprowadzone zostało dla okresów
rocznych, z uwzględnieniem wartości osiąganych na koniec roku.

3.2. Miary wyników
Wykorzystane w badaniu miary wyników funduszy inwestycyjnych bazują
na wartościach jednostek uczestnictwa. Pierwszą z nich jest stopa dochodu (ang.
cumulative return). Pokazuje ona wielkość dochodu przypadającego na jednostkę
zainwestowanego kapitału. Oblicza się ją według następującego wzoru (Mayo 1997):

Wartość aktywów zarządzanych przez polskie fundusze inwestycyjne...

ri ,t =

UPi ,t − UPi ,t −1
UPi ,t −1
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(1)

gdzie ri,t jest stopą dochodu i-tego funduszu w okresie t, UPi,t–1 oraz UPi,t są zaś
wartościami netto jednostek uczestnictwa i-tego funduszu na koniec (t) i początek
(t – 1) analizowanego okresu.
Wadą tej miary wyników funduszy jest to, że pomija ona różnice w poziomie
podejmowanego ryzyka. W przybliżony sposób różnice te, w postaci zaobserwowanego odchylenia standardowego, uwzględnia niezmodyfikowany wskaźnik
Sharpe’a (ang. reward-to-variability ratio). Oblicza się go na podstawie następującej formuły (Sharpe 1966):
SRi ,t =

ri ,t − rf ,t

σ (ri ,t )

(2)

gdzie: SRi,t oznacza wskaźnik Sharpe’a dla i-tego funduszu w okresie t, ri,t – średnią stopę dochodu funduszu i w okresie t, rf,t – właściwą pod względem terminu
stopę dochodu instrumentu dłużnego nieobciążonego ryzykiem niewypłacalności
emitenta (tzw. stopę wolną od ryzyka), zaś σ ( ri,t ) – odchylenie standardowe stopy
dochodu funduszu i w okresie t. Średnia stopa dochodu oraz odchylenie standardowe obliczane są na podstawie obserwacji miesięcznych.
O ile wcześniej opisany wskaźnik uwzględnia ryzyko niesystematyczne inwestycji, o tyle kolejna miara, jaką jest wskaźnik Treynora (ang. reward-to-volatility
ratio) – ryzyko systematyczne. W swojej konstrukcji opisywana miara jest podobna do poprzedniego sposobu oceny wyników (Treynor 1965):
TRi ,t =

ri ,t − rf ,t

β (ri ,t )

(3)

gdzie: TRi,t oznacza wskaźnik Treynora dla i-tego funduszu w okresie t, zaś β ( ri,t )
– oznacza ryzyko systematyczne funduszu i w okresie t. Wartości Beta obliczane są
dla krajowych funduszy na podstawie miesięcznych obserwacji.
Miarę porównującą zrealizowaną stopę zwrotu funduszu z oczekiwaną stopą
zwrotu uwzględniającą ryzyko rynku, na którym on operuje, stanowią wyrazy
wolne odpowiednio skonstruowanych modeli regresji. W związku z tym dla każdego funduszu uwzględnionego w bazie danych został oszacowany model o następującej specyfikacji (Jensen 1968):
ri ,t − rf .t =α i + (rM 1,t − rf ,t ) β1 + ε t

(4)
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gdzie: αi jest poszukiwaną miarą wyników inwestycyjnych, tzw. alfą Jensena, z kolei rm,t jest zwrotem z benchmarku (stopą dochodu osiąganą na danym rynku
w okresie t) dla danego typu funduszy. W przypadku funduszy mieszanych do modelu (4) zostało dodane wyrażenie ( rM 2,t – rf,t )β2, przedstawiające kolejny czynnik
związany z drugim rynkowym parametrem. W związku z prowadzonym badaniem zależności wyników od wielkości aktywów dla czterech segmentów funduszy, zestawienie wykorzystanych benchmarków zostało przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienie portfeli rynkowych przy estymacji wyrazów wolnych poszczególnych
modeli regresji dla analizowanych segmentów funduszy uwzględnionych w badaniu
Typ
funduszu

Portfel rynkowy
M1

Akcyjne

WIG

Mieszane

WIG

Obligacji

IROS

Rynku pieniężnego

Portfel rynkowy
M2
IROS

Stopa wolna
od ryzyka
Rentowność
7-dniowych bonów
pieniężnych

IBS-52

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku segmentu funduszy akcyjnych portfelem rynkowym będzie podstawowy indeks giełdy papierów wartościowych (GPW) – WIG (Warszawski Indeks Giełdowy). Dla funduszy mieszanych, oprócz indeksu giełdowego, Indeks
Rynku Obligacji Skarbowych (IROS). Fundusze obligacji opisywane są przez
wspomniany indeks obligacji, zaś fundusze rynku pieniężnego – indeks 52-tygodniowych bonów skarbowych (IBS-52).

3.3. Podejście badawcze
Funkcja regresji jest narzędziem badania mechanizmu powiązań między zmiennymi. Stanowi szczególny przypadek badania zależności zjawisk, kiedy określonym wartościom jednej zmiennej przyporządkowane są wartości drugiej zmiennej (Paradysz 2005). Parametr a1, stojący przy zmiennej niezależnej, nazywany
jest współczynnikiem regresji. Informuje on, o ile przeciętnie zmieni się wartość
zmiennej zależnej, jeśli zmienna objaśniająca wzrośnie o jednostkę. Z kolei wyraz wolny a0 określa teoretyczną wartość zmiennej zależnej, gdy wartość zmiennej
niezależnej wynosi zero (Bielecka 2005).
W tradycyjnym ujęciu zależności zmiennych używa się liniowej regresji (ang.
linear regression). Związek wyników oraz wielkości aktywów może być ustalony
na podstawie poniższej formuły (Bodson, Cavenaile, Sougne 2011):
PM i =
a0 + a1 (log TNAi ) + ε i (5)
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gdzie: PMi oznacza wykorzystaną miarę wyników funduszu i (patrz pkt 3.2), zaś
logTNAi stanowi logarytm wartości aktywów netto danego funduszu.
Testowana hipoteza zerowa w przypadku przeprowadzanej analizy regresji
mówi o tym, że wielkość funduszy w danym okresie nie determinuje osiąganych
wyników, a więc, że wyestymowany parametr a1 równa się zero. Statystyczna istotność współczynnika kierunkowego będzie weryfikowana testem t, czyli w standardowy sposób dla modeli regresji liniowej. W przypadku gdy obliczona wartość
statystyki testowej jest większa co do modułu od wartości krytycznej odczytanej
z tablic rozkładu t-Studenta dla danego poziomu istotności i n – 2 stopni swobody,
da to podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Znak parametru a1 w przypadku
jego statystycznej istotności będzie informował o charakterze zależności wyników
od wielkości funduszy. Dodatni parametr a1 jest potwierdzeniem występowania
korzyści skali, ujemny zaś – zjawiska erozji wyników. Ponadto w niniejszym badaniu posłużono się globalnym testem F (Fishera–Snedocora) weryfikującym istotność całego równania regresji.
Jednak w analizie prowadzonej na bardziej rozwiniętych rynkach można spotkać prace wykorzystujące regresję kwadratową (ang. quadratic regression) pozwalającą na uchwycenie optymalnej wielkości funduszu. Analiza za pomocą regresji
wielomianowej, np. dla modelu kwadratowego jest stosowana w przypadku, gdy
zmienna objaśniana jest zależna od jednej zmiennej objaśniającej, ale model regresji liniowej może być niedokładny w wymaganym stopniu (Syska 2014). Podobnie jak w pracy Bodson, Cavenaile i Sougne (2011) czy choćby Tang, Wang
i Xu (2012)2, w niniejszej publikacji dodatkowo zastosowano podejście, zgodnie
z którym możliwa jest analiza wypukłości funkcji wyniki–wielkość funduszy. Będzie to możliwe przy wykorzystaniu następującego wzoru:
PM i =
a0 + a1 (log TNAi ) + a2 (log TNAi ) 2 + ε i (6)

Do oceny dopasowania modelu regresji do danych wykorzystano podstawową
miarę, jaką jest współczynnik determinacji. W tym miejscu należy jednak zauważyć, że wykorzystane dane są danymi przekrojowymi, a zatem wartości R2 mogą
być niższe niż miary jakości dopasowania opisujące modele szacowane na podstawie szeregów czasowych. Ponadto, test F łącznej istotności wszystkich zmiennych,
szczególnie w modelu liniowym, w istocie będzie weryfikował hipotezę o istotności współczynnika determinacji. Należy równocześnie zauważyć, że przy dużej
liczbie obserwacji oraz zmiennej objaśnianej, charakteryzującej się wartościami
mieszczącymi się w pewnym przedziale, niska wartość R2 może być dopuszczalna
i na tej podstawie nie powinno się wnioskować o złej jakości dopasowania modelu
(zob. Gruszczyński, Podgórska, Kuszewski 2015).
2

O ile Tang, Wang i Xu (2012) analizowali omawiany wpływ kwantyli wielkości funduszy na wyniki, o tyle Bodson, Cavenaile i Sougne (2011) korzystali z percentyli wyników oraz percentyli
wielkości.

98

Dariusz Filip

4. Rezultaty badawcze
Jak zostało wcześniej zaznaczone, analizie zostały poddane dane dotyczące funduszy akcyjnych, mieszanych, papierów dłużnych oraz rynku pieniężnego. Otrzymane rezultaty będą zaprezentowane osobno dla każdego z poszczególnych segmentów funduszy. Ponadto w analizie wpływu wielkości na wyniki uwzględnia się
dwa podejścia badawcze: regresję liniową oraz regresję kwadratową.

4.1. Fundusze akcyjne
Na podstawie zbudowanej bazy danych możliwe było wyodrębnienie informacji opisujących fundusze akcyjne. Na koniec 2015 roku w ramach analizowanej
kategorii odnotowanych zostało 83 podmioty. W całym zaś horyzoncie badania
zarejestrowano do 632 obserwacji, w zależności od użytej miary wyników. W niniejszej pracy zestawia się efekty gospodarowania aktywami w ujęciu tradycyjnych
stóp zwrotu, wskaźników Sharpe’a, wskaźników Treynora oraz alf Jensena.
Pierwszą z zastosowanych metod weryfikujących hipotezę o wpływie wielkości
funduszy na osiągane wyniki jest analiza regresji liniowej. Tabela 3 przedstawia
m.in. znak i wartość parametru a1 oszacowanego dla przedstawionego w części 3.3
modelu (5) dla czterech miar wyników.
Tabela 3. Modele regresji liniowej dla funduszy akcyjnych
Stopa zwrotu
log(TNA)

0,02644***

Wskaźnik Sharpe’a Wskaźnik Treynora
0,04544***

Alfa Jensena

0,03467***

0,00044*

(0,00626)

(0,01045)

(0,00746)

(0,00023)

–0,43026***

–0,85668***

–0,61906***

–0,00840**

(0,11613)

(0,19399)

(0,13906)

(0,00420)

F

17,85506

18,89946

21,61231

3,70225

R2

0,02756

0,02913

0,03482

0,00584

a0

Uwaga: *, **, *** oznaczają istotność statystyczną parametrów wprowadzonych
do modelu (5) na poziomach odpowiednio: 10%, 5% i 1%.
Dane dotyczące błędów standardowych podane są w nawiasach.
Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, estymowane parametry modelu regresji
liniowej okazały się statystycznie istotne dla wszystkich zastosowanych miar wyników dla funduszy akcji (patrz tabela 3). Dodatnie, ale relatywnie niskie wartości
współczynników regresji (wartości nieprzekraczające 0,05), przy czterech sposobach określania wyników, świadczą o niewielkim pozytywnym wpływie wielkości
funduszy na osiągane efekty gospodarowania aktywami. Sam model testowany
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testem F-Snedecora dla funduszy akcyjnych był statystycznie istotny w każdym
z czterech przypadków, jednak zauważono możliwy brak dopasowania modelu
do danych empirycznych poprzez odnotowanie niskich wartości współczynnika
determinacji. Należy zauważyć, że zmienna objaśniana liczona jest jako pewnego
rodzaju wskaźnik, co wtedy oznacza, że ma ona jednak standaryzowane wartości,
a więc jednocześnie ogranicza wartość R2.
W kontekście skorzystania z modelu kwadratowego regresji możliwe będzie
określenie ewentualnego istnienia optymalnej wielkości funduszy. Opisaną procedurę zastosowano dla funduszy akcji, natomiast otrzymane wyniki zaprezentowano w tabeli 4.
Tabela 4. Modele regresji kwadratowej dla funduszy akcyjnych
Stopa zwrotu
log(TNA)2
log(TNA)
a0
F
R

2

Wskaźnik Sharpe’a Wskaźnik Treynora

Alfa Jensena

–0,00096

–0,00302

–0,00536

–0,00007

(0,00283)

(0,00472)

(0,00355)

(0,00010)

0,06151

0,15597

0,23224*

0,00288

(0,10361)

(0,17303)

(0,13115)

(0,00375)

–0,74845

–1,85955

–2,42641**

–0,03058

(0,94550)

(1,57901)

(1,20585)

(0,03420)

8,97249

9,64566

11,96752

2,06305

0,02774

0,02976

0,03848

0,00652

Uwaga: *, **, *** oznaczają istotność statystyczną parametrów wprowadzonych
do modelu (6) na poziomach odpowiednio: 10%, 5% i 1%.
Dane dotyczące błędów standardowych podane są w nawiasach.
Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 4, estymowane parametry modelu regresji kwadratowej
okazały się statystycznie nieistotne, z wyjątkiem badania z wykorzystaniem miary Treynora (dla współczynnika przy pierwszej potędze równania). Oznacza to,
że otrzymane rezultaty powinny być traktowane z dużą ostrożnością. Podobnie
jak w poprzednio zastosowanej procedurze, test F dla funduszy akcyjnych wskazał
na istotność statystyczną modelu, jednak odnotowano potencjalny brak jego dopasowania (niskie wartości R2) do zastosowanych danych. Należy jednak pamiętać,
że wartości zmiennej objaśnianej mieściły się w pewnym przedziale, a w takich
przypadkach otrzymywane wartości współczynnika determinacji mogą być niskie.

4.2. Fundusze mieszane
Zgromadzona baza danych pozwoliła na uzyskanie informacji również o funduszach mieszanych, w ramach których mieściły się fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone. Na koniec okresu badania odnotowano 69 podmiotów
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w ramach analizowanej kategorii. Łączna liczba obserwacji wynosiła max 601
w całym horyzoncie badania, w zależności od użytej miary wyników. Efekty gospodarowania aktywami mierzone były również poprzez stopy zwrotu, wskaźniki
Sharpe’a, wskaźniki Treynora oraz alfy Jensena.
Zgodnie z przyjętym schematem pierwszą z zastosowanych metod weryfikujących hipotezę o wpływie wielkości funduszy na osiągane wyniki jest analiza regresji liniowej. Tabela 5 przedstawia informacje o parametrach równania (5) dla czterech miar wyników.
Tabela 5. Modele regresji liniowej dla funduszy mieszanych
Stopa zwrotu
log(TNA)
a0

0,00866**

Wskaźnik Sharpe’a Wskaźnik Treynora
0,08397***

Alfa Jensena

0,01671***

0,00027

(0,00363)

(0,01424)

(0,00462)

(0,00015)

–0,11084

–1,60627***

–0,32387***

–0,00572
(0,00291)

(0,06906)

(0,27083)

(0,08804)

F

5,69181

34,76912

13,06600

3,02743

R2

0,00941

0,05486

0,02199

0,00503

Uwaga: *, **, *** oznaczają istotność statystyczną parametrów wprowadzonych
do modelu (5) na poziomach odpowiednio: 10%, 5% i 1%.
Dane dotyczące błędów standardowych podane są w nawiasach.
Źródło: opracowanie własne.

W odróżnieniu od rezultatów przedstawionych w części 4.1 analiza wpływu
wielkości funduszy na osiągane efekty gospodarowania dla funduszy mieszanych
wykazała istotność parametrów modelu jedynie dla części zastosowanych miar wyników. O najsilniejszej liniowej zależności w przeprowadzonym badaniu możemy
mówić dla wyników mierzonych wskaźnikiem Sharpe’a (patrz tabela 5). Dodatnia,
wynosząca ponad 0,08, wartość współczynnika regresji świadczy o istnieniu zależności omawianych zmiennych. Ewentualny brak dopasowania modeli do danych
empirycznych, wykazany poprzez niskie wartości współczynnika R2, nakazuje definiować testowany model jako mało dopasowany. Z drugiej jednak strony, przy
dużej liczbie obserwacji, a tak można scharakteryzować posiadany zestaw danych,
wartości współczynnika determinacji mogą być niskie, co też przytaczali np. Cox
i Wermuth (1992).
Określenie charakteru parabolicznej funkcji opisującej analizowaną zależność
będzie możliwe przy zastosowaniu podejścia z drugą potęgą posiadanych przez
fundusze wartości aktywów. Wyniki zastosowania modelu regresji kwadratowej
dla funduszy mieszanych przedstawiono w tabeli 6.
Z zaprezentowanych w tej tabeli danych wynika, że statystyczną istotność parametrów regresji otrzymano w modelach, w których zmienne objaśniane mierzone
były wskaźnikiem Sharpe’a oraz alfą Jensena. Wspomniana paraboliczność analizowanej zależności dla funduszy mieszanych świadczy o pogarszaniu się wyników
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po osiągnięciu pewnego optymalnego poziomu wielkości posiadanych aktywów
(współczynnik a2 odpowiadający za log(TNA)2 jest ujemny) przez omawianą kategorię funduszy. Niskie wartości współczynnika determinacji mogą świadczyć
natomiast o niskim stopniu wyjaśnienia rzeczywistości i stanowią zagrożenie
dla modelu pomimo jego statystycznej istotności. Argumenty przeciw odrzuceniu
modelu przy niskich R2 zostały jednak przedstawione w części 3.3 niniejszej pracy.
Tabela 6. Modele regresji kwadratowej dla funduszy mieszanych
Stopa zwrotu
log(TNA)2
log(TNA)

Wskaźnik Sharpe’a Wskaźnik Treynora

Alfa Jensena

–0,00205

–0,02145***

–0,00250

–0,00021***

(0,00133)

(0,00516)

(0,00169)

(0,00006)

0,08433*

0,87541***

0,10904*

0,00794***

(0,04928)

(0,19089)

(0,06253)

(0,00206)

–0,80243*

–8,83973***

–1,16820**

–0,07584***

(0,45442)

(1,76035)

(0,57701)

(0,01900)

F

4,03785

26,49868

7,64248

8,52056

R2

0,01332

0,08141

0,02568

0,02771

a0

Uwaga: *, **, *** oznaczają istotność statystyczną parametrów wprowadzonych
do modelu (6) na poziomach odpowiednio: 10%, 5% i 1%.
Dane dotyczące błędów standardowych podane są w nawiasach.
Źródło: opracowanie własne.

4.3. Fundusze obligacji
Trzecia grupa badanych funduszy dotyczy podmiotów inwestujących aktywa
w papiery dłużne. Liczba funduszy w ramach analizowanej kategorii na koniec
horyzontu badania wynosiła 69. Z kolei łączna liczba obserwacji dla funduszy obligacji określona została na poziomie 394. Podobnie jak poprzednio, pomiar wyników dokonany został za pomocą czterech wskaźników: tradycyjnych stóp zwrotu,
wskaźników Sharpe’a, wskaźników Treynora oraz alf Jensena.
Przyjęty schemat prezentacji rezultatów badawczych nakazuje w pierwszej kolejności odniesienie się do liniowej zależności analizowanych zmiennych. Rezultaty osiągnięte dla funduszy obligacji zostały zaprezentowane w tabeli 7.
Estymacja parametrów modelu przy wykorzystaniu wskaźników Sharpe’a oraz
alf Jensena jako zmiennych objaśnianych przyniosła najlepsze rezultaty dla funduszy obligacji (patrz tabela 7). Zbudowane modele dla wszystkich miar wyników
okazały się statystycznie istotne przy wykorzystaniu testu F-Snedecora. Otrzymane rezultaty, szczególnie dla pierwszego z wymienionych sposobów pomiaru
efektywności, można interpretować na korzyść hipotezy mówiącej o wpływie wielkości na wyniki. Z drugiej jednak strony, wartość współczynnika R2 może sugerować, że jedynie 6% wariancji zmiennej zależnej wyjaśnia predyktor. Podobnie
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jednak jak poprzednio niskie wartości miary jakości dopasowania modelu mogą
być spowodowane charakterystyką obserwacji niebędących szeregiem czasowym
czy choćby przedziałowością zmiennej zależnej.
Tabela 7. Modele regresji liniowej dla funduszy obligacji
Stopa zwrotu
log(TNA)

0,00331*

Wskaźnik Sharpe’a Wskaźnik Treynora
0,12319***

Alfa Jensena

0,01440*

0,00079***

(0,00174)

(0,02395)

(0,00789)

(0,00019)

–0,00635

–2,04093***

–0,25391*

–0,01555***

(0,03299)

(0,45454)

(0,14915)

(0,00358)

F

3,62992

26,46139

3,32524

17,34186

R2

0,00918

0,06323

0,01004

0,04237

a0

Uwaga: *, **, *** oznaczają istotność statystyczną parametrów wprowadzonych
do modelu (5) na poziomach odpowiednio: 10%, 5% i 1%.
Dane dotyczące błędów standardowych podane są w nawiasach.
Źródło: opracowanie własne.

Analiza wypukłości funkcji wyniki–wielkość będzie możliwa przy zastosowaniu kolejnego podejścia. Wyniki modelu regresji kwadratowej dla funduszy obligacji przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8. Modele regresji kwadratowej dla funduszy obligacji
Stopa zwrotu
log(TNA)2

0,00008

Wskaźnik Sharpe’a Wskaźnik Treynora
0,02565**

Alfa Jensena

0,00277

–0,00022**
(0,00010)

(0,00093)

(0,01277)

(0,00417)

0,00016

–0,83007*

–0,08811

(0,03464)

(0,47495)

(0,15452)

(0,00374)

0,02273

6,75696

0,68895

–0,09005***

(0,32104)

(4,40128)

(1,42720)

(0,03466)

F

1,81452

15,35250

1,88042

11,08734

R2

0,00920

0,07281

0,01137

0,05367

log(TNA)
a0

0,00886**

Uwaga: *, **, *** oznaczają istotność statystyczną parametrów wprowadzonych
do modelu (6) na poziomach odpowiednio: 10%, 5% i 1%.
Dane dotyczące błędów standardowych podane są w nawiasach.
Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 8, statystycznie istotne parametry modelu regresji kwadratowej zostały odnotowane dla alf Jensena oraz w części dla wskaźników Sharpe’a.
O ile niskie wartości współczynników regresji były odnotowywane już wcześniej,
o tyle otrzymane rezultaty dla ww. sposobów pomiaru wyników dla parametrów
przy drugiej potędze są o różnych znakach. Świadczy to o niejednoznaczności
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otrzymanych rezultatów. Po raz kolejny narzuca się ewentualny brak dopasowania
modelu (niskie wartości R2) do zastosowanych danych. Jednak powinno to zostać
ostatecznie rozstrzygnięte w kolejnych tego typu badaniach.

4.4. Fundusze rynku pieniężnego
Najmniej liczną grupą funduszy był ostatni segment uwzględniony w badaniu
– rynku pieniężnego. Na koniec 2015 roku analizowanych podmiotów w ramach
omawianej kategorii było 44. Z kolei liczba obserwacji dla funduszy rynku pieniężnego w całym okresie badania wynosiła 335. Sposoby pomiaru wyników odpowiadają przyjętej w niniejszym badaniu konwencji.
Podobnie jak w poprzednich podpunktach części badawczej, analiza weryfikowanej zależności rozpocznie się omówieniem wyników regresji liniowej dla funduszy rynku pieniężnego. Dane opisujące wartości współczynników modelu
dla poszczególnych miar wyników zostały odnotowane w tabeli 9.
Tabela 9. Modele regresji liniowej dla funduszy rynku pieniężnego
Stopa zwrotu
log(TNA)

–0,00308***
(0,00107)

a0

0,10182***

Wskaźnik Sharpe’a Wskaźnik Treynora

Alfa Jensena

0,03656

0,03261

(0,03716)

(0,02534)

(0,00031)

0,00066**

–0,89319

–0,66815

–0,01313**
(0,00586)

(0,02049)

(0,71290)

(0,48484)

F

8,31490

0,96790

1,65670

4,67426

R2

0,02436

0,00290

0,00530

0,01384

Uwaga: *, **, *** oznaczają istotność statystyczną parametrów wprowadzonych
do modelu (5) na poziomach odpowiednio: 10%, 5% i 1%.
Dane dotyczące błędów standardowych podane są w nawiasach.
Źródło: opracowanie własne.

W odróżnieniu od poprzednio omawianych kategorii funduszy, wartości estymowanych parametrów modeli liniowych dla funduszy rynku pieniężnego
okazały się najmniej jednoznaczne. Statystycznie istotne współczynniki regresji
odnotowano jedynie przy użyciu stóp zwrotu oraz alf Jensena jako zmiennych objaśnianych (patrz tabela 9). O ile wpływ wielkości funduszy na wartości drugiej
z ww. miar wyników był praktycznie nieodczuwalny, o tyle – w przeciwieństwie
do wcześniej otrzymanych rezultatów – stopy zwrotu ulegały pogorszeniu przy
wzroście wielkości funduszy. Natomiast małe wartości współczynnika determinacji oznaczają niski stopień wyjaśnienia rzeczywistości, co może być tłumaczone
charakterystyką danych oraz dużą liczbą obserwacji.
Ujęcie definiujące kierunek ramion funkcji wyniki–wielkość, określane przez
znak wartości współczynnika regresji stojącego przy drugiej potędze równania,
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stanowi istotę kolejnego podejścia. Wyniki modelu regresji kwadratowej dla funduszy rynku pieniężnego przedstawiono w tabeli 10.
Tabela 10. Modele regresji kwadratowej dla funduszy rynku pieniężnego
Stopa zwrotu
log(TNA)

2

Wskaźnik Sharpe’a Wskaźnik Treynora

–0,00037
(0,00057)

log(TNA)
a0
F
R

2

0,01090

0,05625***
(0,01956)
–2,08746***

Alfa Jensena

–0,00102

0,00016

(0,01359)

(0,00016)

0,07109

–0,00556

(0,02151)

(0,73961)

(0,51286)

(0,00614)

–0,02947

19,04644***

–1,02876***

0,04523

(0,20272)

(6,97043)

(4,82521)

(0,05790)

4,36213

4,62836

0,82852

2,85053

0,02561

0,02713

0,00532

0,01688

Uwaga: *, **, *** oznaczają istotność statystyczną parametrów wprowadzonych
do modelu (6) na poziomach odpowiednio: 10%, 5% i 1%.
Dane dotyczące błędów standardowych podane są w nawiasach.
Źródło: opracowanie własne.

Powtarzająca się w niniejszej pracy niejednoznaczność rezultatów znalazła swoje potwierdzenie również w kontynuacji rozważań dotyczących funduszy rynku
pieniężnego przy wykorzystaniu kolejnego podejścia. W odróżnieniu od wyników otrzymanych modelem regresji liniowej, zgodnie z analizą przeprowadzoną
dla modelu kwadratowego (patrz tabela 10), statystycznie istotne współczynniki
regresji, stojące za zmiennymi objaśniającymi, odnotowane zostały przy konstrukcji modelu, dla którego zmienną objaśnianą były wskaźniki Sharpe’a. Jednak dla tej
miary wyników dodatni współczynnik a2 powoduje wypukłość relacji wielkość–
wyniki. Po raz kolejny zarejestrowano potencjalnie niezadowalające dopasowanie
modeli poprzez niskie wartości współczynnika determinacji.

5. Podsumowanie
Niniejsze badanie w sensie podmiotowym dotyczyło czterech podstawowych
kategorii funduszy inwestycyjnych działających w Polsce w okresie 2000–2015.
Wybranymi segmentami funduszy były fundusze akcji, mieszane, obligacji oraz
rynku pieniężnego o krajowym profilu inwestycyjnym. Celem pracy było ustalenie, czy wyniki funduszy inwestycyjnych działających w Polsce są związane
z wielkością aktywów będących w ich posiadaniu. Ponadto zastanawiano się, czy
możliwe jest określenie optymalnej wielkości funduszy pozwalającej efektywnie
gospodarować powierzonymi aktywami. W obszarze metodologicznym zdecydowano się na zastosowanie analizy regresji w ujęciu liniowym oraz kwadratowym.
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Przedstawione rezultaty, szczególnie w ujęciu liniowej funkcji regresji, korespondują z ustaleniami Białkowskiego i Ottena (2011) potwierdzającymi istnienie korzyści skali w działalności polskich pośredników finansowych. Pokazana
w niniejszej pracy dodatnia zależność wyników funduszy od posiadanej przez
nie wielkości aktywów, co do zasady okazała się statystycznie istotna w podejściu
liniowym, w modelu kwadratowym zaś generalnie nie odnotowano znaczącego
istnienia optymalnej wielkości aktywów, poza kilkoma wyjątkami. Brak istotności
wypukłości, czy też wklęsłości funkcji, świadczyć może o wciąż relatywnie niskim
poziomie rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz jego rozmiarze
w porównaniu z np. znacznie bardziej rozwiniętymi rynkami Europy Zachodniej.
Oznacza to, że polskie fundusze mają jeszcze miejsce na wzrost i nie osiągnęły poziomu, w którym napływ aktywów powodowałby pogarszanie się wyników. Warto
również zauważyć, iż odnotowany stopień oddziaływania wielkości na osiągane
wyniki ulegał zmniejszeniu wraz ze zmianą segmentu analizowanych funduszy
w kierunku mniejszego zaangażowania inwestycji w ryzykowne papiery wartościowe.
W części empirycznej odnotowano również relatywnie silną wrażliwość otrzymanych rezultatów na użytą miarę wyników w analizie poszczególnych segmentów funduszy inwestycyjnych. Ponadto niskie wartości współczynników determinacji, odnoszące się do całości badania, sugerują, że otrzymane rezultaty mogą
być traktowane z pewną dozą ostrożności. Natomiast, jak podają Cox i Wermuth
(1992), w ograniczonych przedziałowo zmiennych objaśnianych wartość R2 jest
z reguły niska, a nawet bliska zeru, co też może uwiarygadniać otrzymane rezultaty. Zaprezentowane ustalenia stanowią jednak podstawę do dalszych rozważań
i analiz w tym zakresie po zwiększeniu się liczby wykorzystywanych obserwacji
oraz wyodrębnieniu dostatecznie licznych i homogenicznych podgrup funduszy
o podobnej polityce inwestycyjnej, ewentualnie zastosowaniu bardziej zaawansowanych technik badawczych, w tym m.in. badań panelowych.
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WARTOŚĆ AKTYWÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ POLSKIE FUNDUSZE
INWESTYCYJNE A EFEKTY ICH GOSPODAROWANIA
Streszczenie
Celem niniejszej pracy było ustalenie, czy wyniki funduszy inwestycyjnych działających w Polsce w okresie 2000–2015 są związane z wartością aktywów będących w ich posiadaniu. Ponadto
zastanawiano się, czy możliwe jest określenie optymalnej wielkości funduszy pozwalającej na efektywne gospodarowanie powierzonymi aktywami. Ukazana nieznaczna dodatnia zależność wyników
od wielkości funduszy co do zasady okazała się statystycznie istotna w modelu liniowym, zaś przy
wykorzystaniu regresji kwadratowej generalnie nie znaleziono znaczących dowodów na istnienie
optymalnej wartości aktywów. Siła oddziaływania wielkości na osiągane wyniki okazała się różna w poszczególnych segmentach funduszy. Zaobserwowano również relatywnie silną wrażliwość
otrzymanych rezultatów na użytą miarę wyników w analizie poszczególnych segmentów funduszy
inwestycyjnych.
Słowa kluczowe: wyniki, fundusze inwestycyjne, cechy funduszy, wielkość funduszy, wartość aktywów netto, regresja kwadratowa
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ASSET VALUE UNDER MANAGEMENT AND PERFORMANCE
OF POLISH MUTUAL FUNDS
Summary
The aim of the study was to find out whether the performance of the mutual funds operated
in Poland during the 2000–2015 period was related to net asset value. Moreover, the study sought
to examine if it is possible to determine the optimal size of funds that would allow to effectively
manage the assets. The slightly positive relationship exhibited between fund performance and fund
size was statistically significant in linear regression analysis; the quadratic model, however, produced
no evidence that would confirm the existence of an optimal asset size. The strength of fund size
influence on performance were different in individual segments of funds. Furthermore, the analysis
of mutual fund segments revealed a relatively strong sensitivity of the obtained results to the applied
measures.
Keywords: performance, mutual funds, fund attributes, fund size, net asset value, quadratic
regression
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Fundusze ETF na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
Dariusz Letkowski*

1. Wprowadzenie
Rynek funduszy ETF na świecie charakteryzuje się dynamicznym wzrostem. Celem artykułu jest specyfikacja funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie.
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są jednostki uczestnictwa funduszy ETF na indeks WIG20, ETF na indeks DAX oraz ETF na indeks
S&P500. Przedmiotem analiz będą najważniejsze charakterystyki rynku notowanych funduszy, takie jak wartość obrotów, liczba transakcji oraz wolumen, a także
parametry inwestycyjne, tj. wartość, stopa zwrotu, ryzyko oraz płynność. W trakcie
badania przeanalizowano dane rynkowe dotyczące wyceny kontraktów ETF na indeks WIG20, indeks DAX oraz indeks S&P500. Przeprowadzone badania prezentują zmiany podstawowych parametrów inwestycyjnych wskazanych funduszy ETF
oraz określają efektywność ich wykorzystania w praktyce inwestowania.

2. Kluczowe cechy funduszy ETF
ETF (ang. Exchange-Traded Fund) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany
na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu
giełdowego1 (najczęściej indeksu akcji, papierów dłużnych, surowcowego lub towa*
1
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rowego). Powstanie funduszy ETF jest wynikiem obserwacji – w dłuższym terminie fundusze inwestycyjne nie potrafią osiągnąć stopy zwrotu z inwestycji wyższej
niż stopa zwrotu z portfela rynkowego. W związku z powyższym odwzorowywanie
zmian określonego indeksu rynku może służyć osiągnięciu stopy zbliżonej do rynkowej, a więc optymalizacji inwestycji (Miziołek 2013, s. 68–69). W konsekwencji
ocena inwestycji w ETF wymaga uwzględnienia takich czynników jak: koszty zarządzania, wahania wskaźnika błędu naśladowania, płynność obrotu oraz ryzyko
inwestycji (Moskal, Zawadzka 2014, s. 112, [za:] Hassine, Roncalli 2013, s. 5).
Rozwój rynku związany jest z zaletami inwestowania w ETF, tj. dywersyfikacjąportfela, wysokim poziomem płynności związanym z obrotem na rynku wtórnym,
a także niższym poziomem kosztów transakcyjnych oraz bezpieczeństwem i przejrzystością inwestycji (Ferri 2008, s. 25).
Wysoki poziom dywersyfikacji ryzyka wynika z faktu, że inwestując w ETF, inwestor nabywa portfel aktywów określonego indeksu, np. akcji, obligacji czy towarów, w proporcji, która zapewnia odwzorowywanie zmian cen danego indeksu.
Najwyższy poziom dywersyfikacji zapewniają fundusze odzwierciedlające zmiany indeksów (np. indeks WIG czy S&P500), indeksów uwzględniających aktywa
z różnych sektorów gospodarki (np. sektor finansowy i energetyczny) czy indeksów
uwzględniających różne typy instrumentów finansowych (np. akcje i obligacje).
Tytuły uczestnictwa funduszy ETF stanowią przedmiot obrotu na rynkach
giełdowych, najczęściej w systemie notowań ciągłych, dzięki czemu mogą być
łatwo nabywane i zbywane, co przekłada się na poziom płynności handlu (Raszczyk 2010, s. 19). Możliwość otwarcia i zamknięcia pozycji gwarantowana jest
przez podmioty animujące rynek, które na bieżąco kwotują transakcje kupna
i sprzedaży.
Fundusze ETF pozwalają na dywersyfikację portfela bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów transakcyjnych (Miziołek 2014, s. 279–280). W przypadku inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy ETF występuje koszt prowizji
maklerskiej oraz koszt realizacji transakcji, wynikający z różnicy kursu kupna
i sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu ETF, ale koszty te są dużo niższe niż
w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych (występują koszty dystrybucyjne, zarządzania i umorzeniowe – nawet kilka procent wartości kapitału).
Bezpieczeństwo inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy ETF wynika
przede wszystkim z faktu, że fundusze ETF podlegają regulacjom prawnym i są
kontrolowane przez instytucje lokalnego nadzoru nad rynkiem kapitałowym.
W Polsce fundusze ETF działają na zasadach określonych w Ustawie o funduszach
inwestycyjnych oraz Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi2, których zapisy umożliwiły wprowadzenie jednostek funduszy ETF do obrotu giełdowego.
Przejrzystość rynku wynika natomiast z obowiązku regularnego udostępniania
przez fundusze informacji o składzie portfela inwestycyjnego, co umożliwia inwestorom monitorowanie zmian wartości inwestycji funduszu i jego ryzyka3. Przej2
3
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rzystość inwestycji wynika również z faktu, że jednostki uczestnictwa handlowane są na giełdzie analogicznie jak akcje, co powoduje, że informacja o ofertach
kupna i sprzedaży oraz wartości obrotu jest powszechnie dostępna dla wszystkich
uczestników rynku w czasie rzeczywistym poprzez programy monitorujące rynek
giełdowy.
Liczne zalety spowodowały ogromny rozwój rynku funduszy ETF na świecie.
W latach 2003–2014 nastąpił wzrost liczby funduszy ETF z 276 do 3906 i wzrost
wartości aktywów funduszy ETF z 203,9 mld USD do 2640,5 mld USD. Najbardziej rozwinięty jest amerykański rynek funduszy ETF, ale pozostałe rynki także
rozwijają się i ich udział w rynku światowym systematycznie rośnie. Na koniec
2014 roku wartość funduszy ETF na rynku amerykańskim, europejskim, azjatyckim i pozostałych rynkach wynosiła odpowiednio 1922,46 mld USD, 438,87 mld
USD, 201,35 mld USD i 77,82 mld USD (Lan, Mercado, Rajendra, Gademsetty
2015, s. 36 i 100). Gwałtowny rozwój rynku ETF na świecie w ostatnich kilkunastu
latach pozwala przypuszczać, że wraz ze wzrostem bogactwa polskiego społeczeństwa oraz wzrostem świadomości dostępnych możliwości inwestycyjnych nastąpi
również rozwój rynku funduszy ETF w Polsce.

3. Jednostki uczestnictwa funduszy ETF na GPW
w Warszawie
Na GPW w Warszawie notowane są obecnie trzy tytuły uczestnictwa funduszy
ETF, które zostały wprowadzone do obrotu giełdowego przez spółkę Lyxor Asset
Management, należącą do francuskiej grupy Societe Generale. Na GPW w Warszawie notowane są fundusze ETF naśladujące przebieg notowań indeksu WIG20,
DAX oraz S&P500. Zadaniem giełdy jest udostępnienie platformy obrotu (systemu
transakcyjnego), która umożliwia koncentrację ofert kupna i sprzedaży oraz realizację transakcji – obrót charakteryzuje się możliwością codziennej kreacji i umarzania jednostek zwanych tytułami uczestnictwa4. W systemie obrotu na GPW
kursy funduszy ETF wyznaczane są na podstawie zrealizowanych transakcji, stąd
obrót na GPW określany jest rynkiem kierowanym zleceniami. Płynność obrotu
na rynku wtórnym zapewniają renomowane firmy inwestycyjne (Unicredit Bank
i Societe Generale), których rolą jest kwotowanie transakcji kupna i sprzedaży.
Maksymalny spread ofert kupna i sprzedaży animatora w danym momencie rynku
nie może przekroczyć 1,5%, a minimalna wartość oferty kupna lub sprzedaży powinna wynosić 400 tys. złotych. Jednocześnie animatorzy zobligowani są do utrzymywania ofert w arkuszu zleceń przez minimum 80% czasu trwania sesji giełdowej,
co również służy poprawie płynności obrotu (Kondrakiewicz 2013, s. 296–297).
4
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Pierwszym ETF-em wprowadzonym na GPW był ETF na indeks WIG20. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa, którego początkowa wartość odzwierciedla 1/10 wartości indeksu WIG20. Fundusze ETF na indeks DAX oraz indeks
S&P500 zostały wprowadzone do obrotu na GPW 31 maja 2011 roku. W przypadku ETF na indeks S&P500 jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa, którego
wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości indeksu S&P500 w USD. Wartość ETF
na indeks DAX wyrażona w złotych odpowiada natomiast 1/100 wartości indeksu
DAX w euro. Tytuły uczestnictwa w funduszach ETF na GPW w Warszawie są
papierami wartościowymi notowanymi w polskich złotych w systemie notowań
ciągłych, w taki sam sposób jak akcje.
GPW w Warszawie oraz emitent akcentują szereg zalet inwestowania poprzez
fundusze ETF5, takich jak: dywersyfikacja ryzyka, transparentność inwestycji,
płynność inwestycji, korzyści z dywidend (w przypadku WIG20 i S&P500). Inwestowanie w ETF nie jest jednak pozbawione wad, do których na rynku polskim należy zaliczyć (Gierałtowska 2015, s. 132): niewielki wybór możliwości inwestycyjnych (jedynie 3 fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie), brak możliwości
indywidualnej selekcji walorów do portfela inwestycyjnego, koszty transakcyjne
i koszty spreadu pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży oraz występowanie ryzyka
(indeksu referencyjnego, walutowego, błędu odwzorowania).

4. Statystyki rynkowe funduszy ETF na GPW
w Warszawie
Analiza rynku funduszy ETF na GPW w Warszawie wskazuje na zróżnicowany
poziom podstawowych charakterystyk, w tym przede wszystkim wartości obrotów rocznych. Warto jednak wskazać na optymistyczne sygnały, do których należy
znaczny wzrost wartości łącznych obrotów w 2015 roku oraz obserwowany wzrost
liczby transakcji, wolumenu i średnich obrotów na sesję, które to parametry mają
wpływ na poprawę oceny płynności rynku. Pozytywnie należy również ocenić stały
wzrost wartości aktywów netto ogółem oraz stabilny poziom aktywów na jednostkę uczestnictwa. Niemniej jednak, szczególnie w świetle dynamiki wzrostu rynku
na świecie, należy stwierdzić, że rynek funduszy ETF na GPW w Warszawie rozwijał się w słabym tempie. Poziom bogactwa i świadomości inwestycyjnej polskiego
społeczeństwa sprawia, że rynek funduszy ETF nie cieszy się dużym zainteresowaniem – okresowo obserwowane są wzrosty zainteresowania, co ma związek z bieżącą oceną przez inwestorów perspektyw inwestowania w określone rynki. Inwestorzy
instytucjonalni dysponują natomiast dostępem do produktów na rynkach globalnych, które charakteryzują się wyższym poziomem płynności i niższymi kosztami.
5
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Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

113

Tabela 1. Podstawowe statystyki rynku funduszy ETF na GPW w Warszawie
ETF – notowania
ciągłe

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba
notowanych serii
na koniec roku

1

3

3

3

3

3

Wartość obrotów
w całym roku
(tys. zł)

70 515

259 718

217 126

169 356

103 015

274 510

Średnie obroty
na sesję (tys. zł)

279

1035

872

686

414

1094

Liczba transakcji
na sesję

10

35

29

43

41

64

Średnia wartość
transakcji (zł)

26 822

29 798

29 825

15 965

10 091

17 132

1026

4178

4479

4038

2066

4969

251 357

3 418 025

3 248 486

3 642 541

2 789 067

5 317 788

Wolumen obrotu
na sesję
Wartość
aktywów netto
ogółem (tys. zł)
Wartość
aktywów netto
na jednostkę (zł)

279,29

514,15

618,44

705,00

742,91

740,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.gpw.pl.

W kolejnej tabeli prezentowane są dane na temat poszczególnych funduszy ETF
w latach 2010–2015. Na koniec okresu analizy widać wyraźną dominację statystyk funduszu ETF na WIG20 – potwierdzają to: poziom wartości obrotów, liczby
transakcji oraz wolumenu.
W przypadku funduszu ETF na indeks WIG20TR od roku 2011 widać systematyczny wzrost liczby jednostek w obrocie, wzrost wartości aktywów netto ogółem
i stabilny poziom aktywów na jednostkę. Pozostałe statystyki kształtują się na bardzo zróżnicowanym poziomie, ale w ostatnim roku widać wyraźną poprawę, jeśli
chodzi o poziom wartości obrotów, liczby transakcji i wolumenu. Spadek statystyk
rynku w 2013 roku ma związek z dużą zmiennością koniunktury giełdowej w Polsce. W przypadku ETF na indeks DAX obserwowana jest systematyczna poprawa
wszystkich kluczowych statystyk handlu, ale szczególnie korzystnie wypada ocena
wzrostu wartości obrotów, liczby transakcji i wolumenu. Również w tym przypadku widać wyraźne powiązanie popytu na ten produkt z perspektywami koniunktury w gospodarce niemieckiej. Warto zwrócić uwagę na statystyki ETF na indeks
S&P500TR. W 2015 roku widać wyraźny wzrost wartości obrotów, liczby transakcji i wolumenu, co przekłada się na znaczny wzrost udziału w lokalnym rynku ETF
(mimo że zainteresowanie inwestorów odległymi rynkami jest zazwyczaj dużo mniejsze ze względu na czynniki psychologiczne, bez względu na rynkową koniunkturę).

Rok

1,49
5,83
15,11
19,99
78,93

2,04
9,62
24,30
12,16
35,63
141,03
259,72
217,13
169,35
103,02
274,51

12 379 000
8 910 500
7 182 500
0
11 438 726

4 441 000
10 661 000
14 306 000
36 606 000
39 574 219
900 000
17 035 000
19 812 500
21 725 800
36 843 406
51 355 751
0,49
2,30
5,72
2,90
8,54
35,47
63,41
51,54
40,25
24,59
66,08

0,36
1,39
3,60
4,77
19,00

Liczba
Wartość obrotów Wartość obrotów
w obrocie
(mln pln)
(mln eur)
900 000
141,03
35,47
215 000
256,19
62,56
241 000
201,68
47,85
237 300
129,94
30,93
237 406
70,87
16,92
342 806
159,95
38,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.gpw.pl.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
ETFDAX
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ETFSP500 2010
2011
2012
2013
2014
2015
RAZEM
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ETFW20L

Nazwa

513
736
1195
2962
4699
2629
8716
7280
10 608
10 322
16 023

376
435
1043
1907
4087

Liczba
transakcji
2629
7827
6109
8370
5453
7237

Tabela 2. Podstawowe statystyki giełdowe funduszy ETF na GPW w Warszawie

53 920
217 259
446 856
198 660
450 441
259 592
1 048 753
1 115 293
997 304
514 347
1 247 217

5827
21 190
44 827
52 676
175 876

259 592
989 006
876 844
505 621
263 011
620 900

Wolumen

193 384
486 778
809 671
2 727 207
5 244 282
251 357
3 418 025
3 248 486
3 642 540
2 789 068
5 317 788

3 178 668
2 696 342
2 770 537
0
0

43,55
44,61
56,60
74,50
82,03
279,29
514,16
618,44
705,00
742,91
740,32

256,78
302,60
385,73
407,84
443,87

Wartość aktywów
Wartość aktywów
netto ogółem (tys. zł) netto na jedn. (tys. zł)
251 357
279,29
45 973
213,83
65 366
271,23
62 332
262,67
61 861
260,57
73 506
214,42
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Z punktu widzenia rozwoju rynku szczególnie istotna jest ocena wolumenu
obrotów. Łączna liczba tytułów uczestnictwa, które zmieniły właściciela w określonym czasie, stanowi podstawę oceny płynności rynku. Tabela poniżej wskazuje
na ogromną zmienność (wiersz 8) poziomu średniego dziennego wolumenu funduszy ETF (wiersze 1–5 – średni dzienny poziom w okresie). Ważne jest natomiast, że wolumen obrotu wzrósł znacznie w przypadku wszystkich trzech ETF
w roku 2015, co przełożyło się na wzrost wartości obrotów.
Tabela 3. Podstawowe statystyki wolumenu funduszy ETF
Lp.

ETF na indeks

Wolumen

WIG20L

DAX

S&P500

1

5.2011–4.2012

4512,53

101,27

1261,64

2

5.2012–4.2013

2402,86

149,02

301,67

3

5.2013–4.2014

1735,12

189,48

2345,78

4

5.2014–4.2015

1727,71

388,65

1113,42

5

5.2015–4.2016

2293,16

673,48

1516,85

6

Średnia arytmetyczna

2507,88

321,40

1342,18

7

Odchylenie standardowe

5574,44

663,84

4471,21

8

Współczynnik zmienności

222,28%

206,55%

333,13%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.gpw.pl
oraz http://www.stooq.pl.

W dalszej kolejności analizowane będą podstawowe parametry inwestycyjne
inwestycji w fundusze ETF oraz ich zmiany w okresie analizy. Ocena wartości,
rentowności i ryzyka została przeprowadzona na podstawie danych rynkowych
dotyczących kształtowania się kursów zamknięcia tytułów uczestnictwa, indeksów referencyjnych oraz kursów walutowych EUR/PLN i USD/PLN6. Badaniem
objęty został pięcioletni okres od 31.05.2011 roku (początek notowań ETF DAX
oraz ETF S&P500) do 30.04.2016 roku. Kluczowe parametry określono na podstawie dziennych kursów zamknięcia w pięciu kolejnych okresach rocznych
(od maja do kwietnia). Stopa zwrotu, oczekiwana stopa zwrotu, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności oraz współczynnik korelacji zostały wyznaczone według powszechnie znanych formuł (Jajuga, Jajuga 2005, s. 95, 96, 102,
110, 121).
W tabeli poniżej prezentowane są oczekiwane dzienne stopy zwrotu w poszczególnych latach (wiersze 1–5) oraz w całym okresie analizy (wiersze 6–7).
Stopy zwrotu ETF i indeksu referencyjnego kształtują się na zbliżonym poziomie.
Na uwagę zasługuje fakt, że średnia dzienna stopa zwrotu dla okresu analizy jest
dodatnia i wyższa w przypadku ETF na indeks DAX i S&P500 niż w przypadku
6

http://www.gpwinfostrefa.pl oraz http://www.stooq.pl (dostęp: 30.04.2016).
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ETF na indeks WIG20, dla którego oczekiwana stopa zwrotu jest ujemna. Poziom
oczekiwanych stóp zwrotu wskazanych funduszy ETF wynika z trendów panujących na rynkach lokalnych. Najmniejszym poziomem ryzyka dziennego charakteryzował się fundusz ETF na indeks S&P500. Fundusz ten osiągnął również
najkorzystniejszą relację poziomu ryzyka do stopy zwrotu. Warto jedynie zwrócić
uwagę, że również w tym przypadku wystąpiła najwyższa rozbieżność oczekiwanej
stopy zwrotu ETF i indeksu referencyjnego.
Tabela 4. Oczekiwane dzienne stopy zwrotu ETF i indeksu referencyjnego
Stopa zwrotu
Lp.

Okres

ETF
WIG20

1

5.2011–4.2012

2
3
4

5.2014–4.2015

0,03%

0,02%

5

5.2015–4.2016

–0,09%

–0,09%

6

Średnia
arytmetyczna

–0,01%

–0,01%

7

Odchylenie
standardowe

1,20%

1,29%

Stopa zwrotu

Stopa zwrotu

DAX

ETF
S&P500

S&P500

–0,02%

0,01%

0,04%

0,10%

0,04%

0,09%

0,08%

0,08%

0,08%

0,05%

0,08%

0,09%

0,08%

0,06%

0,08%

0,06%

0,05%

0,13%

–0,04%

–0,01%

0,01%

0,03%

0,04%

0,05%

0,05%

0,08%

1,43%

1,42%

1,02%

1,22%

WIG20TR

ETF
DAX

–0,08%

–0,08%

5.2012–4.2013

0,05%

5.2013–4.2014

0,05%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.gpw.pl oraz http://www.stooq.pl.

W tabelach poniżej zaprezentowano kursy i zrealizowane stopy zwrotu poszczególnych funduszy ETF i indeksów referencyjnych (wiersze 1–6), a także wartość
oczekiwaną stopy zwrotu i ryzyko na podstawie danych rocznych.
Tabela 5. Kursy i zrealizowane stopy zwrotu ETF WIG20L i WIG20TR (dane roczne)
Kurs
Lp.

Data

Stopa zwrotu

ETF
WIG20L

WIG20TR

ETF
WIG20L

WIG20TR

–20,05%

–19,44%

1

31.05.2011

279

3737

2

30.04.2012

223

3011

3

30.04.2013

243

3356

9,18%

11,46%

4

30.04.2014

269

3733

10,40%

11,25%

5

30.04.2015

283

3997

5,36%

7,05%

6

29.04.2016

218

3123

–23,11%

–21,85%

7

Średnia
arytmetyczna

253

3493

–3,64%

–2,31%

8

Odchylenie
standardowe

29

390

16,51%

16,86%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.gpw.pl oraz http://www.stooq.pl.
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ETF na indeks WIG20 wykazuje ujemny i niższy niż indeks referencyjny poziom oczekiwanej stopy zwrotu oraz zbliżony poziom zmienności. Zrealizowane
stopy zwrotu funduszu ETF i indeksu referencyjnego różnią się jednak w poszczególnych latach, w każdym przypadku na niekorzyść funduszu ETF.
Tabela 6. Kursy i zrealizowane stopy zwrotu ETF DAX i DAX (dane roczne)
Lp.

Data

Kurs
ETF DAX

Stopa zwrotu
DAX

ETF DAX

DAX

1

31.05.2011

283

7294

2

30.04.2012

278

6761

–1,94%

–7,30%

3

30.04.2013

318

7914

14,70%

17,05%

4

30.04.2014

392

9603

23,31%

21,35%

5

30.04.2015

448

11 454

14,14%

19,28%

6

29.04.2016

422

10 039

–5,70%

–12,36%

7

Średnia
arytmetyczna

357

8844

8,90%

7,60%

8

Odchylenie
standardowe

74

1812

12,24%

16,09%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.gpw.pl oraz http://www.stooq.pl.

ETF na indeks DAX cechuje wyższy poziom oczekiwanej stopy zwrotu niż indeksu referencyjnego oraz zdecydowanie niższy poziom zmienności. Dodatkowo
fundusz osiąga wyższe dochody i realizuje mniejsze straty niż indeks DAX, co należy uznać za bardzo korzystne z punktu widzenia inwestorów.
Tabela 7. Kursy i zrealizowane stopy zwrotu ETF S&P500 i S&P500 (dane roczne)
Lp.

Data

Kurs

Stopa zwrotu

ETF S&P500

S&P500

ETF S&P500

S&P500

1

31.05.2011

35

2280

2

30.04.2012

42

2415

20,57%

5,96%

3

30.04.2013

49

2823

15,56%

16,89%

4

30.04.2014

56

3400

15,05%

20,44%

5

30.04.2015

76

3842

35,83%

12,98%

6

29.04.2016

81

3888

5,85%

1,21%

7

Średnia
arytmetyczna

57

3108

18,57%

11,49%

8

Odchylenie
standardowe

18

704

11,01%

7,87%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.gpw.pl oraz http://www.stooq.pl.
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W przypadku ETF na indeks S&P500 występuje najwyższy poziom odchyleń
poziomu stopy zwrotu i ryzyka od benchmarku – stopa zwrotu i ryzyko są wyższe.
Fundusz ETF osiąga jednak korzystną w stosunku do benchmarku relację ryzyka
do stopy zwrotu.
W tabeli poniżej prezentowane są wartości oczekiwane kursów zamknięcia
funduszy ETF, indeksów referencyjnych i kursów walutowych w pięciu kolejnych
latach (wiersze 1–5) oraz wartości oczekiwane i zmienność wyznaczone z całego
okresu analizy (wiersze 6–7).
Tabela 8. Kursy zamknięcia funduszy ETF, indeksów referencyjnych i kursów walutowych
ETF
WIG20

WIG20

ETF
DAX

DAX

EUR/
PLN

1

5.2011–4.2012

234

3154

261

6324

4,2289

38

2197

3,1069

2

5.2012–4.2013

244

3330

292

7208

4,1615

45

2512

3,2387

3

5.2013–4.2014

261

3630

362

8861

4,2036

53

3123

3,1216

4

5.2014–4.2015

269

3787

408

10 124

4,1669

68

3660

3,3745

5

5.2015–4.2016

237

3364

429

10 477

4,2514

79

3784

3,8328

6

Średnia
arytmetyczna

249

3457

359

8813

4,2025

58

3108

3,3489

7

Odchylenie
standardowe

22

327

67

1717

0,1026

15

632

0,3287

8

Współczynnik
zmienności

18,80% 19,48%

2,44%

8,71%

9,46%

ETF
S&P500
S&P500

USD/
PLN

Okres

Lp.

26,79% 20,33%

9,82%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://www.gpw.pl oraz http://www.stooq.pl.

Poziom zmienności określonego ETF zbliżony jest do zmienności indeksu referencyjnego i ewentualnie odpowiedniego kursu walutowego. Należy jednak wskazać, że w przypadku ETF na indeks S&P500 wpływ kursu walutowego na zmienność ETF jest dużo wyższy niż w przypadku ETF na indeks DAX. W tym czasie
obserwowany był wyraźny trend umacniania kursu dolara amerykańskiego, który
miał pozytywny wpływ na wartość ETF, tymczasem wzrost wartości ETF na indeks DAX wynikał głównie ze wzrostu indeksu referencyjnego przy stabilnym poziomie kursu walutowego.

5. Podsumowanie
W trakcie badania przeanalizowano dane rynkowe dotyczące kursów funduszy
ETF notowanych na GPW oraz ich indeksów referencyjnych i kursów walutowych
w przypadku ETF na indeks DAX i S&P500. Przeprowadzone badania wskazują na zróżnicowany poziom rentowności i ryzyka analizowanych funduszy ETF
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w badanym okresie, co można w znacznym stopniu wyjaśnić sytuacją panującą
na poszczególnych rynkach bazowych. W przypadku funduszy na indeksy zagraniczne poziom rentowności i znaczny poziom zmienności wyjaśniany jest również
przez zmienność kursów walutowych w badanym okresie.
Podstawowym mankamentem rynku ETF na GPW w Warszawie jest niewielka liczba notowanych funduszy, co znacznie ogranicza możliwości inwestycyjne.
Słaba ocena dotyczy również stopnia rozwoju rynku z punktu widzenia liczby
transakcji, wolumenu i wartości obrotów. W 2015 roku obserwowany jest jednak
znaczący wzrost podstawowych statystyk rynku, w odniesieniu do wszystkich notowanych funduszy ETF. Dalszy rozwój rynku funduszy ETF notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie wszystkich analizowanych
kluczowych parametrów inwestycyjnych, powinien następować w wyniku oczekiwanej poprawy koniunktury gospodarczej i inwestycyjnej na świecie, jak również
w wyniku wzrostu zamożności i świadomości inwestycyjnej Polaków.
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FUNDUSZE ETF NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
Streszczenie
Celem artykułu jest specyfikacja rynku i funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie.
Przedmiotem analiz są najważniejsze charakterystyki rynku notowanych funduszy, takie jak wartość
obrotów, liczba transakcji oraz wolumen, a także parametry inwestycyjne, tj. wartość, stopa zwrotu,
ryzyko. Przeprowadzone badania prezentują zmiany poziomu podstawowych parametrów inwestycyjnych wskazanych funduszy ETF, określających efektywność ich wykorzystania w praktyce inwestowania.
Słowa kluczowe: ETF, inwestycje giełdowe zdywersyfikowane, inwestycje zdywersyfikowanego
ryzyka

ETFS ON WARSAW STOCK EXCHANGE
Summary
The article outlines specifity of the ETFs’ traded on the Warsaw Stock Exchange: ETF of WIG20,
ETF of DAX and ETF of S&P500. The purpose of the article is to specify ETFs’ market parameters:
number of certificates, turnover value, number of trades, trading volumes, net assets value.
The assessment of investment parameters was carried out, including calculations of market value,
rate of return and risk.
Keywords: ETF, diversified stock exchange investments, diversified risk investments
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Fundusze surowcowe na rynku
inwestycji alternatywnych w Polsce
Agnieszka Moskal*, Danuta Zawadzka**

1. Wprowadzenie
Niestabilność na globalnych rynkach finansowych w ostatnich latach przełożyła się na poszukiwanie przez część inwestorów inwestycji, które pozwolą na uniezależnienie osiąganych wyników od sytuacji na rynku kapitałowym. Jedną z takich
możliwości stwarzają inwestycje alternatywne.
Za pierwsze inwestycje alternatywne uważa się powstanie funduszy hedge, które datuje się na lata 50. XX w. (Mikita, Pełka 2009, s. 18). W następnych latach
pojawiły się kolejne formy alternatywne w stosunku do tradycyjnej alokacji kapitału. Dynamiczny rozwój rynku inwestycji alternatywnych przypada na przełom XX/XXI wieku i związany był m.in. z tzw. bańką internetową (ang. dot-com
buble), czyli załamaniem na rynkach finansowych spowodowanym znacznymi
spadkami cen spółek z branży IT. Niestabilność na światowych rynkach finansowych po 2007 roku (Mishkin 2011, s. 49–70) przyczyniła się do zwiększonego
zainteresowania inwestorów alternatywnymi formami alokacji kapitału. Globalna
wartość aktywów inwestycyjnych o charakterze alternatywnym charakteryzuje się
stabilnym wzrostem. Jedną z kategorii inwestycji alternatywnych stanowią fundusze alternatywne, w skład których wchodzą między innymi fundusze surowcowe
(Perez 2012, s. 56). Rynek surowców stanowi ciekawą opcję dla inwestorów, którzy poszukują aktywów dywersyfikujących ich portfele. Badania przeprowadzone
przez B. Büyüksahin i M. Haigh wskazują, iż korelacja stóp zwrotu z inwestycji
*
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w surowce z inwestycjami w akcje nie przekracza 0,3. Tymczasem korelacja stóp
zwrotu uzyskiwanych z inwestycji w akcje różnych spółek wynosi ok. 0,9 (Büyüksahin, Haigh, Robe 2010, s. 76–95). Dywersyfikacja portfela jest wyrazem chęci
zabezpieczenia przed gwałtownymi wahaniami na rynkach finansowych.
Celem artykułu jest ukazanie obecnego stanu rynku funduszy surowcowych
w Polsce oraz ocena ich efektywności. Cel ten osiągnięto poprzez analizę struktury rynku funduszy alternatywnych (w tym funduszy surowcowych), wyznaczenie
stóp zwrotu z inwestycji w fundusze surowcowe w Polsce, a także zbadanie korelacji funduszy z tradycyjnym rynkiem oraz portfelami rynkowymi poszczególnych
funduszy.

2. Istota funduszy alternatywnych
Fundusze alternatywne na polskim rynku finansowym mogą funkcjonować
dzięki Ustawie o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Perez
2012, s. 149). Grupę funduszy alternatywnych można wyodrębnić poprzez porównanie kilku najistotniejszych cech charakterystycznych dla funduszy tradycyjnych
i alternatywnych. Cechy te zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Porównanie cech tradycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych
Tradycyjne fundusze
inwestycyjne

Cechy

Alternatywne fundusze
inwestycyjne

Polityka inwestycyjna

Oparta na zasadzie dywersyfi- Oparta na zasadzie dywersykacji ryzyka (duża lub bardzo fikacji ryzyka (mała, średnia
duża dywersyfikacja).
lub duża dywersyfikacja).

Główny cel działalności

Relatywne stopy zwrotu prze- Osiągnięcie jak najwyższych
wyższające średnią rynkową. stóp zwrotu.

Stopień ryzyka
inwestycyjnego

Od małego do dużego.

Konstrukcja funduszy

Otwarte, mieszane, zamknięte. Otwarte, zamknięte.

Rodzaj inwestorów

Głównie ze średnią lub wysoką awersją do ryzyka.
Zarówno drobni, jak i zamożni inwestorzy indywidualni,
rzadziej inwestorzy instytucjonalni.

Głównie z niską lub bardzo
niską awersją do ryzyka.
Zamożni inwestorzy indywidualni oraz inwestorzy
instytucjonalni.

Bariery wejścia/wyjścia

Nie

Tak

Ustawodawstwo
o funduszach inwestycyjnych

Tak

Generalnie nie

Źródło: Perez 2011, s. 13.

Od bardzo małego do bardzo
dużego.
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Do grupy funudszy alternatywnych zalicza się (Perez 2012, s. 55–56):
– fundusze private equity – inwestujące w udziały spółek na niepublicznym
rynku kapitałowym;
– fundusze surowcowe – fundusze, które lokują swoje środki w instrumenty finansowe oparte na surowcach, towarach;
– fundusze funkcjonujące na rynkach wschodzących;
– fundusze hedgingowe oraz fundusze funduszy hedgingowych;
– fundusze nieruchomości;
– fundusze venture capital – inwestycje w udziały spółek we wczesnej fazie rozwoju;
– fundusze związane z inwestycjami emocjonalnymi – inwestujące w np. kamienie szlachetne, luksusowe alkohole, dzieła sztuki.
Strategia inwestycyjna funduszy alternatywnych obejmuje zarówno inwestycje
w aktywa finansowe, jak i niefinansowe (Kościelniak 1998, 31–33). Ze względu
na aktywny charakter przyjętych strategii inwestycyjnych fundusze alternatywne
wyróżniają się niską korelacją z instrumentami tradycyjnymi. Strategie te są akceptowane głównie przez zamożnych inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych. Często uczestnictwo w funduszach alternatywnych wiąże się z wyższym niż w przypadku funduszy tradycyjnych poziomem minimalnej
pierwszej wpłaty (Ostrowska 2014, s. 34–35).
Grupa funduszy alternatywnych nie jest jednolita. Pomimo cech wspólnych,
między poszczególnymi typami funduszy alternatywnych występują pewne różnice. Przykładowo fundusze hedgingowe charakteryzują się nieskorelowanymi
z rynkiem finansowym stopami zwrotu, z kolei fundusze private equity/venture
capital odznaczają się stopami zwrotu wysoce skorelowanymi z tradycyjnym rynkiem finansowym (McCary 2004, s. 5–6). Również, porównując płynność funduszy
hedgingowych i surowcowych, można wysnuć wniosek, iż fundusze surowcowe są
bardziej płynne. Wynika to z faktu, że fundusze surowcowe funkcjonują na płynnych rynkach, na których stosunkowo łatwo można zbyć instrumenty (McCary
2004, s. 7).

3. Fundusze surowcowe jako inwestycje
alternatywne
Surowce stanowią zróżnicowaną grupę. Wyróżnia się surowce szlachetne (złoto,
srebro, platyna), surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel), metale przemysłowe (aluminium, miedź, pallad itp.), a także surowce rolne (pszenica,
kukurydza, kakao itp.) (Mikita, Pełka 2009, s. 173). Podział na surowce szlachetne
i przemysłowe nie jest jednoznaczny, gdyż złoto, a zwłaszcza srebro, są wykorzy-
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stywane również w przemyśle czy medycynie (Gierałtowska 2013, s. 91). R. Eller
i Ch. Sagerer (Eller, Sagerer 2008, s. 681–711) zaproponowali bardziej szczegółową
klasyfikację surowców na surowce twarde (hard commodities) i surowce miękkie
(soft commodities). Dokładny podział przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Klasyfikacja surowców
Źródło: Eller, Sagerer 2008, s. 682.

Inwestowanie w surowce może odbywać się w kilku wariantach (Fabozzi, Fuss
2008, s. 10):
1. Inwestycje bezpośrednie na rynku danego surowca;
2. Inwestycje pośrednie w akcje spółek surowcowych;
3. Fundusze surowcowe;
4. Instrumenty pochodne powiązane z surowcami (commodity futures);
5. Produkty strukturyzowane powiązane z indeksami surowcowymi futures
(commodity futures indexes).
Rynek surowców zdominowany jest przez inwestorów instytucjonalnych (Krawiec 2012, s. 85). Jednakże inwestorzy indywidualni mają możliwość ulokowania
kapitału na tym rynku poprzez fundusze surowcowe. Zaletami skorzystania z tej
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formy inwestycji są: dywersyfikacja portfela, profesjonalne zarządzanie portfelem,
brak konieczności znajomości specyfiki rynku, a także niskie wymagania kapitałowe. Natomiast wadą są opłaty związane z przystąpieniem do funduszu inwestycyjnego. Inwestorzy indywidualni mogą wybierać między różnymi rodzajami
funduszy surowcowych (Balarie 2007, s. 61): funduszami zasobów naturalnych
(natural resourse funds), funduszami sektorowymi (sector specyfic mutual funds)
oraz funduszami futures (commodity futures mutual funds). Polityka inwestycyjna
pierwszych z wymienionych funduszy skupia się na inwestycjach w akcje spółek
związanych z produkcją oraz przetwarzaniem zasobów naturalnych. Fundusze
sektorowe inwestują w daną grupę surowców, natomiast fundusze futures inwestują w instrumenty pochodne. Niejednokrotnie charakteryzują się zarządzaniem
pasywnym, gdyż ich celem jest odwzorowywanie indeksów futures (commodity
futures index).

4. Metodyka badania i źródła danych
W celu ukazania obecnego stanu rynku funduszy alternatywnych w Polsce
podano wartości aktywów netto (WAN), będących w zarządzaniu tych funduszy
na przestrzeni ostatnich ośmiu lat (od 2008 do 2015 roku). Wartości te uzyskano
w wyniku analizy miesięcznych raportów Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA)1. Na polskim rynku finansowym zidentyfikowano 11 funduszy
surowcowych. Jako podstawę włączenia funduszu do grupy funduszy surowcowych przyjęto definicję zaproponowaną przez IZFA, zgodnie z którą do funduszy
surowcowych zalicza się te podmioty, które co najmniej 66% wartości aktywów
inwestują w instrumenty finansowe powiązane z rynkami surowców (np.: akcje
spółek surowcowych lub towarowe instrumenty pochodne). W wyniku analizy
informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz kartach funduszy dokonano charakterystyki funduszy surowcowych w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę
na rekomendowane wzorce (benchmarks), które pozwoliły na ocenę efektywności
tych funduszy. Analiza składu portfela umożliwiła określenie stosowanej strategii inwestycyjnej. Rekomendowany horyzont inwestycyjny dla funduszy surowcowych wynosi od 3 do 5 lat, dlatego też wyznaczono historyczne stopy zwrotu
z inwestycji w fundusze, w okresach od miesięcznego do pięcioletniego. Stopy
zwrotu są powszechnie wykorzystywane do porównywania efektywności funduszy (Jajuga, Jajuga 2012, s. 93). Uzyskano 61 obserwacji miesięcznych stóp zwrotu
od 31.12.2010 do 31.12.2015 roku. Zbadano również korelację wycen jednostek
uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy surowcowych z indeksami
rynkowymi, gdyż brak powiązania jest jedną z najważniejszych cech inwestycji
1

http://www.izfa.pl (dostęp: 30.04.2016).
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o charakterze alternatywnym. W literaturze światowej możemy znaleźć wiele badań potwierdzających niską korelację inwestycji na rynku surowców (pośrednio
bądź też bezpośrednio związanych z surowcami) z tradycyjnymi aktywami inwestycyjnymi oraz indeksami giełdowymi (patrz: Gorton, Rouwenhors 2006, s. 47–
68; Chong, Miffre 2006, s. 61–75).

5. Wyniki i dyskusja
Zmiany w globalnej wartości aktywów w latach 2005–2013, z wyszczególnieniem wielkości inwestycji tradycyjnych i inwestycji alternatywnych, przedstawiono na wykresie 1. Zauważalny jest znaczący wzrost wartości aktywów lokowanych
w inwestycje alternatywne po okresie największych spadków na rynkach finansowych w 2008 roku.

Wykres 1. Globalna wartość aktywów inwestycyjnych w latach 2005–2013 [w bln USD]
Źródło: The Trillion-Dollar Convergence… 2014.

Na koniec grudnia 2013 roku wielkość aktywów ulokowanych w inwestycjach
alternatywnych przekroczył 7,2 bln USD, co stanowiło blisko 12% ogółu aktywów.
Badania wykazują, iż już 10–20% udział aktywów alternatywnych w portfelu inwestycyjnym przekłada się na znaczące obniżenie ryzyka oraz maksymalizację stóp
zwrotu (Schneeweis, Karavas 2002). W związku z tym trend wzrostowy wartości
inwestycji alternatywnych prawdopodobnie utrzyma się również w kolejnych latach.
Rynek funduszy alternatywnych w Polsce w ostatnich kilku latach odnotował
dodatnią dynamikę zmian wartości aktywów netto. Wartości WAN głównych rodzajów funduszy alternatywnych na polskim rynku finansowym w latach 2008–
2015 zaprezentowano w tabeli 2.
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Tabela 2. Zestawienie wartości aktywów netto wybranych funduszy alternatywnych
na polskim rynku finansowym w latach 2008–2015 [w mln zł]
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

46

118

288

448

519

249

324

449

Private equity

4861

5503

11 392

21 501

23 352

37 176

39 741

98 041

Nieruchomości

2523

2599

2633

3321

3486

2487

2131

1867

Sekurytyzacyjne

850

924

728

1612

2071

1655

2638

5110

Absolutnej stopy
zwrotu

–

–

–

2948

4419

8579

8569

12 127

73,67

93,5

115,6

114,37

145,82

188,94

208,93

252,17

Surowcowe

Suma wszystkich
krajowych funduszy
[w mld zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów miesięcznych
dotyczących wartości WAN przygotowanych przez IZFA.

W okresie od 2008 do 2015 roku wartość aktywów będących w posiadaniu
zarządzających funduszami alternatywnymiwzrosła ponad 14-krotnie, do poziomu 117 594 mln zł. Z kolei udział aktywów funduszy alternatywnych w aktywach ogółem funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2008 roku wynosił
11%, natomiast w grudniu 2015 roku – ponad 46%. Jednakże należy podkreślić,
iż ze względu na niepubliczny charakter znacznej części funduszy trudno oszacować dokładną wartość aktywów netto funduszy alternatywnych.
Na polskim rynku fundusze surowcowe pojawiły się relatywnie późno, bo
w 2008 roku. W grudniu 2015 roku na polskim rynku funkcjonowało 11 funduszy (subfunduszy), które zgodnie z przyjętą definicją IZFA można zaliczyć do funduszy surowcowych. Ich syntetyczną charakterystykę zaprezentowano w tabeli 3.
Z punktu widzenia oceny efektywności funduszy surowcowych najistotniejszą
cechę stanowi wykorzystywany wzorzec (benchmark). Określa on punkt odniesienia do porównywania różnych portfeli inwestycyjnych (Ostrowska 2014, s. 141).
Benchmark uzależniony jest od stosowanej polityki inwestycyjnej i składu portfela
inwestycyjnego.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3, nie wszystkie fundusze surowcowe funkcjonują na podstawie wzorca odniesienia. Zarządzający funduszami bez
określonego benchmarku skupiają się na uzyskiwaniu jak najwyższych absolutnych stóp zwrotu.
W tabeli 4 zestawiono stopy zwrotu krajowych funduszy surowcowych w latach
2011–2015. Minimalny rekomendowany okres inwestycji w fundusze surowcowe
wynosi od 3 do 5 lat2. W związku z tym za górny przedział czasowy historycznych
stóp zwrotu przyjęto okres 60 miesięcy.
2

Na podstawie rekomendacji poszczególnych funduszy inwestycyjnych.

Fundusz

Data
Skład portfela
Opłaty
uruchomienia
Investor Gold 16.10.2006 r. – wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena zależy bez- – opłata za nabycie
do 4,00%,
FIZ
pośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a także srebra, platyny i palladu; – akcje spółek, które działają w branży poszukiwania, – opłata stała 3,00%,
rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych oraz złóż polimeta- – opłata za wyniki
20,00% zysku,
licznych, w których złoto, srebro, platyna i pallad stanowią istotną
pobierana, jeśli zysk
część.
przekracza 15,00%
w skali roku.
Investor Gold 7.10.2008 r.
– jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest – opłata za nabycie
do 5,00%,
Otwarty
Gold and Precious Metals Equities zagranicznego funduszu DWS
Invest lub jednostki uczestnictwa zagranicznego funduszu DWS Gold – opłata
za zarządzanie
Plus (udział jednostek uczestnictwa tych funduszy w aktywach może
4,00%.
wynosić od 70% do 100%); – dłużne papiery wartościowe; – instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze
publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa; – depozyty bankowe.
PKO Akcji
15.05.2015 r. – akcje wybranych spółek operujących na rynku złota i innych metali – opłata
Rynku Złota
za zarządzanie
szlachetnych (głównie kopalnie zajmujące się wydobyciem kruszcu).
(Parasolowy
1,60%–2,10%,
FIO)
– opłata za nabycie
i odkupienie
do 1,49%.
QUERCUS
07.05.2012 r. – kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzo- – opłata za nabycie
1,00%–3,80%,
Gold
nym przez New York Mercantile Exchange; – inne wystandaryzowane
(Parasolowy
instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zor- – opłata
za zarządzanie
SFIO)
ganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio
3,80%.
od ceny złota.

Tabela 3. Charakterystyka uwzględnionych w badaniu funduszy surowcowych

Brak

100% Arca Gold
Miners NYSE

90% Gold (cena
złota przeliczona
na polską walutę),
10% 6-miesięczna
stawka WIBID

Brak

Benchmark
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09.01.2014 r.

Allianz
Surowców
i Energii

Pioneer
Surowców
i Energii

15.07.2008 r.

Open Finance 03.12.2013 r.
Surowcowy
FIZ

BPH Globalny 16.12.2008 r.
Żywności
i Surowców

17.10.2007 r.

Superfund
Goldfuture

– do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa
Class Gold zbywane przez Superfund Green A USD i do 20% w Class
Gold zbywane przez Superfund Green B USD; – do 30% aktywów
funduszu może być lokowana w: papiery wartościowe; instrumenty
rynku pieniężnego; wierzytelności, waluty; instrumenty pochodne;
depozyty.
– od 60% do 100% aktywów lokowanych jest w jednostki i tytuły
uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte
na akcjach takich spółek; – inwestycje bezpośrednie w udziałowe
i dłużne papiery wartościowe.
– min. 50% aktywów inwestowanych jest w akcje spółek związanych
z sektorem żywności i surowców oraz instrumenty (w tym fundusze
oraz pochodne) związane z cenami surowców; – do 50% aktywów
inwestowanych jest w instrumenty dłużne i waluty; – akcje spółek
związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio
związanych z cenami surowców.
– instrumenty finansowe odzwierciedlające kurs towarów giełdowych
lub indeksów surowcowych; – akcje spółek związanych z sektorem
surowcowym; –od 0% do 100% aktywów lokowanych jest w każdą
z poszczególnych kategorii lokat: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, depozyty bankowe.
– do 50% aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds
Commodity Alpha; – do 50% w Pioneer S.F. – EUR Commodities;
– do 50% w Pioneer Funds Austria – Gold Stock; – do 50% w Pioneer
Funds Austria – Energy Stock.; – do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria; – obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz
depozyty bankowe.
– opłata
za zarządzanie
do 4,75%,
– opłata zmienna 20%
od zysku ponad
10% rocznie.
– opłata za nabycie
0,50%–5,00%,
– opłata
za zarządzanie
2,20%.

– opłata za nabycie
0,75%–3,00%,
– opłata
za zarządzanie
4,00%.

– opłata za nabycie
4,50%,
– opłata za umorzenie
2,00%,
– opłata za zarzą
dzanie do 3,50%.
– opłata za nabycie
0,75%–4,00%,
– opłata
za zarządzanie
4,00%.

75% Thomson
Reuters Core
Commodity CRB
Index + 10% AMEX
Gold Miners Index
(EUR) + 10% MSCI
World Energy Index
(EUR) + 5% WIBID

Brak

75% Reuters/
Jefferies CRB
Excess Return
Index + 25%
WIBID3M

90% Bloomberg
Commodity Index
Total Return + 10%
WIBID O/N

Brak
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Źródło: opracowanie własne na podstawie prospektów emisyjnych oraz kart poszczególnych funduszy.

Fundusz

Data
Skład portfela
Opłaty
uruchomienia
PZU FIZ
03.09.2015 r. – lokat w towarowe instrumenty pochodne, na rynku krajowym i za- – opłata
Surowcowy
za zarządzanie
granicznym, a także inne instrumenty finansowe dające ekspozycję
3,00%,
na sektor surowcowy, towarowy lub energetyczny.
– opłata zmienna
20% powyżej 7%
rocznego zysku.
Skarbiec
07.01.2008 r. – co najmniej 66% aktywów lokowane jest w instrumenty finansowe – opłata za nabycie
Rynków
1,75%–5,00%,
oparte na cenach surowców, w tym jednostki uczestnictwa funduszy
Surowcowych
surowcowych oraz akcje spółek, których działalność jest związana – opłata
za zarządzanie
z wydobyciem lub przetwórstwem surowców; – instrumenty rynku
4,00%;
pieniężnego, dłużne papiery wartościowe lub depozyty.
– opłata zmienna 25%
od wzrostu wartości
jednostki powyżej
benchmarku,
liczonego
w kwartalnych
okresach
rozliczeniowych.

Tabela 3. (cd.)

100% Reuters/
Jefferies
CRB Index,
pomniejszone
o koszty
zarządzania

Brak

Benchmark
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych.

NASDAQ Composite
0,2514
0,0368
0,7537
0,1172
0,1840
0,6716
0,4977
0,3437
0,4149
0,6484
0,4783

S&P 500
0,2071
–0,0399
0,7126
0,0573
0,1939
0,6789
0,5218
0,2945
0,4241
0,7176
0,5124

FTSE 250
0,2594
0,0817
0,3848
0,2093
0,1722
0,4553
0,4571
0,3403
0,3875
0,2443
0,4121

Źródło: opracowanie własne.

WIG
0,3814
0,2169
0,9874
0,2899
0,0868
0,4312
0,5126
0,4980
0,4004
0,9532
0,4215

Tabela 5. Wartości współczynnika korelacji funduszy surowcowych z wybranymi indeksami giełdowymi w latach 2011–2015

–0,45% –2,43%
–5,52% –2,46%
–10,79% –10,24%
–12,36% –6,44%
–45,80% –36,76%
–44,85% –28,58%

Investor
Gold
Otwarty

Fundusz
Investor Gold FIZ
Investor Gold Otwarty
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO)
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
Superfund Goldfuture
Allianz Surowców i Energii
BPH Globalny Żywności i Surowców
Open Finance Surowcowy FIZ
Pioneer Surowców i Energii
PZU FIZ Surowcowy
Skarbiec Rynków Surowcowych

1m
3m
6m
12 m
36 m
60 m

Stopy Investor
zwrotu Gold FIZ

Fundusz
BPH
Open
PKO Akcji
QUERCUS
Skarbiec
Pioneer
Allianz
PZU FIZ
Globalny
Finance
Superfund
Rynku Złota
Gold
Rynków
Surowców
Surowców
Surowcowy
Żywności Surowcowy
(Parasolowy (Parasolowy Goldfuture
Surowcowych
i Energii
i Energii
FIZ
i Surowców
SFIO)
FIO)
–0,61%
–0,67%
–3,90%
–6,14%
–2,63%
–1,25%
–3,37%
–0,49%
–3,87%
–0,47%
–5,24%
0,13%
1,92%
–8,40%
–2,00%
–4,39%
–1,58%
–10,26%
–
–10,89%
–8,78%
–10,78%
–18,40%
–2,88%
–17,70%
–
–22,21%
–
–13,91%
–14,09%
–14,94%
–22,31%
0,54%
–19,17%
–
–28,48%
–
–55,51%
–29,88%
–
–39,10%
–
–36,08%
–
–48,07%
–
–
–34,14%
–
–46,15%
–
–42,56%
–
–57,59%

Tabela 4. Stopy zwrotu funduszy surowcowych w latach 2011–2015
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Ostatnie 5 lat nie było okresem sprzyjającym wysokim stopom zwrotu dla inwestujących w fundusze surowcowe. Żaden z funduszy bowiem nie wygenerował dodatnich
stóp zwrotu powyżej rocznego horyzontu inwestycyjnego. Długoterminowe 5-letnie
stopy zwrotu wahały się od –57,59% (Skarbiec Rynków Surowcowych) do –28,58%
(Investor Gold Otwarty). Roczne stopy zwrotu znajdowały się w przedziale od –28,48%
(Skarbiec Rynków Surowcowych) do 0,54% (Open Finance Surowcowy FIZ). Fundusze, które najkrócej funkcjonują na rynku (poniżej 1 roku), charakteryzują się relatywnie lepszymi wynikami inwestycyjnymi niż pozostałe fundusze. Najwyższe stopy
zwrotu odnotowano w przypadku funduszu Allianz Surowców i Energii dla okresu
3 miesięcznego (1,92%). Warto zauważyć, iż jest to jeden z funduszy, który funkcjonuje na rynku od mniej niż roku. Co ciekawe – ten sam fundusz charakteryzuje się
zdecydowanie najniższą miesięczną (czyli najkrótszą z uwzględnionych) stopą zwrotu
na poziomie –6,14%. Ujemne stopy zwrotu znajdują uzasadnienie w sytuacji na rynkach surowców, które znajdują się w portfelach inwestycyjnych funduszy. W ostatnich
5 latach cena za uncję złota obniżyła się o ponad 20%, a srebra o 50%3.
Fundusze surowcowe są przykładem funduszy alternatywnych, toteż z definicji
nie powinny być skorelowane z rynkiem tradycyjnym. W tabeli 5 przedstawiono
wartości współczynnika korelacji między poszczególnymi funduszami i wybranymi indeksami giełdowymi w latach 2011–2015. Indeksy giełdowe wybrano na podstawie analizy wskazanego w kartach funduszy składu portfela inwestycyjnego.
Zgodnie z oczekiwaniami odnotowano wartości współczynnika korelacji
na bardzo niskim poziomie. Jedyny wyjątek stanowi bardzo silna dodatnia korelacja PKO Akcji Rynku Złota oraz PZU FIZ Surowcowy z szerokim indeksem
WIG – odpowiednio 0,9874 i 0,9532. W przypadku PKO Akcji Rynku Złota tak
wysokie skorelowanie z rynkiem kapitałowym wynika z polityki inwestycyjnej.
Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w akcje kopalni, które zajmują się wydobyciem kruszcu. Natomiast PZU FIZ Surowcowy inwestuje głównie
w towarowe instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Bardzo wysoka
replikacja WIG wynika z ekspozycji na sektor energetyczny oraz znacznego udziału inwestycji na krajowym rynku.
W tabeli 6 zestawiono wartości współczynnika korelacji między funduszami
surowcowymi a indeksami, które stanowią dla nich benchmark.
Tabela 6. Korelacja funduszy surowcowych z benchmarkami w latach 2011–2015
PKO Akcji
BPH
Investor
Allianz
Rynku Złota
Globalny
Fundusz
Gold
Surowców
(Parasolowy
Żywności
Otwarty
i Energii
FIO)
i Surowców
Benchmark* 0,968336 0,990428
0,796412
0,920729

Pioneer
Skarbiec
Surowców
Rynków
i Energii Surowcowych
0,572422

0,910223

* Zgodnie z tabelą 3.
Źródło: opracowanie własne.
3

Obliczenia własne na podstawie cen złota i srebra pozyskanych z historycznych wycen dostępnych na portalu http://www.stooq.pl.

Fundusze surowcowe na rynku inwestycji alternatywnych w Polsce

133

Z analizowanych 11 funduszy tylko w odniesieniu do 6 funduszy określony był
wzorzec. W przypadku PKO Akcji Rynku Złota i Investor Gold Otwarty możemy
zauważyć silną replikację indeksu – współczynniki korelacji wynoszą odpowiednio 0,990428 i 0,968336. Oba fundusze prowadzą politykę inwestycyjną, której
podstawę stanowią pośrednie inwestycje w złoto. Bardzo wysokie współczynniki korelacji zauważalne są dla BPH Globalny Żywności i Surowców oraz Skarbiec
Rynków Surowcowych – 0,920729 i 0,910223. Natomiast najsłabiej skorelowany
z portfelem wzorcowym jest Pioneer Surowców i Energii, dla którego współczynnik korelacji wynosi 0,572422.

100% Reuters/Jefferies
CRB Index

75% Thomson Reuters Core
Commodity CRB Index
+ 10% AMEX Gold Miners Index (EUR)
+ 10% MSCI World Energy Index (EUR)
+ 5% WIBID

75% Reuters/Jefferies CRB Excess
Return Index
+ 25% WIBID3M

90% Bloomberg Commodity Index
Total Return
+ 10% WIBID O/N

100% Arca Gold
Miners NYSE

90% Gold,
10% 6-miesięczna
stawka WIBID

Stopy zwrotu

Tabela 7. Stopy zwrotu benchmarków w latach 2011–2015

1m

–0,30%

0,84%

–3,08%

–6,66%

–5,58%

–6,68%

3m

–7,07%

–7,80%

–10,12%

–5,78%

–6,72%

–5,79%

6m

–3,08%

0,19%

–14,37%

–9,86%

–8,53%

–9,89%

12 m

–10,27%

–25,52%

–24,66%

–16,59%

–19,34%

–16,59%

36 m

–36,69%

–70,38%

–43,43%

–38,23%

–21,35%

–38,12%

60 m

–20,38%

–74,51%

–51,96%

–46,59%

–31,63%

–46,54%

Źródło: opracowanie własne.

W celu porównania efektywności uzyskiwanych przez fundusze surowcowe wyników z portfelem wzorcowym wyznaczono ich stopy zwrotu. Wyniki zestawiono
w tabeli 7. Stopy zwrotu uzyskiwane z inwestycji w fundusz Investor Gold Otwarty
były wyższe niż benchmark w przypadku 3-miesięcznego oraz rocznego horyzontu
inwestycji. Natomiast Allianz Surowców i Energii uzyskał niższe stopy zwrotu niż
wzorzec jedynie w najkrótszym (miesięcznym) okresie inwestycji. BPH Globalny
Żywności i Surowców wygenerował wyższe stopy zwrotu niż benchmark jedynie
w dwóch okresach – miesięcznym i 5-letnim, choć w przypadku 60-miesięcznej
stopy zwrotu różnica pomiędzy funduszem a benchmarkiem wyniosła zaledwie
0,4 punktu procentowego. Krótkookresowe (horyzont czasowy wynoszący miesiąc, 3 miesiące i rok) inwestycje w Pioneer Surowców i Energii okazały się bardziej
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dochodowe niż w przypadku wzorca. W przypadku funduszu Skarbiec Rynków
Surowcowych jedynie stopy zwrotu uzyskane w okresie miesięcznym były wyższe
niż w odniesieniu do portfela wzorcowego. Wyniki stóp zwrotu dla benchmarków
są wyższe niż dla funduszy surowcowych w przypadku 3-letnich i 5-letnich okresów inwestycyjnych, co wskazuje na niską efektywność funduszy surowcowych
w Polsce.

6. Podsumowanie
Inwestycje alternatywne zyskują coraz większe zainteresowanie ze strony
inwestorów – zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Stanowią one
ciekawą i jednocześnie różnorodną opcję lokowania środków. Polski rynek funduszy surowcowych wciąż znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Wyniki
tych funduszy w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen surowców oraz
zmiany cen akcji spółek związanych z wydobyciem i przetwarzaniem surowców.
Alternatywny charakter inwestycji w fundusze surowcowe znajduje swoje odzwierciedlenie w niskich współczynnikach korelacji z indeksami rynkowymi.
Ostatnie 5 lat inwestycji w fundusze surowcowe odznaczało się uzyskiwaniem
ujemnych stóp zwrotu. Jest to skutek znacznych spadków cen surowców, które mają istotny udział w portfelach inwestycyjnych poszczególnych funduszy.
Porównując stopy zwrotu z portfeli rynkowych, można wskazać na niską efektywność inwestycji w fundusze surowcowe. Mimo niekorzystnych wyników
funduszy surowcowych w latach 2011–2015 na rynku pojawiają się nowe fundusze inwestujące zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio na rynku surowców.
Wzrasta również wartość aktywów netto, będąca w zarządzaniu funduszy surowcowych. Stabilizacja na rynku surowców oraz wykorzystywanie nowatorskich strategii inwestycyjnych powinno okazać się kluczowe dla przyszłości tej
grupy funduszy w Polsce.
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FUNDUSZE SUROWCOWE NA RYNKU INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH
W POLSCE
Streszczenie
Celem artykułu jest określenie obecnego stanu rynku funduszy surowcowych w Polsce oraz
ocena ich efektywności. Cel ten osiągnięto poprzez analizę struktury rynku funduszy alternatywnych (w tym funduszy surowcowych), wyznaczenie stóp zwrotu z inwestycji w fundusze surowcowe
w Polsce, a także zbadanie korelacji funduszy z tradycyjnym rynkiem oraz portfelami rynkowymi
poszczególnych funduszy. Alternatywny charakter inwestycji w fundusze surowcowe znajduje swoje
odzwierciedlenie w niskich współczynnikach korelacji z indeksami rynkowymi. Ostatnie 5 lat inwestycji w fundusze surowcowe odznaczało się uzyskiwaniem ujemnych stóp zwrotu. Jest to skutek znacznych spadków cen surowców, które mają istotny udział w portfelach inwestycyjnych poszczególnych funduszy. Mimo niekorzystnych wyników funduszy surowcowych w latach 2011–2015
na rynku pojawiają się nowe fundusze inwestujące zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio na rynku
surowców. Wzrasta również wartość aktywów netto, będąca w zarządzaniu funduszy surowcowych.
Stabilizacja na rynku surowców i wykorzystywanie nowatorskich strategii inwestycyjnych powinno
okazać się kluczowe dla przyszłości tej grupy funduszy w Polsce.
Słowa kluczowe: inwestycje alternatywne, fundusze surowcowe, benchmark, efektywność
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COMMODITY FUNDS IN THE MARKET OF ALTERNATIVE
INVESTMENTS IN POLAND
Summary
The aim of the paper to identify the current state of the market commodity funds in Poland
and assessment of their effectiveness. This object is achieved by analyzing the structure of the market
of alternative funds (including commodity funds), setting rates of return on investments
in the commodity funds in Poland, and to investigate the correlation of funds from the traditional
market and the market portfolio of individual funds. The alternative nature of investments
in commodity funds is reflected in the low coefficients of correlation with market indexes. The last
5 years of investment in commodity funds was characterized by obtaining negative returns. This
is a result of significant declines in commodity prices, which have a significant share in the investment
portfolios of individual funds. Despite the negative results of commodity funds in 2011–2015
in the market, there are new funds investing indirectly as well as directly on the raw materials market.
Net asset value, which is in managing commodity funds is increasing. The stabilization of the market
of raw materials and use of innovative investment strategies should prove crucial for the future of this
group of funds in Poland.
Keywords: alternative investments, commodity funds, benchmark, effectiveness
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Genesis and prerequisites for creating
stock markets for small
and medium-sized enterprises
Magdalena Mosionek-Schweda*

1. Introduction
According to the statistics of the European Statistical Office, in 2014 in the
28 European Union member states, there were about 22 million businesses (operating
in the non-financial sector) belonging to the category of small and medium-sized
enterprises (SMEs), which accounted for 99.8% of all enterprises. These entities
employed 90 million workers (67% of total employees), and their share in the EU’s
GDP was at that time around 28% (European Commission 2015, p. 13–16). Despite
the important role of SMEs in the economy of each country, their functioning
and development are limited by the insufficient availability of funding.
The problem of the financial sector discriminating against small and mediumsized enterprises was recognized in the 1930s. In 1931 in the UK, the Macmillan
Commission published a report which drew attention to the existence of a gap
between the insufficient supply and demand for capital, experienced mainly
by entities from the SME sector1. According to the report, all companies had
equal access to short-term capital, but the financial market did not meet the needs
for medium and long term capital ranging from five thousand to two hundred
thousand pounds (Jóźwiak-Mijal 2005, p. 49). Funds of more than two hundred
thousand pounds were available through the public issue of shares or bonds,
unreachable for SMEs. In turn, banks were reluctant to become involved
in financing SMEs due to excessive risk associated with such investments.
*
1

Magdalena Mosionek-Schweda, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu
Zagranicznego, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych.
Known as „Report of the Macmillan Committee about deficiencies in the supply of capital,
especially equity capital, to smaller British business” (Arcot, Black, Owen 2007, p. 11–12).

138

Magdalena Mosionek-Schweda

Among the proposed solutions to the problem of financing SMEs there was
a proposal to use the capital market, including the stock exchange. The first steps
in this direction, however, were not taken until the 1970s through the creation
of special trading platforms designed for SMEs determined to raise funds
through the issue of shares or bonds. These markets are characterized by less
restrictive regulations concerning admission to trading, and then listing, taking
into account the specificity of SMEs. These platforms are the subject of this
study. The aim of this article is to identify and evaluate the reasons for creating
markets for SMEs, including the role the European Commission has played
in this matter. The performed analysis includes only markets created by stock
exchanges but omits other platforms, for example those organized by investment
firms. The work is based on literature studies, legal acts analysis, as well as the data
obtained from the websites of stock exchanges and the Federation of European
Securities Exchanges (FESE).

2. Genesis and prerequisites for the creation
of junior markets
The history of securities markets dedicated to small and medium-sized enterprises
begins in the United States with the NASDAQ (National Association of Securities
Dealers Automated Quotations) launched in 1971. It is, however, an OTC market,
organized and supervised by the National Association of Securities Dealers. It is also
the world’s first fully electronic securities trading platform. Thanks to the flexible
and less restrictive regulations, compared to the New York Stock Exchange (NYSE),
the NASDAQ is available to companies unable to meet the conditions of entry
to the main market. The list of well-known companies listed on the NASDAQ
includes Microsoft, Amazon, Google, Dell and eBay. Instruments of more than
2,800 companies operating in the area of new technologies, telecommunications
and accounting services are currently traded on the NASDAQ2.
In Europe, the first markets for trading instruments issued by SMEs appeared
in the late 1970s: in 1977, the French stock market created Compartiment Spécial,
a year later Mercato Ristretto was established in Italy. These markets were called
“junior markets” or “second-tier markets”. Over the next four decades, other stock
exchanges broadened the offer by opening trading platforms designed for SMEs;
there were also a lot of ideas to create such markets that had not been implemented
(see: table 1).
2

As of 31 march 2016, Nasdaq listed instruments issued by 2852 companies. World Federation of Exchanges (2016), Monthly Report 03/2016, http://www.world-exchanges.org/home/
index.php/statistics/monthly-reports (access: 30.04.2016).
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Table 1. European stock exchange share markets for small and medium-sized enterprises
Year*
1977 (c)
1978 (c)
1980 (c)
1982 (c)
1982 (c)
1982 (c)
1982 (c)
1983 (c)
1984 (c)
1984 (c)
1986 (r)
1986 (r)
1986 (p)
1987 (c)
1987 (c)
1992 (c)
1992 (p)
1993 (p)
1993 (p)
1993 (c)
1994 (p)
1995
1996 (r)
1997 (c)
1997 (c)
1997 (r)
1998
1999
1999
1999
1999 (c)
1999 (c)
1999 (c)
2000 (r)
2000 (r)
2000 (c)
2000 (p)

Stock Exchange
Bourse de Paris (France)
Borsa Italiana (Italy)
London Stock Exchange (Great Britain)
Københavns Fondsbørs (Denmark)
Amsterdamse beurs (Holland)
Bolsa de Barcelona (Spain)
Stockholmsbörsen (Sweden)
Bourse de Paris (France)
Oslo Børs (Norway)
Bourse de Bruxelles (Belgium)
Bolsa de Bilbao (Spain)
Bolsa de Madrid (Spain)
Bolsa de Valencia (Spain)
Deutsche Börse (Germany)
London Stock Exchange (Great Britain)
Amsterdamse beurs (Holland)
Bolsa de Valores de Turín (Italy)
London Stock Exchange (Great Britain)
London Stock Exchange (Great Britain)
Bourse de Paris (France)
Bourse de Paris (France)
London Stock Exchange (Great Britain)
Bourse de Paris (France)
Bourse de Bruxelles (Belgium)
Amsterdamse beurs (Holland)
Deutsche Börse (Germany)
Stockholmsbörsen (Sweden)
Schweizer Börse (Switzerland)
Helsingin Pörssi (Finland)
London Stock Exchange (Great Britain)
Borsa Italiana (Italy)
Deutsche Börse (Germany)
Wiener Börse (Austria)
Bolsa de Madrid (Spain)
Københavns Fondsbørs (Denmark)
Stocmhalartán na hÉireann (Ireland)
London Stock Exchange (Great Britain), Deutsche
Börse (Germany)
2001 (c) American Stock Exchange
2002
Euronext
2003
Deutsche Börse (Germany)
2005
Euronext

Name of market
Compartiment Spécial
Mercato Ristretto
Unlisted Securities Market
Aktiemarked III
Officiele Parallel Markt
Segundo Mercado
Swedish OTC Market
Second Marché
Børs II
Second Marché
Segundo Mercado
Segundo Mercado
Segundo Mercado
Geregelter Markt
Third Market
Dutch Participation Exchange
Mercato Locale Del Nord Ovest
The Enterprise Market
The National Market
Second Marché II
MESEC
Alternative Investment Market
Nouveau Marché
Euro.NM Belgium
Euro.NM Amsterdam
Neuer Markt
Nya Marknaden
SWX New Market
NM-List
Techmark
Nuovo Mercato
SMAX
Austrian Growth Market
Nuevo Mercado
KVX Growth Market
ITEQ
iX-Nasdaq Merger
Nasdaq Europe
NextEconomy
Prime Standard
Alternext
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Table 1. (cd.)
Year*
2005

Stock Exchange
Deutsche Börse (Germany)

Name of market
Entry Standard

2005

Stocmhalartán na hÉireann (Ireland)

IEX

2005

Nasdaq OMX

First North

2007

Warsaw Stock Exchange (Poland)

NewConnect

2007

Oslo Børs (Norway)

Oslo Axess

2008

Bolsas y Mercados Españoles (Spain)

MAB Mercado Alternativo Bursátil

2012

Borsa Italiana (Italy)

AIM Italia

* Year of commencement of operation, and in the case of markets planned to be set up, which
ultimately did not start, indicated the date of commencement of work on the concept.
c – a closed market; p – a market planned to start; r – a reformed market
Source: own studies based on Posner 2009 and the websites of the presented stock exchanges.

Analyzing the reasons of creating trading markets for SMEs, the adopted formal
and legal solutions, and the organizational structures, two stages in the history
of their operation may be distinguished: 1977–1994 and the period since 1995.
The first junior stock exchange markets created in the 1970s and 1980s
played only a secondary role in relation to the main market and were regarded
a funding source for this platform. Referred to as “feeder market”, their main
role was to prepare the listed companies to switch to the main trading floor,
although officially it was stressed that their task was to support SMEs in accessing
financing through the issuance of shares. Creating junior markets was largely
to be a solution for problems the stock exchanges then faced, above all, a huge
decline in the number of listed companies and IPOs. In 1962, the Paris Stock
Exchange listed 1,566 companies; twenty years later the number dropped to 707.
The London Stock Exchange (LSE) recorded a decrease from 3,816 issuers in 1955
to 2,052 in 1979, while in Germany of 686 listed companies in 1956, only 452 were
left in 1982. The deterioration of the situation on the trading floors was further
compounded by the decreasing number of IPOs. In France, the annual average
of about 60 IPOs in the 1960s fell to only five in the 1980s. In Germany, in 1977–
1982 there were only nine IPOs. The stock market in Austria in 1962–1982 recorded
none (Rasch 1994, p. 2). Creating special trading platforms characterized by lower
requirements for IPOs and listed companies next to the main markets, the stock
exchanges planned to attract new issuers.
Initially, the markets for SMEs developed dynamically. The Unlisted Securities
Market (USM) in London listed 23 companies in the first year, and 448 entities
with a total capitalization of £9 billion nine years later. On Second Marché created
in 1983 in Paris, the number of listed companies rose from 18 in the first year to 292
in 1989 with the total market capitalization amounting to nearly FF190 billion
(Ferrary, Groslambert 2004, p. 13). The initial development of these markets was
influenced by favorable economic conditions and low interest rates encouraging
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investments on the stock market. The high valuation of share capital accounted
for a large incentive for companies to raise funds from the stock market (Buckland,
Davis 1989, p. 53–63).
After the collapse of global stock markets in October 1987, junior markets faced
the problem of rapidly deteriorating liquidity and lack of IPOs. The USM’s annual
turnover in 1992 amounted to £1,273 million, which accounted for only 20%
of the turnover in 1987. The average daily number of transactions fell during this
time from 3,818 to 564. In 1992, there were only seven IPOs. It was then decided
for the market to be closed, yet the opposition of listed companies and some
investors postponed the closing until 1996 (Rasch 1994, p. 5–8). The French
Second Marché recorded only four IPOs in 1992. The annual turnover amounted
to FF18.9 billion, a decline of over 70% compared to 1987, when the turnover
reached FF64.4 billion. The Belgian Second Marché, operating since 1984, listed
only seven companies at the end of 1992.
Almost all markets for SMEs created in the 1970s and 1980s were closed after a few
years of operation. The causes of their failures are not limited to the stock market
meltdown starting in 1987, as the wrong assumptions made by the organizers
were of great importance in this regard. As mentioned above, the stock markets
established junior markets not to support SMEs in access to capital, but to ensure
a steady flow of new issuers to the main trading floor. In addition, they thought
at the time that the shares of small entities are too risky for investors and any
irregularities in the operation of companies admitted to listing worsen the image
of the entire stock market. Therefore, the conditions for admission to some
of the junior markets, although less strict than on the main floor, were still a barrier
for many companies. For example, in 1980 the main market of the London Stock
Exchange was available for companies with a minimum capitalization of £500
thousand and bound to sell a minimum of 25% of the shares. It was also required
to submit a prospectus containing financial statements for a period of at least
5 financial years. As for the newly created Unlisted Securities Market, there
were no requirements in terms of capitalization and the minimum issuance was
reduced to 10%. However, a company still had to prepare a prospectus covering
three financial years (Schmidt 1984, p. 49–60). In 1990, the criteria for admission
to the main market were lowered, which resulted in many companies willing to wait
until they meet the requirements to be listed on the main trading floor. In addition,
the attitude towards the markets intended for SMEs as a sort of “incubator”
for companies whose goal was to move to the main market resulted in a conviction
among investors that junior markets retained only companies in weak financial
condition and with no prospects for development.
The next stage in the history of creating special trading platforms for SMEs
launched in 1995 with an attempt to start such a market by the LSE – Alternative
Investment Market (AIM) commenced operation in June. By the end of the 1990s
subsequent stock markets had renewed their attempts to organize such
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platforms: in 1996 the Parisian trading floor gained Nouveau Marché, a year
later Euro.NM was established in Belgium and Amsterdam, and Neuer Markt
in Frankfurt; in 1998, Nya Marknaden on the Stockholm Stock Exchange,
in 1999, SWX New Market in Switzerland and NM-List in Finland (see: table 1).
The circumstances and reasons for the creation of these platforms, however, were
significantly different from those of their predecessors from the 1970s and 1980s.
The conditions for the functioning of European capital markets had changed.
Globalization, deregulation, and automation of markets, as well as the emergence
of new financial instruments, intensified the competition between exchanges.
The creation of new trading platforms was therefore the result of efforts to maintain
or strengthen the competitive position of the exchanges (especially in the context
of the intensive development of the OTC markets). To deliver their objectives,
the stock exchanges had to ensure that the new markets for SMEs were not seen
as inferior, secondary to the main trading platforms. For this purpose, they were
modelled on the US NASDAQ, whose successful operation was based on solutions
meeting the expectations and the needs of issuers and investors (Posner 2004,
p. 23). Meanwhile, the stock markets emphasized the independence and autonomy
of the junior markets against the main platforms and their purpose to support
SMEs in obtaining financing, instead of supplying the main market with new
issuers.
Assessing the effects of that attempt to create trading platforms for small
and medium-sized enterprises (based on the number of IPOs and the value
of collected and invested capital), the first years of their operation may be
considered a success. In 1996–2001, a total of more than 900 companies raised
in these markets about €32 billion. This result, although positive, is still far
from the success of the US NASDAQ, which at that time was joined by over three
times more companies acquiring twice as much funds from the public issue (Susi
2002, p. 4). The most dynamic of the European markets, the AIM, in 1995–2000
listed 829 companies acquiring a total of £6,169 million (of which 277 issuers
and £3,073 million in 2000 alone). The year 2000 was also a record for the AIM
in terms of the number of transactions (over 2 million) and their total value
(over £13,605 million) (London Stock Exchange 2000). In 2001, equity markets
collapsed as a result of the burst of the “Internet bubble” that had been forming
since 1995. Stock exchanges were significantly affected by the flight of investors
convinced of the significant revaluation of companies operating in the IT sector.
Markets for SMEs once again faced the problems of liquidity, declining numbers
of companies, capitalization, and issuance values. Again, decisions were made
to close some of the junior markets. Another wave of declines affected the stock
exchanges as a result of the global economic crisis that started in 2007 in the United
States.
A drop in investor confidence and the transfer of savings from the stock markets
to alternative investments always affects the markets especially designed for SMEs,
which due to the special profile of issuers are perceived as riskier than the major
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markets. Therefore, the cyclical nature of the economy is one of the dangers
for small trading floors. Another danger lies in the fragmentation of the capital
market in Europe. While the US capital market is dominated by three stock
exchanges (NYSE, NASDAQ and the NYSE MKT LLC3), in Europe, with several
dozen exchanges and despite the integration processes within the European
Union also present in the capital markets, there are still significant differences
on the regulatory or organizational issues that restrict the flow of capital, increase
transaction costs, affect the liquidity of individual markets, and ultimately
determine their development.

3. The pan-European market for SMEs
In the history of the creation of markets designed for SME, a large role
is played by the European Commission. According to E. Posner, the main catalyst
for change in perceiving the need to create such markets by stock exchanges
were the actions taken by the EC, rather than the increasing competition caused
by the processes of globalization and the structural and organizational changes
in the financial markets (more: Posner 2004; Posner 2009). The EC initiatives
went far beyond the regulatory area of financial markets – the Commission
is involved in the creation of EASDAQ, a pan-European market for SMEs.
According to the EC officials, the then multinational financial system was the main
reason for the lack of international competition and structural unemployment.
The solution was to be a pan-European securities market, intended specifically
for small and medium-sized enterprises, with the potential to promote
entrepreneurship, growth, innovation and development of the European venture
capital market. Achieving this goal, however, was not easy and took almost two
decades. The conceptual work on this issue began in the 1970s. The milestone
was the European Commission supporting the European venture capital markets
in the appointment of the European Venture Capital Association (EVCA) in 19864.
The cooperation between the Commission and EVCA resulted in establishing
the EASDAQ ten years later (Posner 2004, p. 24). The name was not accidental,
as the EASDAQ in organizational, technological and regulatory matters was a copy
of the NASDAQ. Adopting the NASDAQ solutions resulted not only from the EC
conviction of successful support for SMEs. According to the data presented
by the Commission in 1995, companies listed on the NASDAQ created 16% of new
3
4

Formerly known as AMEX – American Stock Exchange – taken over by NYSE Euronext in 2008,
under the present name since May 2012.
EVCA: European Venture Capital Association. Present name: European Private Equity & Venture Capital Association.
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jobs in 1990–1994. This effect was also crucial for the European Commission, due
to high unemployment rates in Europe at the time (Liebman, Goodman, Hallake
1998). The Commission committed to the creation of a pan-European market also
in the form of financial support. Funds for this purpose came from two programs:
the Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer 1989–1993
(SPRINT) and the multiannual program for small and medium enterprises 1993–
1996 (Posner 2004, p. 31).
The EASDAQ, a regulated market within the meaning of the Directive
on investment services (ISD) (Council Directive 93/22/EEC), was subject
to Belgian legislation. Belgium was chosen as one of the first countries
to implement the ISD. Moreover, the Belgian committee supervising the financial
market accepted prospectuses in English, French, Dutch and German. The idea
was also to avoid engaging in often a political game between the three major
financial centers in Europe, i.e. London, Paris and Frankfurt, and Brussels was
seen as neutral ground (Yassukovich 1997, p. 399). The EASDAQ shareholders
were more than 90 institutional investors: investment companies, venture capital,
banks, and brokerage houses.
Despite the efforts of the founders and the support of the European Commission,
the EASDAQ failed to repeat the success of the American original. The pace
of development differed from the assumptions and expectations of the organizers.
It was assumed that in the first year the EASDAQ would list around 100 companies,
joined by 500 issuers in each subsequent year. In fact, in December 2001, only
48 companies were listed. In 2001, the EASDAQ was taken over by the NASDAQ
and changed its name to NASDAQ Europe, but ultimately did not survive
the turmoil in the financial markets after the bursting of the Internet bubble
and was closed (Ferrary, Groslambert 2004, p. 14–15). Although the attempt
to create a pan-European market for innovative SMEs ended in failure, the action
taken in this regard by the EC had significant consequences for the financial system,
especially for stock exchanges afraid of losing their position in the domestic capital
markets due to the outflow of investors, issuers and other market participants
to the EASDAQ. In addition, there was uncertainty as to whether other exchanges
would support the EASDAQ, or create their own markets for SMEs in response
to a new competitor. In this way, the EC contributed to the development
of competition between stock markets and changed their approach to the creation
and functioning of special platforms for small and medium-sized enterprises.
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GENESIS AND PREREQUISITES FOR CREATING STOCK MARKETS
FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Summary
The appearance of trading platforms designed for instruments issued by SMEs on the European
stock markets benefited not only the companies that gained a new source of funding, but also
contributed to the rapid development of venture capital. A well-functioning market designed
for SMEs benefits the whole economy in the form of encouraging entrepreneurship, provision
of funds for the creation of new jobs and the development and implementation of innovative
technologies. The best example confirming these positive effects is the US NASDAQ. In Europe,
the barrier to the development of such platforms resulted from fragmentation of the capital market
and the stock exchanges reluctant to create special trading floors for SMEs. The solution could have
been a pan-European market focusing on both companies with high growth potential, representing
innovative industries seeking capital for development, as well as the capital of equity investors spread
over the European markets. The first initiative in this regard was taken by the European Commission
and although the attempt failed ultimately, it had lasting effects in the form of institutional
and organizational changes in the financial markets.
Keywords: stock exchanges, second-tier markets, alternative trading systems
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GENEZA ORAZ PRZESŁANKI TWORZENIA GIEŁDOWYCH RYNKÓW
AKCJI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Streszczenie
Pojawienie się na europejskich giełdach platform obrotu przeznaczonych dla instrumentów emitowanych przez MSP przyniosło korzyści nie tylko spółkom, które zyskały nowe źródło finansowania, lecz wpłynęły także na intensywny rozwój działalności venture capital. Sprawnie funkcjonujący
rynek przeznaczony dla MSP przynosi korzyści całej gospodarce w postaci pobudzania przedsiębiorczości, dostarczania środków na tworzenie nowych miejsc pracy oraz na rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii. Najlepszym przykładem potwierdzającym te pozytywne efekty jest amerykański Nasdaq. W Europie barierą rozwoju takich platform była zbyt duża fragmentacja rynku
kapitałowego oraz niechęć giełd do tworzenia specjalnych parkietów dla MSP. Rozwiązaniem mógł
być paneuropejski rynek skupiający zarówno spółki o wysokim potencjale wzrostu, reprezentujące
innowacyjne branże, poszukujące kapitału na rozwój, jak i rozproszony po rynkach europejskich
kapitał inwestorów. Pierwszą inicjatywę w tym zakresie podjęła Komisja Europejska i chociaż próba
ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem, to jednak pozostawiła trwałe efekty w postaci zmian
instytucjonalnych i organizacyjnych na rynkach finansowych.
Słowa kluczowe: giełdy papierów wartościowych, rynki alternatywne, alternatywne systemy obrotu
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Diamenty w kolorach fantazyjnych
– charakterystyka walorów
inwestycyjnych
Marcin Potrykus*

1. Wprowadzenie
W czasach kryzysów na rynkach inwestycji tradycyjnych inwestorzy poszukują alternatywnych form pomnażania kapitału. Jedną z wielu takich inwestycji, określanych
mianem alternatywnych, jest inwestycja w diamenty. Diamenty zajmują niepodważalne miejsce wśród inwestycji w kamienie szlachetne. Najbardziej rozpowszechnione
są jednak inwestycje w kamienie bezbarwne. Tymczasem na rynku występują także
naturalne diamenty w kolorach fantazyjnych (ang. fancy colored diamonds), takich jak:
niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy czy zielony. Cechą charakterystyczną diamentów w kolorach fantazyjnych jest ich rzadkość występowania. Podkreśla się, że tylko jeden na tysiąc wydobytych diamentów to kamień w kolorze fantazyjnym (Fink
2014), chociaż inne źródła wskazują, że jest to jeden na 10 tysięcy kamieni1. Stąd na aukcjach renomowanych domów aukcyjnych2 ceny sprzedaży kolorowych diamentów
osiągają bardzo wysokie ceny, przekraczające miliony dolarów (Shor 2013).
Celem poniższego opracowania jest wskazanie kryteriów, które decydują
o przypisaniu do konkretnego diamentu określonej barwy. Ponadto w pracy zbadano, jak barwa, ton oraz nasycenie wpływają na wycenę diamentów w kolorach
fantazyjnych. Za pomocą regresji hedonicznej zbadano, jak zmieniła się wartość
analizowanych kamieni w 2015 roku. Do realizacji powyższych celów zastosowano
metodę regresji hedonicznej ze względu na możliwość oceny w tej metodzie wpływu poszczególnych czynników na wycenę kamienia.
*
1
2

Marcin Potrykus, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Analizy
Ekonomicznej i Finansów.
http://www.gia.edu/fancy-color-diamond (dostęp: 17.12.2015).
Do najbardziej uznanych domów aukcyjnych na świecie zaliczają się dom aukcyjny Christie’s
oraz dom aukcyjny Sotheby’s.
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2. Metodologia określania koloru diamentu
W przypadku inwestowania w diamenty niepodważalną rolę w powodzeniu inwestycji odgrywają cechy oznaczone jako „4C”. Pod tym skrótem zawarto następujące charakterystyki diamentów:
– masa kamienia (ang. caratage),
– czystość (ang. clarity),
– jakość szlifu (ang. cut),
– kolor (ang. colour).
Dla trzech ostatnich cech, wymienionych powyżej, powstały specjalne skale
służące do ich pomiaru3. Dla koloru jest to podziałka, w której zastosowano oznaczenia literowe (od litery „D”, oznaczającej bezbarwny kamień, do litery „Z”, którą
oznacza się kamienie o bardzo jasnej, najczęściej żółtej barwie). Skala ta została zaproponowana przez instytucję GIA4. Za jej pomocą nie można jednak oceniać diamentów w kolorach fantazyjnych. Dlatego na potrzeby standaryzacji diamentów
w kolorach fantazyjnych, instytucja GIA zaproponowała przyjęty (z różnymi modyfikacjami) niemal na całym świecie system oceny kolorowych diamentów, który
kładzie nacisk na barwę (ang. hue), ton (ang. tone) i nasycenie (ang. saturation).
Pod powyższymi określeniami należy rozumieć (King, Moses, Shigley, Liu 1994):
• Barwa – pozwala sklasyfikować dany kamień jako na przykład czerwony, żółty, zielony czy niebieski lub jakikolwiek pośredni spomiędzy nich.
• Ton – pozwala określić, czy dana barwa jest jasna czy ciemna.
• Nasycenie – inaczej natężenie zabarwienia, określa siłę i czystość barwy.
Dla barwy wyróżniono 27 różnych stopni, które przedstawiono na rysunku 1.
Tak jak to zaprezentowano, poza precyzyjnie zdefiniowanymi kolorami, takimi
jak: żółty (ang. yellow), zielony (ang. green), niebieski (ang. blue), fioletowy (ang.
purple) oraz czerwony (ang. red) i pomarańczowy (ang. orange), występują także
kamienie, których nazwy kolorów składają się z dwóch wcześniej wymienionych
barw. Przy tak złożonej nazwie należy pamiętać, że kolor, który wymieniony jest
jako ostatni, to dominujący kolor ocenianego kamienia. Dodatkowo, jeżeli pierwszy kolor to zdrobnienie koloru podstawowego, np. zielonkawy (ang. greenish),
żółtawy (ang. yellowish) itd., to udział tego pierwszego koloru w ostatecznej barwie
kamienia jest nieznaczny. Dla nazw złożonych mogą zatem występować następujące przypadki:5
• niebieskawo-zielony (ang. bluish green) – dominujący udział w kolorze tego
kamienia stanowi barwa zielona, a kolor niebieski jest jedynie domieszką
barwy dominującej. Zakłada się, że udział barwy podstawowej to minimalnie
około 75% ostatecznego koloru, a domieszki maksymalnie około 25%.
3
4
5

Szerzej na temat klasyfikacji 4C w publikacjach (Jagielnicki 2011; Ostrowska 2011).
GIA – Gemological Institute of America.
Dokładne omówienie barw dla diamentów w kolorach fantazyjnych można odnaleźć w pracach (Hofer 1998; Matlins, Bonanno 1989).

Diamenty w kolorach fantazyjnych – charakterystyka walorów inwestycyjnych

149

• niebiesko-zielony (ang. blue green) – obie barwy występują niemal w identycznych proporcjach z przewagą barwy zielonej.
• zielono-niebieski (ang. green blue) – obie barwy występują niemal w identycznych proporcjach z przewagą barwy niebieskiej.
• zielonkawo-niebieski (ang. greenish blue) – dominujący udział w kolorze
tego kamienia stanowi barwa niebieska, a barwa zielona jest jedynie domieszką dla barwy dominującej.
Ponadto należy także pamiętać, że występują diamenty w kolorach, takich jak
brązowy, szary i różowy. Powstają one z wyżej wymienionych kolorów, ale w sytuacji, gdy ton barwy jest jasny (kolor różowy lub brązowy) lub gdy ton barwy jest
ciemny (kolor brązowy lub szary)6. Co więcej istotnym aspektem pozostaje także
ocena, czy dany diament posiada naturalną barwę, czy też jest to kamień syntetyczny (Breeding, Shigley 2009).

Rysunek 1. Barwy diamentów w kolorach fantazyjnych – skala GIA
Źródło: http://4csblog.gia.edu/2014/celebrate-20-years-coloreddiamond-grading-system (dostęp: 17.12.2015).
6

Szerzej o wszystkich kolorach dla jasnego oraz ciemnego tonu w pracy (King 2006).
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Dla oznaczenia tonu i nasycenia koloru zostały wprowadzone terminy przedstawione na rysunku 2. Wszystkie terminy z rysunku dotyczą koloru żółtego,
ale analogiczne terminy są stosowane dla pozostałych barw. Co więcej ton oraz
nasycenie badane są łącznie i pod poszczególnymi nazwami kryją się określone
kombinacje tych dwóch czynników.

Ciemny

Ton

Jasny

Barwa: Żółta

Niższe

Nasycenie

Wyższe

Rysunek 2. Ton oraz nasycenie – możliwe warianty dla diamentów w kolorach fantazyjnych
Źródło: http://4csblog.gia.edu/2014/celebrate-20-years-colored-diamond-grading-system
(dostęp: 17.12.2015).

Jak zaprezentowano na rysunku 2, dla określenia odpowiednich kombinacji
tonu oraz nasycenia barwy można się posłużyć jednym z dziewięciu terminów:
• blady lub niewyraźny (ang. faint),
• bardzo jasny (ang. very light),
• jasny (ang. light),
• jasno-fantazyjny (ang. fancy light),
• fantazyjny (ang. fancy),
• ciemno-fantazyjny (ang. fancy dark),
• intensywnie-fantazyjny (ang. fancy intense),
• głęboko-fantazyjny (ang. fancy deep),
• żywo- lub ostro-fantazyjny (ang. fancy vivid).
Za pomocą powyższych nazw możliwe jest określenie kamieni jako bladych,
gdy cechują się one bardzo jasnym tonem oraz bardzo niskim poziomem nasycenia. Odpowiednio, kamienie określane jako żywo- lub ostro-fantazyjne cechują się
umiarkowanym tonem oraz bardzo wysokim poziomem nasycenia.
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3. Badania literaturowe oraz charakterystyka
danych
Dotychczasowe badania literaturowe potwierdziły rosnące zainteresowanie inwestorów kamieniami szlachetnymi, w tym diamentami w kolorach fantazyjnych.
Niepodważalną rolę na tym rynku odgrywają domy aukcyjne, które przyczyniły się do wzrostu obrotów na rynku kamieni szlachetnych. W ostatnich 30 latach
wartość rynku aukcyjnego związana ze sprzedażą kamieni szlachetnych wzrosła
z 50 milionów dolarów do blisko jednego miliarda (Shor 2013). Do rozwoju rynku
kamieni w kolorach fantazyjnych przyczynia się również rozwój systemu oceny
takich diamentów (King 1994). Powoduje to porównywalność poszczególnych
kamieni i pozwala inwestorowi na wybór najlepszych diamentów do portfela inwestycyjnego. Co więcej na analizowanym rynku dąży się do eliminowania diamentów z państw, które z ich wydobycia finansują działania wojenne lub działania
terrorystyczne (Betts, Nikischer 2014), co również ma zapewnić transparentność
na rynku.
Pomimo licznych działań, mających na celu standaryzację oceny diamentów,
można zaobserwować, że pomiędzy poszczególnymi instytucjami, certyfikującymi
kamienie szlachetne, występują statystycznie istotne różnice. Okazuje się, że kamienie certyfikowane przez instytucję EGL USA były sprzedawane po niższych
cenach niż diamenty, które posiadały certyfikat instytucji GIA. Średnia różnica
w wycenie kamieni pomiędzy tymi instytucjami wyniosła blisko 16%. Z kolei kamienie certyfikowane przez firmę AGS były przeciętnie droższe o ponad 23% niż te,
które posiadały certyfikat wydany przez GIA. Jako wyjaśnienie tych różnić wskazano relatywnie krótki czas certyfikowania kamieni przez instytucję EGL USA7
oraz aferę łapówkową z udziałem firmy GIA8 (Lee, Caudill, Mixon 2014). Zbliżone
wnioski odnośnie instytucji certyfikujących można odnaleźć także w opracowaniu (Potrykus 2015). Ponadto w ostatnio cytowanej pracy stwierdzono również,
że przeciętna różnica w wycenie diamentów o jednostopniowej różnicy w barwie
– dla diamentów białych – wynosi ponad 11%. Z kolei dla czystości jest to ponad
8%, a dla jakości szlifu niespełna 5%; jako najdroższą formę szlifu wskazano kształt
kulisty. Do tej pory zostały także porównane stopy zwrotu z inwestycji w diamenty
białe i w kolorach fantazyjnych. Wykazano, że diamenty białe odznaczały się średnią roczną nominalną, geometryczną stopą zwrotu na poziomie 8,1%, zaś kamienie w kolorach fantazyjnych cechowały się stopą zwrotu na poziomie 7,4%. Niższe
stopy zwrotu notowano w przypadku pozostałych kamieni szlachetnych, takich
jak rubiny, szafiry i szmaragdy. Dla nich stopa zwrotu kształtowała się na poziomie
4,5% (Renneboog 2015). Przeprowadzona analiza dotyczyła okresu 1999–2012.
7
8

Firma EGL USA – działa na rynku blisko 30 lat, zaś GIA ponad 80 lat.
Szerzej w tym temacie: http://www.idexonline.com/FullArticle?id=25000 (dostęp: 21.12.2015).
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Fakt, że diamenty w kolorach fantazyjnych odznaczają się niższą stopą zwrotu niż
diamenty bezbarwne, przedstawiono także w opracowaniu (Renneboog, Spaenjers 2012). Stopy zwrotu tam zaprezentowane wynoszą 10,0%, 5,5%, oraz 6,8%,
odpowiednio dla bezbarwnych kamieni, diamentów w kolorach fantazyjnych oraz
pozostałych kamieni szlachetnych. Renneborg i Spaenjers wskazują jednocześnie,
że kamienie bezbarwne osiągają wyższe stopy zwrotu niż te w kolorach fantazyjnych ze względu na fakt, że inwestorzy postrzegają te pierwsze jako bezpieczną
przystań (ang. safe heaven) w czasach kryzysu. Co więcej na rynku diamentów
występują punkty ogniskowe, co oznacza, że kamienie o wadze 1 karata są droższe
(od 5% do 10%) niż te o wadze 0,99 karata. Podobne zależności występują także
dla innych wag (Scott, Yelowitz 2010).
W przeprowadzonych do tej pory badaniach wskazano także na niewielką wartość współczynnika korelacji pomiędzy inwestycją w diamenty a rynkiem akcji
oraz inwestycją w złoto (Small, Smith, Small 2013). Dla okresu badawczego przyjętego w cytowanym opracowaniu wartość współczynnika korelacji pomiędzy inwestycją w diamenty a indeksem S&P 500 kształtowała się w przedziale9 od –0,09
do 0,18. W przypadku złota i diamentów wartości otrzymywanych współczynników korelacji w okresie badawczym były zawsze mniejsze od zera, a najniższa
z zaobserwowanych wartości wyniosła blisko –0,12. Dodatkowo autorzy Small,
Smith i Small w swoim opracowaniu przedstawiają wartości współczynników korelacji w trzech podokresach. Są to odpowiednio: faza rozkwitu (lata 2002–2006),
faza kryzysu (okres 2007–2009) oraz faza ożywienia (lata 2010–2011). W podanych podokresach również nie zanotowano wysokich wartości dla obliczonych
współczynników korelacji. Najwyższa z zaobserwowanych wartości nie przekroczyła 0,35 przy zaznaczeniu, że dotyczyło to fazy ożywienia. Na podstawie tych
badań autorzy stwierdzają, że inwestycja w diamenty jest wartościowym źródłem
dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Podobne stwierdzenia na temat dywersyfikacji portfela, w skład którego wchodzą diamenty, pojawiają się także w artykule
(Auer, Schuhmacher 2013). Zaś w pracy Borowskiego (Borowski 2014) zawarto
stanowisko, że „zastosowanie diamentów do budowy portfela inwestycyjnego
przyczynia się do przesunięcia granicy portfeli efektywnych – w ten sposób przy
takim samym ryzyku inwestycyjnym możliwe jest uzyskanie wyższej stopy zwrotu
z inwestycji”. Zalety inwestycji w diamenty, ze szczególnym uwzględnieniem ich
wysokiej stopy zwrotu w okresie od 1985 do 2010 roku, przedstawiono ponadto
w opracowaniu Kowgiera (Kowgier 2012).
Przywołane publikacje i wnioski w nich zapisane dotyczą w głównej mierze
rynku bezbarwnych diamentów. Nie ma bowiem wielu opracowań akademickich,
które podejmowałyby tematykę inwestowania w kamienie o kolorach fantazyjnych. To opracowanie powinno wypełnić tę lukę badawczą.
9

Osobno wyznaczono współczynniki korelacji liniowej Pearsona dla diamentów o wadze 1 karata w zależności od stopnia czystości oraz koloru, a także dla indeksu odzwierciedlającego
stopy zwrotu dla rynku diamentów jako całości. Łącznie w pracy przeanalizowano 6 różnych
szeregów czasowych dla inwestycji w diamenty.
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W poniższym opracowaniu do budowy modeli ekonometrycznych wykorzystano dane na temat 3031 diamentów w kolorach fantazyjnych. Dane pobrano z oferty
dwóch sklepów handlujących kamieniami szlachetnymi: Blue Nile10 (2665 obserwacji) oraz Israel-Diamonds11 (366 obserwacji). Wszystkie ceny, które analizowano
w tym opracowaniu, były wyrażone w dolarach amerykańskich. Dane zostały pobrane dwukrotnie, pierwszy raz 15.01.2015 roku (1370 obserwacji) oraz 15.12.2015
roku (1661 obserwacji). W opracowaniu analizie poddano diamenty w pięciu barwach. Te barwy to: niebieska, brązowa, zielona, różowa oraz żółta. Liczbę diamentów o określonych barwach wykorzystaną w analizie przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Liczba analizowanych kamieni w podziale na barwy
Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej, bo blisko 90%, spośród wszystkich kamieni poddanych analizie odznaczało się barwą żółtą. Druga najbardziej liczna grupa to kamienie brązowe.
Zbliżoną liczbą obserwacji cechowały się diamenty o barwie różowej (73 kamienie) oraz zielonej (51 kamieni). Najmniej, bo jedynie 8 kamieni, było niebieskich.
Przy określaniu barwy kamieni posłużono się zasadą uwzględniającą jedynie
barwę dominującą. W takim przypadku, jeżeli diament był scharakteryzowany
jako niebieskawo-zielony lub niebiesko-zielony, przyjmowano, że odznaczał się
on barwą zieloną. Ponadto, jeżeli barwa diamentu była oznaczona jako szampańska (ang. champagne) lub koniak (ang. cognac), zgodnie z opracowaniem (Fink
2014), przyjmowano, że są to kamienie brązowe.
10 http://www.bluenile.com/
11 http://www.israel-diamonds.com/AboutUs.aspx
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W przypadku nazw określających ton i nasycenie, analizie poddano 6 z 9 wcześniej omówionych wariantów12 przedstawionych na rysunku 2. Warianty poddane
analizie ujęto w tabeli 1.
Tabela 1. Liczba kamieni wykorzystanych do budowy modeli ze względu na ton i nasycenie
Lp.
1

Określenie tonu i nasycenia
Ciemno-fantazyjny

Angielski odpowiednik nazwy
Fancy Dark

2

Głęboko-fantazyjny

Fancy Deep

3

Fantazyjny

Fancy

4

Intensywnie-fantazyjny

Fancy Intense

Liczba kamieni
38
40
1500
646

5

Jasno-fantazyjny

Fancy Light

626

6

Żywo- lub ostro-fantazyjny

Fancy Vivid

181

Źródło: opracowanie własne.

Im wyższe nasycenie barwy, tym mniej dostępnych kamieni na rynku. W przypadku diamentów scharakteryzowanych jako ciemno-fantazyjne oraz głęboko-fantazyjne, ich liczba uwzględniona w badaniu wynosi, odpowiednio, 38 oraz
40. Dla kamieni, których ton i nasycenie określa się mianem fantazyjnych, odnotowano największą liczbę obserwacji, bo aż 1500. Można to łączyć z faktem,
że na rysunku 2 dla tego pojęcia jest zarezerwowana największa powierzchnia.
Porównywalna jest także liczba diamentów, których ton i nasycenie opisano jako
intensywnie-fantazyjne oraz jasno-fantazyjne. W obu przypadkach liczba kamieni, których ceny poddano analizie, wynosi blisko 635 sztuk.

4. Regresja hedoniczna jako metoda badawcza
Dla określenia, jak barwa, ton oraz nasycenie wpływają na wycenę diamentów
w kolorach fantazyjnych, zbudowano model regresji hedonicznej. Podstawą wyznaczania takiego modelu jest stwierdzenie, że dobra heterogeniczne mogą być
opisane za pomocą poszczególnych charakterystyk lub ich atrybutów (de Haan,
Diewert 2013). Stąd za pomocą modeli regresji hedonicznej można ocenić, jak
barwa czy nasycenie wpływają na cenę diamentów13. Oznacza to, że końcowa
wartość kamienia zależy od kombinacji poszczególnych charakterystyk, którymi
dla diamentów są właśnie barwa, ton i nasycenie. Wyznaczony w pracy model
przedstawia się następująco:
12 Pominięte trzy warianty dla tonu i nasycenia nie znalazły się w ofercie analizowanych sklepów w dniach pobierania danych.
13 Szerzej o metodzie regresji hedonicznej i budowie hedonicznych indeksów cenowych między innymi w pracach: (Taylor, Coleman 2011; Triplett 2004; Widłak 2010; Witkowska 2014).
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10

ln Y =
β 0 + β1 MASA + ∑ DiTiN i + ∑ Di Barwai + ξ
=i 2=i 7

gdzie:
Y – cena diamentu,
MASA – wyrażona w karatach masa kamienia,
TiNi – zmienna zero-jedynkowa dla tonu i nasycenia kamienia,
Barwai – zmienna zero-jedynkowa dla barwy kamienia,
ξ – składnik losowy,
β0, β1, Di – parametry modelu.
Wartości oszacowanych parametrów przedstawionego wyżej modelu zapisano w tabeli 2. Dokonano oszacowania dla wszystkich 3031 obserwacji, a ponadto
osobno dla diamentów z oferty sklepu Blue Nile oraz Isreal-Diamonds.
Tabela 2. Wyniki regresji hedonicznej dla diamentów w kolorach fantazyjnych
Wartość oszacowanego parametru
po „odlogarytmowaniu”
Zmienna
Wyraz wolny

Oznaczenie Wszystkie Tylko obserwacje Tylko obserwacje
parametru obserwacje
z Blue Nile
z Israel-Diamonds
w modelu
(n = 3031)
(n = 2665)
(n = 366)
β0
22 164,67
89 285,00
2784,30

Masa

β1

0,98

0,92

TiN2 (ciemno-fantazyjny)

D2

–0,57

–0,75

0,04 (ns)

TiN3 (głębokofantazyjny)

D3

–0,68

–0,59

–0,16 (ns)

TiN4 (fantazyjny)

D4

–0,72

–0,75

–0,46

TiN5 (intensywniefantazyjny)

D5

–0,59

–0,62

–0,32*

TiN6 (jasno-fantazyjny)

D6

–0,78

–0,81

–0,57

TiN (żywo- lub ostrofantazyjny)

1,76

Zmienna usunięta z modelu dla uniknięcia
współliniowości

Barwa7 (niebieska)

D7

5,77

2,56

3,00

Barwa8 (brązowa)

D8

–0,89

–0,94

–0,76

Barwa9 (zielona)

D9

–0,62

–0,88

–0,12 (ns)

Barwa10 (żółta)

D10

–0,69

–0,91

–0,42

Barwa (różowa)
Współczynnik determinacji R2

Zmienna usunięta z modelu dla uniknięcia
współliniowości
0,700

0,732

0,737

(ns) – parametr statystycznie nieistotny
* – parametr statystycznie istotny na poziomie p = 0,05
Źródło: opracowanie własne.
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Dla uniknięcia współliniowości w wyznaczonych modelach z równania wyrugowano dwie zmienne: ton i nasycenie określone jako żywo- lub ostro-fantazyjne
oraz różową barwę. Oznacza to, że pozostałe wartości oszacowanych parametrów
w przypadku barwy odnoszą się do barwy różowej, a bazą porównawczą dla tonu
i nasycenia jest żywo- lub ostro-fantazyjna. Na podstawie wartości oszacowanych
parametrów po „odlogarytmowaniu” dla wszystkich danych można stwierdzić, że:
• Wzrost masy diamentu o jeden karat w kolorze fantazyjnym powoduje przeciętny wzrost ceny o 98%, przy stałości pozostałych czynników.
• Diamenty o tonie i nasyceniu ciemno-fantazyjnym są przeciętnie o 57% tańsze niż te w tonie i nasyceniu określonym jako żywo- lub ostro-fantazyjny,
przy stałości pozostałych czynników.
• Diamenty o tonie i nasyceniu głęboko-fantazyjnym są przeciętnie o 68% tańsze niż te w tonie i nasyceniu określonym jako żywo- lub ostro-fantazyjny,
przy stałości pozostałych czynników.
• Diamenty o tonie i nasyceniu fantazyjnym są przeciętnie o 72% tańsze niż te
w tonie i nasyceniu określonym jako żywo- lub ostro-fantazyjny, przy stałości
pozostałych czynników.
• Diamenty o tonie i nasyceniu intensywnie-fantazyjnym są przeciętnie o 59%
tańsze niż te w tonie i nasyceniu określonym jako żywo- lub ostro-fantazyjny,
przy stałości pozostałych czynników.
• Diamenty o tonie i nasyceniu jasno-fantazyjnym są przeciętnie o 78% tańsze
niż te w tonie i nasyceniu określonym jako żywo- lub ostro-fantazyjny, przy
stałości pozostałych czynników.
• Diamenty o dominującej barwie niebieskiej są przeciętnie droższe o 57% niż
te o dominującej barwie różowej, przy stałości pozostałych czynników.
• Diamenty o dominującej barwie brązowej są przeciętnie tańsze o 89% niż te
o dominującej barwie różowej, przy stałości pozostałych czynników.
• Diamenty o dominującej barwie zielonej są przeciętnie tańsze o 62% niż te
o dominującej barwie różowej, przy stałości pozostałych czynników.
• Diamenty o dominującej barwie żółtej są przeciętnie tańsze o 69% niż te
o dominującej barwie różowej, przy stałości pozostałych czynników.
Wartości wszystkich parametrów modelu, oszacowanego na podstawie obserwacji, znacznieróżnią się od zera na poziomie istotności p = 0,001. Wartość
współczynnika determinacji R2 = 0,700, co oznacza, że 70% zmienności zmiennej
zależnej (ceny diamentu w kolorze fantazyjnym) zostało wyjaśnionych przez oszacowany model.
Dla wszystkich trzech modeli nie zaobserwowano różnic w kolejności wyceny
ze względu na barwę kamienia. Oznacza to, że jako najdroższe zawsze były wskazywane kamienie o dominującej barwie niebieskiej. Następnie diamenty o dominującej barwie różowej, zielonej i żółtej. Jako najtańsze z kolei wskazano diamenty o dominującej barwie brązowej. W przypadku tonu i nasycenia nie ma już tak
jednoznacznych wyników jak w przypadku barwy. Odnotowano jedynie, że bez
względu na próbę badawczą najtańsze kamienie są określane jako jasno-fantazyjne.
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Nie występują co prawda znaczne różnice pomiędzy kolejnością wyceny tonu i nasycenia dla modelu uwzględniającego wszystkie dane a modelu uwzględniającego
tylko dane ze sklepu Blue Nile. Jednak dołączenie do analizy otrzymanych wyników
dla sklepu Israel-Diamonds wprowadza niewielkie różnice w otrzymanych wnioskach14. Wydaje się, że powodem tego są dwie przyczyny. Po pierwsze niewielka
próba badawcza dla sklepu Israel-Diamonds, a po drugie fakt, że oceny kamieni dokonywały różne instytucje certyfikujące, między innymi GIA, HRD czy IGI, które
nie stosują całkowicie zbieżnych kryteriów przy ocenie tonu i nasycenia.
W następnym kroku do oszacowanego modelu dodano zmienną zero-jedynkową czasu. Postać funkcyjna modelu po tej zmianie przedstawia się następująco:
6

10

ln Y =
β 0 + β1 MASA + ∑ DiTiN i + ∑ Di Barwai + D11Czas15.12.2015 + ξ
=i 2=i 7

gdzie:
Czas15.12.2015 – zmienna zero-jedynkowa dla czasu,
D11 – parametr modelu.
Pozostałe oznaczenia – jak wyżej.
Zmienna Czas15.12.2015 przyjmowała wartość 1, jeżeli kamień znajdował się
w ofercie w dniu 15.12.2015 roku, w przeciwnym wypadku wartość tej zmiennej
wynosiła zero. Podobnie jak wcześniej dla zmiennej barwa oraz ton i nasycenie,
aby uniknąć w modelu występowania współliniowości, z równania wyrugowano
zmienną Czas15.01.2015. Oszacowane wartości dla tak zapisanego modelu przedstawiono w tabeli 3.
Na podstawie oszacowanej wartości parametru D11 można stwierdzić, że wartość diamentów w kolorach fantazyjnych od 15.01.2015 do 15.12.2015 roku zmniejszyła się przeciętnie o 21,6%. Podobne zależności w 2015 roku, jednak w mniejszym stopniu, potwierdzono dla diamentów bezbarwnych. Odnotowano bowiem
spadek o blisko 12%15. Załamanie cen na rynku diamentów jest spowodowane
wydarzeniami z połowy 2015 roku, kiedy znacząco obniżył się popyt na kamienie
szlachetne ze strony chińskich inwestorów, co było konsekwencją spowolnienia
drugiej największej gospodarki świata (Barnato 2015). Wskutek tego w sierpniu
2015 roku najmniejsze diamenty bezbarwne notowały roczną stopę zwrotu na poziomie –30%. Do tak znacznych spadków cen diamentów przyczyniło się także
działanie firmy De Beers (jednego z największych dystrybutorów diamentów
na świecie), która znacząco, bo blisko o 10%, obniżyła ceny tych kamieni szlachetnych, aby zwiększyć drastycznie malejący popyt (Biesheuvel 2015). Te wydarzenia
14 Np. ton i nasycenie ciemno-fantazyjne jest drożej wyceniane w sklepie Israel-Diamonds niż
ton i nasycenie żywo- lub ostro-fantazyjne, co nie ma miejsca w sklepie Blue Nile.
15 Taki spadek potwierdzają źródła: http://www.paulzimnisky.com/roughdiamondindex; https://www.polishedprices.com/
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nie pozostały także bez wyraźnego wpływu na ceny diamentów w kolorach fantazyjnych, czego wyrazem jest oszacowany spadek sięgający średnio blisko 22%.
Obliczona stopa zwrotu wpisuje się ponadto w ujemne stopy zwrotu na innych
rynkach. Przykładem są tutaj rynki surowcowe, na których odnotowano spadki
cen dla ropy naftowej o blisko 22%, złota o blisko 15%, platyny o ponad 30%16.
Tabela 3. Wyniki regresji hedonicznej dla diamentów w kolorach fantazyjnych
z uwzględnieniem zmiennej czasu
Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1-3031
Zmienna zależna (Y): l_Cena
Oznaczenie
parametru
w modelu

Wartość
oszacowanego parametru
po „odlogarytmowaniu”

wartość p

Wyraz wolny

β0

23 478,90

0

Masa

β1

0,963

0

TiN2 (ciemno-fantazyjny)

D2

–0,549

1,39E-08

TiN3 (głęboko-fantazyjny)

D3

–0,676

1,7E-18

TiN4 (fantazyjny)

D4

–0,704

3,14E-94

TiN5 (intensywnie-fantazyjny)

D5

–0,577

1,18E-44

TiN6 (jasno-fantazyjny)

D6

–0,771

5,33E-118

Barwa7 (niebieska)

D7

5,231

9,08E-12

Barwa8 (brązowa)

D8

–0,886

2,1E-89

Barwa9 (zielona)

D9

–0,571

1,98E-10

Barwa10 (żółta)

D10

–0,674

4,35E-38

Czas15.01.2015

D11

–0,216

1,78E-19

8,633

Odch. stand. zm. zależnej

1,324

Suma kwadratów reszt

1547,708

Błąd standardowy reszt

0,716

Wsp. determ. R-kwadrat

0,709

Skorygowany R-kwadrat

0,708

667,782

Wartość p dla testu F

0,000

Logarytm wiarygodności

–3282,209

Kryt. inform. Akaike’a

6588,417

Kryt. bayes. Schwarza

6660,617

Kryt. Hannana-Quinna

6614,374

Zmienna

Średn. aryt. zm. zależnej

F(11, 3019)

Źródło: opracowanie własne.

16 Wyliczeń dokonano na podstawie danych Banku Światowego.
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5. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych wykazano, że kluczowe
czynniki przy wycenie diamentów w kolorach fantazyjnych to oprócz wagi kamienia także barwa, ton oraz nasycenie. Ponadto wykazano, że istotny wkład w rozwój
standaryzacji oceny kamieni w kolorach fantazyjnych wniosła instytucja Gemological Institute of America. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono
również, że najwyższe ceny osiągają kamienie o dominującej barwie niebieskiej,
następnie różowej i kolejno zielonej, żółtej i brązowej. W stosunku do barwy różowej kamienie niebieskie są przeciętnie droższe o ponad 57. Zaś kamienie o dominującej barwie zielonej, żółtej lub brązowej są odpowiednio tańsze o 62%, 69%
i 89% w porównaniu do diamentów różowych. W przypadku tonu i nasycenia,
najwyższe ceny osiągają kamienie charakteryzowane jako żywo- lub ostro-fantazyjne, ciemno-fantazyjne lub intensywnie-fantazyjne. Przy czym diamenty o tonie
i nasyceniu ciemno- lub intensywnie-fantazyjnym są o blisko 60% tańsze niż te,
które określa się jako żywo- lub ostro-fantazyjne.
Za pomocą przeprowadzonej analizy stwierdzono również, że średnie ceny analizowanych kamieni obniżyły się na przestrzeni 2015 roku o blisko 22%. Była to reakcja na zmniejszenie podaży ze strony chińskich inwestorów oraz obniżenie cen
przez wiodącego światowego dystrybutora diamentów – firmę De Beers. Znacznej
przecenie diamentów (nie tylko w kolorach fantazyjnych) w roku 2015 towarzyszyły także obniżone stopy zwrotu z inwestycji na rynku ropy naftowej czy metali
szlachetnych.
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DIAMENTY W KOLORACH FANTAZYJNYCH – CHARAKTERYSTYKA
WALORÓW INWESTYCYJNYCH
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano czynniki determinujące stopę zwrotu z inwestycji w diamenty w kolorach fantazyjnych. Cel opracowania to wskazanie kryteriów, które decydują o przypisaniu do konkretnego diamentu określonej barwy. Ponadto w pracy zbadano, jak barwa, ton oraz
nasycenie wpływają na wycenę diamentów w kolorach fantazyjnych. Co więcej, za pomocą regresji
hedonicznej zbadano, jak zmieniła się wartość analizowanych kamieni w 2015 roku. Na podstawie
przeprowadzonych analiz stwierdzono, że najwyższe ceny osiągają kamienie o dominującej barwie
niebieskiej, następnie różowej i kolejno zielonej, żółtej i brązowej. W stosunku do barwy różowej
kamienie niebieskie są przeciętnie droższe o ponad 57. Zaś kamienie o dominującej barwie zielonej, żółtej lub brązowej są odpowiednio tańsze o 62%, 69% i 89% w porównaniu do diamentów różowych. W przypadku tonu i nasycenia najwyższe ceny osiągają kamienie charakteryzowane jako
żywo- lub ostro-fantazyjne, ciemno-fantazyjne lub intensywnie-fantazyjne. Przy czym diamenty
o tonie i nasyceniu ciemno- lub intensywnie-fantazyjnym są o blisko 60% tańsze niż te, które określa się jako żywo- lub ostro-fantazyjne. Za pomocą przeprowadzonej analizy stwierdzono również,
że średnie ceny analizowanych kamieni obniżyły się na przestrzeni 2015 roku o blisko 22%.
Słowa kluczowe: diamenty w kolorach fantazyjnych, inwestowanie, regresja hedoniczna

FANCY COLORED DIAMONDS – CHARACTERISTICS OF INVESTING
PROPERTIES
Summary
The article describes the factors determining the rate of return on investment in fancy colored
diamonds. Purpose of this paper is an indication which criteria are major factor to assign a specific
colour to particular diamond. In addition, the study investigated as colour, tone and saturation affect
the valuation of diamonds in a fancy colours. Moreover, using hedonic regression author examined
the changes in value of the studied stones in 2015. It was found that the highest prices reach gems
of the dominant colour blue or pink and then green, yellow and brown. In relation to the pink
colour, blue stones are on average more expensive by over 57%, and stones with a dominant colour
green, yellow or brown are cheaper respectively by 62%, 69% and 89% compared to pink diamonds.
In the case of tone and saturation, the highest prices are reached by fancy vivid or fancy dark stones.
When the diamonds tone and saturation are described as fancy dark or fancy intense then this
stones are nearly 60% cheaper than those which are referred as a fancy vivid. Author also found
that the average prices of the examined stones fell over 2015 nearly by 22%.
Keywords: fancy colored diamonds, investing, hedonic regression
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Portfel dwuskładnikowy z wartością
bieżącą daną liczbą rozmytą
o skończonym nośniku
Joanna Siwek*

1. Wprowadzenie
Pomimo że istniejące modele portfela instrumentów finansowych pozwalają
na uwzględnienie ryzyka niepewności przyszłych zwrotów oraz pomimo możliwości minimalizowania ryzyka niepewności tych zwrotów, inwestowanie w portfel
efektywny nadal nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Wybierając portfele minimalizujące ryzyko niepewności, inwestor nadal odczuwa istnienie pewnego rodzaju
ryzyka, które ma wpływ na jego decyzje.
Ryzyko to nazywać będziemy ryzykiem rezydualnym. Jednym ze składników
ryzyka rezydualnego jest ryzyko nieprecyzyjności, związane z nieprecyzyjnością
informacji wykorzystywanej w podejmowaniu decyzji. Za Klirem (1993) jako nieprecyzyjność informacji rozumie się powszechnie jej nieostrość oraz wieloznaczność. Wieloznaczność interpretujemy jako brak jednoznacznego wyróżnienia pomiędzy rekomendowaną alternatywą a pozostałymi możliwościami decyzyjnymi.
Nieostrość informacji interpretujemy natomiast jako brak jednoznacznego rozróżnienia pomiędzy daną informacją a jej zaprzeczeniem. Tym samym na ryzyko
nieprecyzyjności składają się ryzyka wieloznaczności i nieostrości.
Wzrost ryzyka wieloznaczności oznacza wzrost ilości alternatywnych rekomendacji inwestycyjnych. Powoduje to wzrost ryzyka podjęcia decyzji finansowej, która ex post zostanie obarczona stratą utraconych szans. Wzrost ryzyka nieostrości
oznacza zacieranie się granic wyróżniających rekomendowane alternatywy inwestycyjne. Powoduje to groźbę wyboru alternatywy nierekomendowanej.
*

Joanna Siwek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Badań Operacyjnych,
joanna.siwek@ue.poznan.pl

164

Joanna Siwek

Dotychczasowy stan wiedzy w rozważanej tematyce ma swoje źródło w pracy Warda (1985), który definiuje wartość bieżącą jako zdyskontowany rozmyty
przepływ pieniężny. Kontynuując jego pracę, Calzi (1990) uogólnił tę definicję
na przypadek rozmyty. Dalsze prace nad zdefiniowaniem PV zaowocowały definicją uogólnioną na przypadek rozmytej duracji przez Greenhuta i innych (1995).
Buckley (1987,), Gutierrez (1989) oraz Kuchta (2000) i Lesage (2001) badali zastosowanie arytmetyki rozmytej do wyznaczania wartości bieżącej. Huang (2007)
uogólnia tymczasem definicję Warda dla przypadku, kiedy przyszłe przepływy
pieniężne dane są w postaci rozmytej zmiennej losowej. W 2005 roku Tsao wprowadził nową, jeszcze ogólniejszą definicję wartości bieżącej (Tsao 2005), zakładającą, że przyszły przepływ pieniężny jest rozmytym zbiorem probabilistycznym.
Piasecki (2011) zauważył, że – ze względu na nieprecyzyjność wyznaczenia wartości bieżącej oraz traktowanie wartości przyszłej jako zmiennej losowej
– możliwe jest przedstawienie stopy zwrotu z instrumentu jako rozmytego zbioru
probabilistycznego. Zaproponowany model nie tylko uwzględnia problem nieprecyzyjności, ale również wskazuje na istnienie niepewności obarczającej instrument. W artykule Piaseckiego i Siwek (2015) zbadany został wpływ przesłanek
behawioralnych i nieprecyzyjności na decyzje podejmowane przez inwestorów.
W publikacjach Siwek (2015 a, b) przeprowadzono analizę ryzyka portfela dwuskładnikowego w przypadku instrumentów składowych z wartością bieżącą daną
trójkątną i trapezoidalną liczbą rozmytą.
W poniższej pracy bardziej niż na opisie niepewności zwrotu skupiono się
na opisaniu ryzyka nieprecyzyjności wartości bieżącej. Powodem powyższego założenia jest fakt, że rozważana wartość bieżąca ma charakter subiektywny oraz nie
ulega weryfikacji w przyszłości. Dlatego trudno określić, czy wartość ta dobrze
odzwierciedlała wartość instrumentu w danym momencie. Ponadto nie sposób
otrzymać liczbowej realizacji tej wartości w przyszłości, nawet na moment wyznaczenia stopy zwrotu z portfela. Tym samym wartość bieżąca nie spełnia warunków
potrzebnych dla istnienia prawdopodobieństwa, niezależnie, czy są to warunki
określone przez Knighta (1964), von Missesa (1957), Caplana (2001), Kołmogorowa (1956), Sadowskiego (1980) czy Czerwińskiego (1960).
Pojęcie dyskretnej liczby rozmytej, jako szczególny przypadek wprowadzonych
przez Zadeha (1965) zbiorów rozmytych, wprowadził Voxman (2001). Arytmetyka tego typu liczb rozmytych była badana m.in. przez Guixiang Wang i Cheng Lin
Wen (2007) oraz Guixiang Wang, Qing Zhang i Xianjun Cui (2008). Natomiast
Vicente Riera i Torrens (2014, 2015) zastosowali skończone liczby rozmyte do modelowania niekompletnej informacji ilościowej.
Miary energii dla zbiorów rozmytych, w szczególności dla liczb rozmytych
o skończonym nośniku, badane były m.in. przez Czogałę, Gottwalda, Pedrycza
(1982). Natomiast prace nad miarami entropii skończonych liczb rozmytych były
prowadzone przez De Lucę, Terminiego (1972), Dumitrescu (1993), Wenyi Zeng,
Qilei Feng, Hong Xing Li (2006).
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2. Uogólnione liczby rozmyte
Poniższa definicja liczby rozmytej została wprowadzona i rozpowszechniona
przez Dubois i Pradego (1980). Definicja ta może być rozszerzona do przypadku
uogólnionych liczb rozmytych. Uogólniona liczba rozmyta R to rozmyty podzbiór
 (  ) ⊂  określony przez swoją funkcję przynależności µR :  (  ) → [ 0,1] z następującymi ograniczeniami:
∃x∈(  ) : µR ( x ) = 1 (1)
∀∀x , yx,,zy ∈, z∈ 3 :3 x: x≤ ≤y y≤ ≤z 
z⇒

µµ( y( )y≥) ≥min
min
{µ{µ( x()x,)µ, µ( z()z})} (2)
( ( ) ) ( () )

Zbiór (R) jest nazywany nośnikiem uogólnionej liczby rozmytej R.
Rozważmy teraz parę uogólnionych liczb rozmytych (Q, R) wraz z ich odpowiadającymi funkcjami przynależności µQ :  ( ) → [ 0,1] i µR :  (  ) → [ 0,1] .
Zgodnie z zasadą rozszerzenia Zadeha suma Q ⊕ R jest również uogólnioną liczbą rozmytą opisaną funkcją przynależności µQ+R :  (Q + R ) → [ 0,1] , gdzie:

{

 ( +  ) = z ∈  :∃( x ,
y )∈

{

(
)× (  )

}

: z =x + y (3)

}

µ +  ( z ) =
max min {µ ( x ) , µ ( y )} , ( x, 
y ) ∈ (

)×

x + y (4)
(), z =

Podobnie przemnożenie uogólnionej liczby rozmytej R przez skalar r ∈  + definiujemy jako iloczyn r⊗R opisany funkcją przynależności µr⊗R : S(r ⋅ R)→[0,1],
gdzie:

{

}

S ( r ⋅  ) = z ∈ R :∃y∈S(  ) :� � z = r ⋅ y (5)
z
 

µr ⋅ ( z ) = µ   .(6)
r
Rozważane w tym artykule dyskretne liczby rozmyte, które zostały po raz
pierwszy wprowadzone przez Voxmana (2001), mogą być traktowane jako podprzypadek uogólnionych liczb rozmytych R, gdzie nośnik jest zbiorem skończonym=
 (  ) x1 , x 2 ,…, x n .
Ze względu na trendy występujące w literaturze przedmiotu, wprowadzone zostaną definicje trapezoidalnych i trójkątnych dyskretnych liczb rozmytych.
Trapezoidalna uogólniona liczba rozmyta, jako szczególny przypadek uogólnionej liczby rozmytej oraz zgodnie z definicją podaną w publikacji Dubois i Pradego

{

}
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(1980), to czwórka T (a, b, c, d ) określająca uogólnioną liczbę rozmytą z funkcją
przynależności daną wzorem u: S(T (a, b, c, d )) → [0,1]:
x−a
dla a ≤ x ≤ b
b − a ,

dla b < x < c (7)
µ=
1,
T ( x|a, b, c, d )
x−d

dla c ≤ x ≤ d
,
c − d
Trapezoidalna uogólniona liczba rozmyta to podprzypadek trapezoidalnej
uogólnionej liczby rozmytej, gdzie b = c , ozn. T (a, b, c).
Kierując się analogią, trapezoidalna dyskretna liczba rozmyta stanowi podprzypadek dyskretnej liczby rozmytej i analogicznie jak w Voxman (2001)
definiujemy ją jako czwórkę DT (a, b, c, d ) z nośnikiem S (DT (a, b, c, d )) =
= {x1, x2, ... , xn} oraz funkcją przynależności µ : S(R) → [0,1], taką że dla dowolnego xk ∈ {x1, x2, ... , xn}:
 xk − a
dla a ≤ xk ≤ b
 b−a ,

xk | a, b, c, d ) 1,
dla b < xk < c
µ DT ( =
. (8)
x −d
 k
dla c ≤ xk ≤ d
,
 c−d
Trapezoidalna uogólniona liczba rozmyta to podprzypadek trapezoidalnej
uogólnionej liczby rozmytej gdzie b = c, ozn. DT (a, b, c).

3. Model dyskretnej wartości bieżącej
Rozważmy dowolny instrument finansowy A z wartością bieżącą PV daną
dyskretną liczbą rozmytą, reprezentowaną przez swoją funkcję przynależności
µ : R → [0,1]. Wartość przyszła tego instrumentu opisana jest zmienną losową
Ṽ: Ω = {ω } → R.
Nośnik PV dany jest jako:
 (=
PV )

{ x1 , x2 ,…, xn } , x1 < x2 < … < xn (9)

Dla danego momentu w czasie t ∈ T oraz przy założeniu prostych stóp zwrotu
r ∈ R, funkcja przynależności µ : R → [0,1] rozmytego zwrotu z instrumentu (R)
dana jest następującą formułą:
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Vt (ω ) − xi 
Vt (ω )
ρ ( r , ω ) max
) (10)
=
=
 µ ( xi ) : r =
 µ (
1+ r
xi


gdzie xi ∈ {x1, x2, ... , xn}. Nośnik stopy zwrotu z portfela (R) dany jest wzorem:


( R) =


 :∃xi ∈
r ∈


Vt (ω ) − xi 
 (11)
xi


( PV ) : r =

Tak określony zwrot z instrumentu o wartości bieżącej danej dyskretną liczbą
rozmytą o skończonym nośniku jest również dyskretną liczbą rozmytą o skończonym nośniku.
W niniejszym artykule jako miarę niejednoznaczności zwrotu z instrumentu
zastosujemy energię. Zgodnie z pozycją (Czogała, Gottwald, Pedrycz 1982) dla dowolnego instrumentu, z którego zwrot dany jest liczbą rozmytą o skończonym nośniku, dana jest ona wzorem:

δ ( R) =

∑ ρ (r ).

(12)

r∈ ( R )

Jako miarę nieostrości zwrotu z instrumentu zastosujemy tymczasem entropię.
Dla dowolnego instrumentu, z którego zwrot dany jest liczbą rozmytą o skończonym nośniku, wynosi ona:
=
ε ( R)

∑ min( ρ ( r ) ,1 − ρ (r )).

(13)

r∈ ( R )

4. Budowa i własności portfela
Proponowany model opiera się na podanym przez Piaseckiego (2011) modelu
nieprecyzyjnej stopy zwrotu i nawiązuje do Markowitza (1952) z następującymi
modyfikacjami:
– przyjmujemy proste stopy zwrotu:
rt =

Vt − V0
,(14)
V0

– wartość przyszła jest zmienną losową o rozkładzie normalnym,
– wartość bieżąca jest reprezentowana przez liczbę rozmytą o skończonym nośniku.
Weźmy dwa dowolne instrumenty finansowe A i B, o wartościach bieżących
PVA i PVB, danych liczbami rozmytymi o skończonym nośniku, reprezentowanymi przez funkcje przynależności µA : X → [0,1] i µB : X → [0,1]. Wtedy, zgodnie
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z zasadą rozszerzania Zadeha, funkcja przynależności µ : X → [0,1] do zboru rozmytego PV, odpowiadającego wartości bieżącej portfela złożonego z tych instrumentów, ma postać:
=
µ ( x ) µ=
max=x
PVA ⊕ PVB ( x )

xiA + x Bj ,

min( µ A ( xiA ) , µ B ( x Bj )) (15)

xiA ∈S ( PVA ) ,
x Bj ∈S ( PVB )

gdzie: x ∈ S (PV ) i nośnik PV dany jest zbiorem:

S ( PV ) = { x1 , x2 ,…, xm } = { xk ∈ R : xk = xiA + x Bj , xiA ∈ S ( PVA ) ,� x Bj ∈
S ( PV ) = { x1 , x2 ,…, xm } = { xk ∈ R : xk = xiA + x Bj , xiA ∈ S ( PVA ) , � x Bj ∈ S( PVB )}. (16)
Tak zdefiniowana wartość bieżąca portfela spełnia założenia dyskretnej liczby
rozmytej.
Przy założeniu prostych stóp zwrotu przynależność do zbioru rozmytego, odpowiadającego zwrotowi z portfela, dana jest wzorem:


Vt (ω ) − xi 
V (ω )
( t
) max=x x A + x B , min( µ A ( xiA ) , µ
=
ρ ( r , ω ) max =
µ ( xi ) : r
=
 µ=
i
j
x
r
1
+
i


x A ∈S ( PV ) ,
i

A

xiB ∈S ( PVB )

Vt (ω ) − xi 
Vt (ω )
A
B
x =
(
) max=x x A + x B , min( µ A ( xi ) , µ B ( x j )) (17)
µ ( xi ) : r
=
 µ=
i
j
1+ r
xi


x A ∈S ( PV ) ,
i

A

xiB ∈S ( PVB )

gdzie: xi ∈ S (PV ).
Nośnik liczby rozmytej odpowiadającej oczekiwanemu zwrotowi z portfela ma
postać:




( R ) = r ∈  :∃xi∈ ( PV ) r =


Vt (ω ) − xi 
 (18)
xi


Tak określony zwrot z portfela jest również dyskretną liczbą rozmytą.
Dla krótszego zapisu przyjmijmy oznaczenie:
M = max=x

xiA + x Bj ,

xiA ∈S ( PVA ) ,
xiB ∈S ( PVB )

min( µ A ( xiA ) , µ B ( x Bj )) (19)
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Energia dla portfela przyjmuje postać:
=
δ ( R)

=
∑ ρ (r )

∑ M. (20)


r∈ ( R

)
r∈ ( R )

Entropia dla portfela przyjmuje postać:
=
ε ( R)

∑ min ( M ,1 − M ). (21)

r∈ ( R )

Można sprawdzić, że zależności pomiędzy energią i entropią dla poszczególnych instrumentów oraz dla instrumentów i portfela mogą mieć postać:

δ ( R ) ≥ min (δ1 ( R ) , δ 2 ( R ) )

(22)

ε ( R ) ≥ min ( ε1 ( R ) , ε 2 ( R ) )

5. Studium przypadku
W programie Matlab przeprowadzono symulacje zachowania portfela w przypadku dwóch instrumentów składowych, których wartości bieżące dane są za pomocą dyskretnych liczb rozmytych. Przyjęto następujące dane:
• wartość bieżąca instrumentu A dana jest dyskretną trójkątną liczbą rozmytą
DT(78, 80, 82),
• zmienna losowa odpowiadająca wartości przyszłej instrumentu A dana jest
rozkładem normalnym o parametrach N(100, 4),
• wartość bieżąca instrumentu B dana jest dyskretną trapezoidalną liczbą rozmytą DT(69, 70, 72, 75),
• zmienna losowa odpowiadająca wartości przyszłej instrumentu B dana jest
rozkładem normalnym o parametrach N(90, 2),
• jednostka dyskretyzacji wynosi 0,0001.
Interpretacja podanych parametrów została wyjaśniona w Siwek (2015a).
Funkcje przynależności do zbioru rozmytego odpowiadającego wartości bieżącej instrumentów A i B, zwroty dla tych instrumentów (10), funkcje przynależności do wartości bieżącej portfela (15) oraz liczba rozmyta odpowiadającaoczekiwanemu zwrotowi z portfela (17) przedstawione są na rysunkach poniżej.
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Wykres 1. Po lewej: wartości bieżące instrumentów A i B. Po prawej: oczekiwane
zwroty z instrumentów A i B
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Po lewej: wartość bieżąca portfela. Po prawej: Oczekiwany zwrot z portfela
Źródło: opracowanie własne.

W wyniku symulacji, zgodnie ze wzorami (20), (21) otrzymano następujące wyniki dla energii i entropii portfela i jego składników.
Tabela 1. Wyniki symulacji miar ryzyka dla badanych instrumentów oraz złożonego z nich portfela
Instrument, miara

A

B

Portfel

Energia

20,02

40,02

934,24

Entropia

10,01

10,01

601,04

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku symulacji otrzymano zatem następujące zależności:

δ > δA > δB
(23)
ε > εA =
εB

Portfel dwuskładnikowy z wartością bieżącą daną liczbą rozmytą...

171

6. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych rozważań teoretycznych ustalono, że w przypadku wartości bieżących instrumentów, uwzględniających ryzyko nieprecyzyjności i wyrażonych liczbami rozmytymi o skończonym nośniku, ryzyko to nie może
być traktowane w sposób jednorodny. Otrzymano, że konstrukcja portfela:
• może spowodować zwiększenie ryzyka niejednoznaczności informacji,
• może spowodować zwiększenie ryzyka nieostrości informacji.
Oznacza to, że dywersyfikacja portfela dwuskładnikowego nie powoduje
zmniejszenia badanych rodzajów ryzyka, co może wskazywać na nieoptymalność
stosowania tej metody i konieczność stworzenia nowego zadania minimalizacji
ryzyka i maksymalizacji zysku.
Otrzymane wyniki wskazują na celowość przeprowadzonych badań i zachęcają
do ich kontynuacji. Celowe dla całkowitego opisania badanego zjawiska może być
przeprowadzenie badań dla portfela o ograniczonym nośniku wartości bieżącej
instrumentów oraz uogólnienie wyników dla większej liczby aktywów.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2015/17/N/HS4/00206.
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PORTFEL DWUSKŁADNIKOWY Z WARTOŚCIĄ BIEŻĄCĄ DANĄ LICZBĄ
ROZMYTĄ O SKOŃCZONYM NOŚNIKU
Streszczenie
Decyzje finansowe podejmowane przez inwestorów są obarczone ryzykiem. Przesłanki sugerują,
że ma ono złożony charakter i może być rozpatrywane w kilku płaszczyznach. Ze względu na subiektywność wartości bieżącej oraz przesłanki behawioralne i techniczne przeprowadzono badania nad zwrotem z portfela dwuskładnikowego obarczonego ryzykiem nieprecyzyjności wyrażonej
wartością bieżącą daną liczbą rozmytą o skończonym nośniku. W pracy pokazano oceny ryzyka
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wieloznaczności i nieostrości informacji obarczającej portfel oraz przedstawiono wyniki symulacji
zachowania portfela w zależności od parametrów modelu. Podano też wnioski na temat zależności
pomiędzy ryzykiem nieprecyzyjności a budową portfela.
Słowa kluczowe: portfel dwuskładnikowy, liczby rozmyte, nieprecyzyjność, wartość bieżąca

TWO-ASSET PORTFOLIO WITH PRESENT VALUE
GIVEN BY A DISCRETE FUZZY NUMBER
Summary
Financial decisions made by investors are burdened with risk. Known premises suggest,
that this risk can have a complex character and should be considered at several levels. Because
of the subjectivity of present value and behavioural and technological premises, research on a twoasset portfolio return encompassing the mentioned risks were performed. The article presents
an analysis of a portfolio burdened by uncertainty and imprecision risk. Imprecision of information
is reflected in asset’s present value given as a discrete fuzzy number. Measures for uncertainty
and imprecision risks are calculated by the means of energy and entropy. Also, simulation results
for the portfolio under different parameter’s values are presented. Based on performed analysis some
conclusion about relations between imprecision risk and the structure of the portfolio are stated.
Keywords: two-asset portfolio, fuzzy numbers, imprecision, present value

Aneks
Kod programu Matlab dla programu liczącego PV, zwroty, wariancje, energie
i entropie dla dwóch instrumentów o PV danych skończonymi liczbami rozmytymi.
clearall
%DEKLARACJA ZMIENNYCH
% PV i wartość przyszła dla instrumentów
PV1min=78;
PV1max=82;
p1=(PV1min+PV1max)/2; %srodek
step1=0.1;
V1=100;
o1=4;
PV2min=69;
PV2max=75;
p2=(PV2min+PV2max)/2; %srodek
step2=0.1;
V2=90;
o2=2;
cov12=2;
j=0;
k=0;
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a=0;
% funkcje przynależności dla instrumentów – można zmieniać funkcje
for i=PV1min:step1:p1-step1
j=j+1;
MI1(1,j)=i;
MI1(2,j)=0.4995*i-38.96;
end
for i=p1:step1:p1
j=j+1;
MI1(1,j)=i;
MI1(2,j)=1;
end
for i=p1+step1:step1:PV1max
j=j+1;
MI1(1,j)=i;
MI1(2,j)=-0.4995*i+40.96;
end
for i=PV2min:step2:p2- 21*step2
k=k+1;
MI2(1,k)=i;
MI2(2,k)=0.999*i-68.93;
end
for i=p2- 20*step2:step2:p2
k=k+1;
MI2(1,k)=i;
MI2(2,k)=1;
end
for i=p2+step2:step2:PV2max
k=k+1;
MI2(1,k)=i;
MI2(2,k)=-0.333*i+24.976;
end
% KONIEC DEKLARACJI ZMIENNYCH
% zwroty z instrumentów + wykresy
s=0;
for i=PV1min:step1:PV1max
s=s+1;
r1=(V1-i)/i;
R1(1,s)=r1;
R1(2,s)=MI1(2,s);
end
t=0;
for i=PV2min:step2:PV2max
t=t+1;
r2=(V1-i)/i;
R2(1,t)=r2;
R2(2,t)=MI2(2,t);
end
figure
xlabel(‘r1’)
ylabel(‘ro1(x)’)
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for i=1:2:length(R1)
line([R1(1,i) R1(1,i)], [0 R1(2,i)], ‘Color’, ‘g’)
end
for i=1:2:length(R2)
line([R2(1,i) R2(1,i)], [0 R2(2,i)], ‘Color’, ‘r’)
end
ylim([0,1.5])
gridoff
% PV i wartość przyszła dla portfela i przynależność do portfela
V=V1+V2;
t=1;
for m=1:length(MI1)
for n=1:length(MI2)
P(1,t)=MI1(1,m)+MI2(1,n);
P(2,t)=min(MI1(2,m),MI2(2,n));
t=t+1;
end
end
a=0;
s=1;
for i=1:length(P)
for j=1:length(P)
if (P(1,i)==P(1,j)) && (a<min(P(2,j),P(2,i)))
a=min(P(2,j),P(2,i));
end
end
MI(1,s)=P(1,i);
MI(2,s)=a;
a=0;
s=s+1;
end
% Wykresy PV instrumentów i portfela
figure
xlabel(‘PPV’)
ylabel(‘mi(x)’)
for i=1:1:length(MI1)
line([MI1(1,i) MI1(1,i)], [0 MI1(2,i)])
end
for i=1:1:length(MI2)
line([MI2(1,i) MI2(1,i)], [0 MI2(2,i)], ‘Color’, ‘r’)
end
axis([min(PV1min,PV2min) max(PV1max, PV2max) 0 1.5])
gridoff
figure
xlabel(‘PPV’)
ylabel(‘mi(x)’)
for i=1:1:length(MI)
line([MI(1,i) MI(1,i)], [0 MI(2,i)], ‘Color’, ‘g’)
end
axis([PV1min+PV2min PV1max+PV2max 0 1.5])
grid off
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% Zwrot z portfela + wykres
a=0;
s=1;
for i=1:length(P)
for j=1:length(P)
if (P(1,i)==P(1,j)) && (a<min(P(2,j),P(2,i)))
a=min(P(2,j),P(2,i));
end
end
R(1,s)=(V-P(1,i))/P(1,i);
R(2,s)=a;
a=0;
s=s+1;
end
figure
xlabel(‘r’)
ylabel(‘ro(r)’)
for i=1:2:length(R)
line([R(1,i) R(1,i)], [0 R(2,i)], ‘Color’, ‘k’)
end
ylim([0,1.5])
gridoff
% Wariancje
var1=(o1^2)/((mean(MI1(1,:)))^2);
var2=(o2^2)/((mean(MI2(1,:)))^2);
var=((o1^2)+(o2^2)+2*cov12)/((mean(MI1(1,:))+mean(MI2(1,:)))^2);
% Energie
gg1=0;
for i=1:1:length(R1)
gg1=gg1+R1(2,i);
end
g1=gg1/(1+gg1);
gg1=0;
for i=1:1:length(R2)
gg1=gg1+R2(2,i);
end
g2=gg1/(1+gg1);
gg1=0;
for i=1:1:length(R)
gg1=gg1+R(2,i);
end
g=gg1/(1+gg1);
% Entropie
gg1=0;
for i=1:1:length(R1)
gg1=gg1+min(R1(2,i),1-R1(2,i));
end
e1=gg1/(1+gg1);
gg1=0;
for i=1:1:length(R2)
gg1=gg1+min(R2(2,i),1-R2(2,i));
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end
e2=gg1/(1+gg1);
gg1=0;
for i=1:1:length(R)
gg1=gg1+min(R(2,i),1-R(2,i));
end
e=gg1/(1+gg1);
% Tabela wyników
display(‚energie’);
[g1 g2 g]
display(‘entropie’);
[e1 e2 e]
display(‘wariancje’);
[var1 var2 var]
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Rozwój polskiego rynku funduszy
venture capital oraz private equity
w okresie 1998–2014
Piotr Zasępa*

1. Wprowadzenie
Fundusze venture capital (VC) oraz private equity (PE) w okresie 1990–2014
stały się ważną klasą aktywów finansowych oraz istotnym segmentem globalnego
rynku finansowego. Wartość kapitału pozostającego w aktywach funduszy venture
capital w samym tylko USA wzrósł w okresie 1993–2015 z 29 mld USD do poziomu 165 mld USD, z rekordowym 2005 rokiem, w którym fundusze posiadały aktywa warte 278 mld USD (NVCA 2016, s. 10). Inwestycje venture capital oraz private
equity mają ogromny wpływ na rozwój wielu innowacyjnych przedsiębiorstw, a co
za tym idzie na rozwój gospodarczy w krajach, w których inwestują. Rynek funduszy venture capital oraz private equity zaczął również funkcjonować w Polsce
wraz z liberalizacją rynku po 1989 roku. Pierwsze inwestycje dokonywane w Polsce opierały się na kapitałach publicznych, jednak w okresie 1990–2014 na rynku
polskim pojawiło się wiele funduszy komercyjnych. Celem artykułu jest charakterystyka oraz analiza polskiego rynku funduszy w zakresie zmieniających się trendów pozyskiwania kapitałów, inwestycji kapitałów oraz sposobów zakończenia
inwestycji w latach 1998–2014.

*

Piotr Zasępa, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny.
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2. Charakterystyka funduszy venture capital
oraz private equity
Cykl inwestycyjny VC oraz PE rozciąga się na kilka bądź kilkanaście lat i obejmuje pięć faz charakteryzujących się odmiennymi cechami oraz zadaniami, jakie
fundusz zobowiązany jest wykonać. Cykl życia funduszu składa się z kilku etapów,
które następują po sobie i mają charakter rozłącznych faz występujących niezależnie. W inwestycjach dokonywanych przez fundusze venture capital możemy wyróżnić trzy podstawowe fazy:
• fazę akwizycji kapitału, obejmującą okres poprzedzający zaangażowanie kapitałowe funduszu w przedsiębiorstwie;
• fazę inwestycji – zaangażowania kapitałowego, związanego z budowaniem
wartości przedsiębiorstwa;
• fazę zakończenia inwestycji, zwaną dezinwestycją – sprzedaż akcji lub udziałów przez fundusz.
Poszczególne fazy dotyczą całego procesu inwestycji, jednak fundusze zaczynają swoje inwestycje w przedsiębiorstwach na różnym etapie ich rozwoju. Zapotrzebowanie na kapitał wśród małych i średnich firm, głównych partnerów funduszy venture capital, ma miejsce w różnych fazach ich ścieżki rozwoju, podobnie
jak różne mogą być cele, jakie – dzięki zaangażowaniu nowego kapitału – chcą
one osiągnąć. Fundusz rozpoczyna swą działalność od akwizycji kapitału. W tej
fazie fundusz gromadzi kapitał od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.
W sytuacjach, kiedy fundusze są tworzone przez przedsiębiorstwa czy instytucje,
takie jak uniwersytety, cały kapitał może należeć do nich i właścicielem funduszu
będzie dane przedsiębiorstwo. Zakres działalności funduszu warunkuje wysokość
środków finansowych, jakie są niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Ważnym problemem na tym etapie jest określenie warunków powierzenia
funduszowi kapitału, które będą odpowiadały interesom kapitałodawców i menedżerom spółki. Faza ta trwa od kilku do kilkunastu miesięcy (Zasępa 2010,
s. 126). Głównymi dawcami kapitału są banki, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i korporacje, agencje rządowe, instytuty naukowe i osoby prywatne. Pozyskanie i analiza potencjalnych
projektów inwestycyjnych to kolejny etap, z jakim musi się zmierzyć fundusz tuż
po zgromadzeniu odpowiednich kapitałów. Fundusze stosują różne sposoby pozyskiwania potencjalnych przedsiębiorstw udziałowych. Mogą one przyjąć dwie
formy działalności – pasywnego inwestora, oczekującego na przedstawiane mu
projekty, lub inwestora aktywnego, samodzielnie poszukującego nowych innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Pasywną formę działalności mogą realizować jedynie duże, dobrze znane fundusze lub też fundusze będące własnością
banków, do których trafiają wnioski kredytowe. Można wyróżnić wiele etapów
finansowania spółek, opartych na teorii cyklu życia produktu, które są specyficzne dla inwestycji venture capital. Klasyfikacja ta jest jednak ściśle związana z roz-
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wojem przedsiębiorstwa, jego sytuacją rynkową i możliwościami rozwoju usługi
bądź cyklem życia produktu, jakie oferuje fundusz. W klasycznym cyklu inwestowania venture capital wyróżnia się najczęściej cztery fazy ujmowane w dwóch
podgrupach:
1. Fazy początkowe (early stage);
a) finansowanie zasiewów (seed financing);
b) finansowanie startu (startup financing);
c) finansowanie fazy pierwszej (first stage financing);
2. Fazy ekspansji (expansion stage financing);
a) finansowanie fazy drugiej (second stage financing) (Węcławski 1997, s. 24).
Proces inwestowania venture capital zakończony powodzeniem jest równoznaczny w tym klasycznym cyklu z wprowadzeniem przedsiębiorstwa na giełdę.
Jednak venture capital jest używany do wspierania finansowego przedsiębiorstwa
także w dalszych fazach jego funkcjonowania, szczególnie do dokonania jego
restrukturyzacji przez menedżerów oraz sprzedaży. Poza tradycyjnymi fazami
J. Węcławski wyróżnia także specyficzne stadia inwestowania venture capital.
National Venture Capital Association (NVCA) badająca działalność sektora venture capital w USA przyjmuje jeszcze inną klasyfikację rodzajów i etapów inwestycji dokonywanych w tym sektorze. Wyodrębnia ona cztery fazy rozwoju przedsiębiorstw:
• Early stage financing, w tym Seed stage financing oraz Startup financing – etap
wczesny (kapitał inkubacyjny oraz kapitał początkowy);
• Expansion stage financing – rozwój;
• Later stage financing – późniejsze etapy rozwoju;
• Acquisition oraz Buy out – przejęcia i wykupy (NVCA 2001, s. 30).
Klasyfikacja inwestycji dokonywanych przez fundusze venture capital według
etapów rozwoju przedsięwzięcia, przyjętych przez EVCA, ma następujące fazy:
• Early stage – finansowanie wczesnych etapów (kapitał inkubacyjny i początkowy);
• Expansion stage – finansowanie rozwoju przedsięwzięcia;
• Later stage – finansowanie późniejszych etapów (refinansowanie długu
lub kolejne podwyższenia kapitałowe);
• Buy out – finansowanie przejęć i wykupów (EVCA, czerwiec 2007).
Zakończenie inwestycji przez fundusz może przybierać różne formy, które uzależnione są od zespołu czynników i nakładających się na siebie uwarunkowań.
Przede wszystkim jednak istotne są następujące czynniki:
• stan rozwoju rynku venture capital i private equity w danym kraju;
• stan rozwoju rynku kapitałowego w danym kraju i jego struktura;
• wyniki finansowe spółki;
• przejrzystość struktury organizacyjnej i systemu kontroli wewnętrznej spółki;
• etap rozwoju spółki;
• pozycja rynkowa spółki, struktura danego sektora i jego perspektywy;
• strategia funduszu, który ulokował środki w spółce;
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• preferencje menedżerów spółki dotyczące określonego sposobu dezinwestycji;
• jakość kadry menedżerskiej;
• etap cyklu życia produktu lub usługi będącej w ofercie spółki;
• uwarunkowania makroekonomiczne oraz koniunktura na rynku w danym
momencie.
Istnieje wiele sposobów zakończenia inwestycji przez fundusz VC oraz PE. Wykorzystanie każdego z nich jest uzależnione w dużym stopniu od wyników, jakie
osiągnęło przedsiębiorstwo udziałowe. Wpływ na sposób przeprowadzenia dezinwestycji mają także negocjacje poprzedzające inwestycję, określające ewentualny sposób sprzedaży udziałów przez fundusz. Najważniejszym czynnikiem i argumentem za wyborem odpowiedniego sposobu sprzedaży jest cena oferowana
dla funduszu. Każdy fundusz, ze względu na specyfikę działania, dąży do tego, aby
sprzedać posiadane udziały, których cena będzie uzależniona od wielu czynników,
jak np. stadium rozwoju przedsiębiorstwa oraz bieżąca sytuacja rynkowa. Do najczęściej obecnie stosowanych sposobów zakończenia inwestycji kapitałowych wykorzystywanych przez fundusze venture capital oraz private equity zalicza się:
1. Wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych (IPO);
2. Sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu lub strategicznemu (trade sale);
3. Sprzedaż udziałów pozostałym właścicielom przedsiębiorstwa – zwrotne
zbycie udziałów (buyback);
4. Sprzedaż udziałów innemu funduszowi venture capital lub inwestorowi finansowemu (secondary purchase);
5. Wykup menedżerski przez zarządzających firmą (MBO – management buy
out);
6. Wykup przez menedżerów spoza firmy (MBI – management buy in);
7. Wykup menedżersko-pracowniczy przez menedżerów zarządzających firmą oraz szeregowych pracowników firmy (MEBO – management employee
buy out);
8. Wykup przez menedżerów z przedsiębiorstwa i spoza firmy (MBO + MBI
= BIMBO);
9. Wykup wspomagany, dokonany za pomocą kapitału pozyskanego przez zadłużenie (LBO – leverage buy out);
10. Leasing pracowniczy (EBO – employees buy out);
11. PBO (grupa menedżerów spółki nabywa pakiet większościowy od funduszu, w podmiocie którego akcje są dopuszczone do publicznego obrotu
i notowane na giełdzie papierów wartościowych);
12. Zakup spółki przez innego inwestora w zamian za akcje tego inwestora (reversetakeover);
13. Likwidacja spółki, umorzenie udziałów (writeoff).
Można wskazać jeszcze kilka dodatkowych sposobów dezinwestycji, jednak
są one pochodnymi i modyfikacjami zaprezentowanych powyżej. Dezinwestycja
funduszy venture capital oraz private equity jest jednym z czynników determinujących stopę zwrotu dla inwestorów. Poprawne przeprowadzenie takiego procesu
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wiąże się z efektywną sprzedażą posiadanych akcji lub udziałów w portfelu funduszu. Zarządzanie ryzykiem takiego portfela i odpowiednie planowanie transakcji
dezinwestycji wydaje się być jednym z kluczowych czynników mających wpływ
na prawidłowe funkcjonowanie tych instytucji finansowych. Na taki fakt wskazują stopy zwrotu osiągane przez fundusze w ostatnich latach, których mediana
średniej stopy IRR nie przekracza 0% (EVCA Yearbooks 2000–2016; Cambridge
Associates LLC U.S Venture Capital Index 1990–2015). Fundusze, ograniczając
horyzont czasowy inwestycji, planują moment i sposób zakończenia inwestycji
poprzez sprzedaż udziałów innemu podmiotowi na rynku. Nie są one zainteresowane pozostawaniem w przedsiębiorstwach o znormalizowanych stopach zwrotu
ani realizacją zysków z bieżących przychodów firmy, lecz zwracają uwagę na szybko rozwijające się innowacyjne spółki pozwalające dynamicznie zwiększać wartość zaangażowanego w nich kapitału. Dezinwestycja oznacza działania podjęte
przez inwestora, mające doprowadzić do wycofania się z inwestycji, czyli zbycia
na rynku prywatnym lub publicznym jednemu lub więcej podmiotom posiadanych udziałów spółki portfelowej (Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005, s. 10).

3. Rozwój globalnego rynku funduszy
venture capital oraz private equity
W celu identyfikacji różnic występujących pomiędzy rynkami należy wskazać
różne podejście do inwestycji venture capital oraz private equity. Można powiedzieć, że żaden z rynków finansowych na świecie nie posiada oficjalnej definicji VC
oraz PE. Najbardziej widoczne różnice w rozumieniu tych pojęć występują pomiędzy USA oraz krajami europejskimi. W Europie finansowanie venture capital dotyczy przedsięwzięć o szerszym niż w USA spektrum aktywności. Publikacje EVCA
dopiero w ostatnich latach zaczęły odróżniać inwestycje venture capital od private
equity w swoich statystykach. Według Stowarzyszenia EVCA venture capital jest
szczególnym rodzajem kapitału udziałowego private equity, tj. seed, start up oraz
later stage venture. Doświadczenia europejskie wskazują równocześnie szersze ujęcie venture capital niż wynika to z klasycznej definicji w rozumieniu pochodzącym
z USA. Specyfiką europejskich funduszy venture capital jest także finansowanie
związane ze zmianą struktury kapitałowej oraz transakcji wykupu. Stowarzyszenie
EVCA używa terminu private equity, który pokrywa działalność zarówno fundszy
venture capital, jak i private equity. W Stanach Zjednoczonych venture capital występuje w ujęciu znacznie węższym, zdefiniowanym przez NVCA, i jest odróżniany
od inwestycji typu private equity. W rozumieniu NVCA venture capital to środki
finansujące nienotowane, młode, szybko rozwijające się przedsiębiorstwa o dużym
potencjale wzrostowym.
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Rysunek 1. Rozróżnienie koncepcji finansowania venture capital oraz private equity w Europie
oraz Stanach Zjednoczonych
Źródło: Świderska 2008, s. 40.

Analizując aktywność funduszy VC oraz PE na najważniejszych globalnych
rynkach, należy przeanalizować ich działalność inwestycyjną na rynkach USA
oraz UE. Tabela 1 prezentuje dane dotyczące poszczególnych faz cyklu inwestycyjnego zrealizowane przez fundusze na rynku USA oraz UE w okresie 1990–2014.
Tabela 1. Aktywność funduszy venture capital oraz private equity na rynku USA oraz UE w okresie 1990–2014 w mld USD
Rok

Akwizycja

Inwestycje

Dezinwestycja

USA

UE

USA

UE

USA

UE

1990

2,9

4,6

2,9

4,1

0,1

2,1

1991

2,3

4,2

2,3

4,6

0,2

1,9

1992

3,6

4,2

3,5

4,7

2,1

2,3

1993

3,8

3,4

3,8

4,1

1,3

3,1

1994

4,2

6,7

4,2

5,4

3,2

3,1

1995

7,9

4,4

8,0

5,5

3,8

3,1

1996

11,0

8,0

11,3

6,8

8,2

3,5

1997

15,0

20,0

14,9

9,7

7,4

5,8

1998

21,0

20,3

21,4

14,5

8,0

6,9

1999

53,0

25,4

54,9

25,1

36,6

8,6

2000

104,0

48,0

105,2

35,0

79,9

9,1

2001

40,5

40,0

40,9

24,3

25,1

12,4

2002

22,0

27,5

22,1

27,6

11,9

10,6

2003

19,6

27,0

19,6

29,1

8,2

13,5

2004

22,1

27,5

25,0

36,9

28,6

19,5
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Rok

Akwizycja
USA

Inwestycje

Dezinwestycja

UE

USA

UE

USA

UE

2005

22,7

71,8

27,6

47,0

19,5

29,7

2006

26,3

112,0

27,0

71,0

24,2

33,1

2007

30,4

79,0

31,8

72,8

30,7

27,0

2008

30,0

81,3

29,5

54,0

16,2

13,1

2009

16,7

16,0

20,7

23,4

12,3

11,1

2010

13,4

21,7

23,3

43,3

25,7

19,6

2011

18,9

41,6

29,4

47,0

34,5

31,2

2012

19,9

23,6

26,6

37,3

44,0

21,8

2013

17,8

53,6

30,3

38,1

28,0

34,3

2014

31,1

44,6

50,8

41,5

63,0

37,8

Źródło: dane EVCA oraz NVCA.

Przedstawione w tabeli 1 dane wskazują, iż w okresie 1990–2014 poziom akwizycji, inwestycji i dezinwestycji w USA oraz UE wzrósł o ponad 900% w przypadku akwizycji, 1700% w przypadku inwestycji oraz o ponad 5000% w przypadku USA dla dezinwestycji. Tak dynamiczny wzrost aktywności działalności
funduszy wskazuje na utworzenie się ważnego segmentu aktywów na rynku finansowym.

4. Rozwój polskiego rynku funduszy venture
capital oraz private equity w latach 1998–2014
Publikowane dane dotyczące venture capital oraz private equity wskazują na występowanie w okresie 1998–2016 kilku faz rozwoju rynku oraz na znaczne powiązanie kształtu rynku (preferencji inwestycyjnych funduszy) z ogólnym stanem koniunktury gospodarczej. Można też mówić o wyraźnej segmentacji rynku według
rodzaju i wielkości funduszy, a także pochodzenia kapitału. Do Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) należy (stan na maj 2016 r.) 49 członków
zwyczajnych – firm zarządzających funduszami venture capital oraz private equity,
i 36 członków wspierających – firm doradczych działających na rzecz sektora. Firmy te zainwestowały 10,5 mld EUR w około 1300 przedsiębiorstw, z 500 dokonano już dezinwestycji, nadal w portfelach funduszy pozostaje około 800 spółek1.
Wartość inwestycji w Polsce przewyższa kwotami inwestycje w Austrii, Irlandii,
na Węgrzech, w Portugalii, Grecji i na Słowacji. Analizując aktywność funduszy
1

Dane oszacowane na podstawie raportów PSIK oraz EVCA.
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VC oraz PE w Polsce, należy stwierdzić, iż podobnie jak w przypadku rynków
rozwiniętych jest ona cykliczna. W przypadku akwizycji kapitału lata 2004 oraz
2006 charakteryzują się najwyższą dynamiką (odpowiednio – 1100% oraz 1400%)
oraz rekordowymi poziomami pozyskanych środków (936 mln EUR w 2006 r.).
W okresie 1998–2014 fundusze pozyskały ponad 5,3 mld EUR, co daje średnią
na poziomie 296 mln EUR rocznie. Poziom aktywności funduszy VC/PE w latach
1998–2014 prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Aktywność funduszy venture capital oraz private equity na rynku polskim w okresie
1998–2014 (w mln EUR)
Rok

Akwizycja

Inwestycja

Dezinwestycja

1998

320,0

102,0

50,0

1999

250,0

183,0

149,0

2000

360,0

201,0

42,0

2001

176,0

150,0

41,0

2002

118,0

117,0

79,0

2003

25,0

133,0

115,0

2004

300,0

130,0

88,0

2005

59,0

153,0

115,0

2006

936,0

293,0

140,0

2007

570,0

571,0

95,0

2008

741,0

724,0

69,0

2009

126,0

484,0

31,0

2010

114,0

504,0

59,0

2011

442,0

692,0

134,0

2012

446,0

544,0

130,0

2013

260,0

350,0

240,0

2014

100,0

330,0

540,0

Źródło: Dane EVCA.

Analizując aktywność funduszy VC/PE w zakresie inwestycji oraz dezinwestycji, należy stwierdzić, iż ze względu na charakter funkcjonowania tych podmiotów
jest ona dużo bardziej stablina w badanym okresie. W badanym okresie fundusze
zainwestowały około 5,6 mld EUR i dokonały dezinwestycji na poziomie 2,1 mld
EUR, co może wskazywać, iż w portfelach funduszy znajduje się 3,5 mld EUR niezakończonych inwestycji (wartość poczatkowych inwestycji). Dynamikę aktywności funduszy prezentuje wykres 1.

Rozwój polskiego rynku funduszy venture capital oraz private equity...

187

skala lewa: inwestycja i dezinwestycja; skala prawa: akwizycja
Wykres 1. Dynamika aktywności funduszy venture capital
oraz private equity w okresie 1999–2014 (w %)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych EVCA.

Analizując dynamikę procesów akwizycyjnych, inwestycyjnych oraz dezinwestycyjnych funduszy VC/PE na rynku polskim w okresie 1998–2014, można zauważyć
wspomnianą cykliczność wskazanych aktywności. Na szczególną uwagę zasługuje
dynamika akwizycji w latach 2004 oraz 2006, co może wskazywać na wzrost atrakcyjności rynku polskiego po przystąpieniu do struktur UE. W przypadku dokonanych inwestycji wyraźnie widać powiązanie rynku funduszy z rynkiem kapitałowym,
gdyż poziom inwestycji w okresie 2006–2008 osiągał najwyższą dynamikę (w okresie
2005–2008 wzrósł aż o 450%), podczas notowania indeksu WIG w tym okresie również notował rekordowe stopy zwrotu (w okresie 2005–2008 wartość indeksu WIG
wzrosła o 100%2). W okresie wzmożonej aktywności inwestycyjnej funduszy VC/
PE można było obserwować więc pozytywne i dynamiczne zmiany najważniejszych
globalnych indeksów giełdowych. Cykliczność zachowania się funduszy jest również
dobrze zauważalna w przypadku poziomu i dynamiki przeprowadzonych dezinwestycji. Są one także powiązane z sytuacją na rynku kapitałowym, co w tym przypadku przekłada się na okresy najwyższej dynamiki w momentach tzw. hossy giełdowej.
Najwyższy poziom dynamiki można było zaobserwować w okresach 2005–2006
(57% wzrostu), 2010–2011 (430% wzrostu) oraz 2013–2014 (415% wzrostu). Krótkie okresy dynamiki w zakresie dezinwestycji wskazują, iż fundusze świadomie wybierają okresy dobrej koniunktury giełdowej, która przekłada się na wysoką wycenę
aktywów kapitałowych. W tych okresach najłatwiej jest znaleźć inwestorów chętnych zaoferować i zaakceptować wysokie wyceny spółek portfelowych.
2

Dane GPW w Warszawie: www.gow.pl (dostęp: 10.05.2016).
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5. Podsumowanie
Działania funduszy są ukierunkowane na długookresowe finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw, podejmując tym samym wysokie ryzyko utraty powierzonego kapitału. W zamian oczekują długookresowego wzrostu wartości spółek
portfelowych, co może zagwarantować im osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Należy podkreślić, że fundusze rozwijają przedsiębiorstwa nie tylko poprzez dokonywane inwestycje zgromadzonych środków, ale również służą im doradztwem
i wiedzą opartą na międzynarodowym doświadczeniu menedżerów zarządzających
funduszami. Inwestycje venture capital mają w Polsce bardzo duże perspektywy rozwoju, a także przynoszą znaczące korzyści w skali całej gospodarki. Jedną z głównych barier rozwoju polskiego rynku funduszy venture capital/private equity jest
brak zaangażowania kapitałodawców krajowych w ten rodzaj inwestycji. Napływ
kapitału zagranicznego, zwłaszcza w latach 2005–2008, przyczynił się do rozwoju
rynku kapitałowego w Polsce, co ułatwiało funkcjonowanie funduszom. Opisywane
w pracy uwarunkowania dezinwestycji, które jeszcze kilka lat temu stanowiły duży
problem w Polsce, są coraz bardziej sprzyjające. Rynek kapitałowy w Polsce rozwinął się do tego stopnia, iż fundusze nie mają problemów ze zbyciem udziałów/akcji
w przedsiębiorstwach czy wprowadzeniem spółki na giełdę. Fundusze notują bardzo duże zainteresowanie swoimi inwestycjami. W 2006 roku pozyskały rekordowe
936 mln EUR na dalszą działalność. Sytuacja ta sprawia, iż poszukują one odpowiednich projektów do sfinansowania. Dezinwestycje dokonywane w latach 1998–2014
na rynku w Polsce były odzwierciedleniem operacji z rynku europejskiego. W latach
2005–2007 szybki wzrost rynku kapitałowego w Polsce, a szczególnie GPW, spowodował rekordowe dezinwestycje za pomocą IPO, które zamknęły się kwotą 140 mln
EUR. W 2014 roku fundusze zanotowały również rekordowo wysoki poziom wartości dezinwestycji, które zamknęły się kwotą 540 mln EUR. Na podstawie najnowszych danych z polskiego rynku venture capital oraz private equity można stwierdzić,
iż fundusze wysokiego ryzyka są bardzo skutecznym narzędziem wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Inwestycje venture capital oraz private equity mają przed
sobą duże perspektywy rozwoju. Bardzo dynamicznie rozwijający się rynek kapitałowy ułatwi funduszom efektywne zakończenie dokonanych inwestycji. Dalszy rozwój rynku funduszy VC oraz PE wydaje się być niezagrożony.
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ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU FUNDUSZY VENTURE CAPITAL
ORAZ PRIVATE EQUITY W OKRESIE 1998–2014
Streszczenie
Fundusze venture capital oraz private equity w okresie 1990–2014 stały się ważną klasą aktywów
finansowych oraz istotnym segmentem globalnego rynku finansowego. Rynek funduszy venture capital oraz private equity zaczął również funkcjonować w Polsce wraz z liberalizacją rynku po 1989 roku.
Pierwsze inwestycje dokonywane w Polsce opierały się na kapitałach publicznych, jednak w okresie
1990–2014 na rynku polskim pojawiło się wiele funduszy komercyjnych. Celem artykułu jest charakterystyka oraz analiza polskiego rynku funduszy w zakresie zmieniających się trendów pozyskiwania kapitałów, inwestycji kapitałów oraz sposobów zakończenia inwestycji w latach 1998–2014.
Słowa kluczowe: rynek venture capital, rynek private equity

VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY MARKET DEVELOPMENT
IN POLAND OVER 1998–2014
Summary
Venture capital and private equity funds in the period 1990 to 2014 have become an important
class of financial asset and an important segment of the global financial market. Market for venture
capital and private equity funds has also started to operate in Poland, together with the liberalization
of the market after 1989. The first investments made in Poland were based on public capital,
but in the period of 1990–2014 on the Polish market, a number of commercial funds. This article aims
to analyze the characteristics and Polish funds market in terms of the changing trends of acquiring
capital, investments and divestments in the years 1998–2014.
Keywords: venture capital market, private equity market
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Kapitał obrotowy netto i płynność
finansowa – analiza na podstawie
spółek notowanych na NewConnect
Monika Bolek*

1. Wprowadzenie
Płynność finansowa i kapitał obrotowy netto są ze sobą silnie związanymi obszarami w zarządzaniu przedsiębiorstwem i można zastanawiać się, czy oczywiste
teoretycznie związki powinny podlegać badaniom. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że oprócz kierunków zależności istotne znaczenie ma także ich siła, która
daje pewne wyobrażenie o decyzjach podejmowanych przez menedżerów. Dodatkowo płynność finansowa jest zagadnieniem złożonym i analiza różnic w jej
oddziaływaniu z kapitałem obrotowym w małych i średnich przedsiębiorstwach
notowanych na NewConnect może pokazać, jakie zależności w nich występują.
Decyzje związane z polityką wobec klientów oraz dostawców, zarządzanie zapasami czy też poziom gotówki utrzymywany w celu wykorzystywania pojawiających się na rynku okazji wpływają na kształtowanie się poziomu aktywów bieżących i zobowiązań krótkoterminowych. Z drugiej strony poziom pozyskanych
na giełdzie kapitałów własnych reprezentujących kapitały stałe może, w obliczu
braku efektywnych projektów inwestycyjnych, spowodować wzrost aktywów bieżących poprzez kumulowanie gotówki lub rozluźnienie polityki wobec klientów
oraz mniej restrykcyjne zarządzanie zapasami.
Płynność finansową można analizować na kilku płaszczyznach. Z jednej strony świadczy ona o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań. Może
być także postrzegana jako szybkość cyrkulacji gotówki mierzonej rotacją zapasów i należności pomniejszonych o rotację zobowiązań. Jeszcze innymi rodzajami
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płynności mogą być cash flow z działalności operacyjnej, a dodatkowo poziom
utrzymywanej gotówki oraz łatwość zamiany aktywów na gotówkę. Problem wydaje się złożony, tym bardziej, że decyzje w obszarze zarządzania kapitałem obrotowym wpływają na rentowność oraz ryzyko specyficzne spółki, związane z utrzymaniem płynności finansowej (Ostaszewski 2013).
Kapitał obrotowy netto może być definiowany jako różnica pomiędzy aktywami
bieżącymi i zobowiązaniami krótkoterminowymi, która jest finansowana kapitałami długoterminowymi. W związku z tym poziom kapitału pracującego netto może
wynikać z poziomu zainwestowanego w spółkę kapitału, a kapitał obrotowy netto
mierzony jest wówczas jako różnica między kapitałami stałymi a aktywami trwałymi. Oba podejścia dają taki sam rezultat, ale dzięki nim analizie mogą podlegać
inne aspekty decyzyjne w przedsiębiorstwie.
Analiza związku płynności finansowej z kapitałem obrotowym netto na przykładzie niefinansowych spółek notowanych na NewConnect może wskazać na cechy
charakterystyczne zarządzania płynnością w młodych i rozwijających się przedsiębiorstwach, które dominują na tej alternatywnej giełdzie. Przedsiębiorstwa notowane na NewConnect starają się skomercjalizować swój produkt i powiększyć
rozmiar dzięki kapitałom zgromadzonym w drodze emisji akcji. Optymalne wykorzystanie tych kapitałów nie jest związane jedynie z inwestycjami w aktywa trwałe,
ale także w aktywa bieżące i działalność marketingową. Niestety tylko 25% notowanych tam spółek przynosi zyski. Analiza związku pomiędzy płynnością finansową i kapitałem obrotowym netto może pozwolić na sformułowanie wniosków,
dzięki którym wzrośnie efektywność działania tych spółek.
Celem artykułu jest analiza siły i kierunku związku płynności finansowej i kapitału obrotowego netto. Weryfikowana hipotez przyjmuje zatem postać: płynność
finansowa i kapitał pracujący netto są ze sobą związane i wpływają na siebie. Artykuł składa się z następujących części: analiza literatury, metoda badawcza, opis
wyników badań oraz podsumowanie.

2. Analiza literatury
W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji płynności. Filipiak stwierdza, że płynność finansowa jest to stopień, w jakim biznes dysponuje gotówką
lub może ją szybko uzyskać poprzez sprzedaż swoich aktywów (Filipiak 2000,
s. 151). Duliniec z kolei twierdzi, że przez płynność finansową rozumie się zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań – możliwość pokrywania wszelkiego rodzaju wydatków związanych z prowadzoną działalnością,
oraz że płynność finansowa odgrywa istotną rolę w ocenie kondycji finansowej
przedsiębiorstwa, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa finansowego, umożliwiającego dalsze jego funkcjonowanie (Duliniec 2011, s. 23). Według Sierpińskiej
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i Jachny w celu utrzymania ciągłości realizowanych procesów gospodarczych
przedsiębiorstwo powinno tak prowadzić swoją działalność, aby zachować płynność finansową, a przez płynność rozumie się najczęściej zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących (Sierpińska, Jachna 2005, s. 145).
Z pojęciem płynności wiążą się sposoby jej pomiaru. Wędzki uważa, że płynność przedsiębiorstwa może być mierzona i oceniana z wykorzystaniem stanów
aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących w danym momencie (statyczna
ocena płynności finansowej) lub strumieni pieniężnych, wygenerowanych przez
przedsiębiorstwo w analizowanym okresie (dynamiczna ocena płynności finansowej). Uważa on poza tym, że płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa
do osiągnięcia przepływów pieniężnych umożliwiających regulowanie wymagalnych zobowiązań i pokrywanie niespodziewanych wydatków gotówkowych
(Wędzki 2002, s. 58).
Zdaniem Maślanki zbyt niska płynność w ujęciu statycznym może doprowadzić
w dłuższym okresie do problemów z wypłacalnością, a co za tym idzie do bankructwa przedsiębiorstwa. Utrzymanie rentowności w dłuższym okresie nie jest
możliwe bez zachowania płynności finansowej i wypłacalności jednostki gospodarczej (Maślanka 2008, s. 51). Związek płynności finansowej z rentownością jest
istotnym elementem zarządzania, gdyż działalność przedsiębiorstwa powinna być
podporządkowana celom realizowanym przez menedżerów, czyli maksymalizacji
rentowności i wartości dla właścicieli.
Dynamiczne podejście do płynności zostało także zdefiniowane jako cykl konwersji gotówki i zaproponowane przez Hagera (1976, s.19-21) i Richardsa z Laughlinem (1980, s.32–38), a kolejną propozycją dynamicznego pomiaru płynności
są wskaźniki oparte na przepływach finansowych, w tym lambda opisana przez
Emerego (Emery 1984, s. 25–32). Miary płynności oparte na przepływach finansowych mają jeszcze inną naturę, a cash flow pokazuje, jakimi środkami przedsiębiorstwo dysponowało w danym okresie i jakie było ich źródło pochodzenia,
a także jak zostały one zagospodarowane. Szczególną wagę w zarządzaniu płynnością finansową przywiązuje się do przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej (Bernstein 1985, s. 74–77). Cicirko zwraca uwagę, że płynność jest różnie definiowana, aczkolwiek nie wynika to z niepoprawnego podejścia, a z faktu
przedstawiania innego punktu widzenia i akcentowania innych aspektów (Cicirko
2010). Kompleksowa analiza płynności związana jest z ogólną oceną pozycji bilansowych, rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze szczególnym uwzględnieniem majątku oraz źródeł jego finansowania. Ważne są również
wzajemne powiązania kapitałowo-majątkowe oraz analiza wskaźnikowa. Wskaźniki mogą mieć różną treść ekonomiczną i charakteryzować się inną przydatnością informacyjno-analityczną (Bednarski 2007, s. 76–77).
W krótkim okresie płynność decyduje o przetrwaniu przedsiębiorstwa na rynku. Utrata płynności jest przedsionkiem do jego bankructwa. Prowadzi ona bowiem do zmniejszenia zaufania banków do jednostki gospodarczej oraz ograniczenia dostępu do kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Zmniejsza się również
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zakres kredytowania kontrahentów przez przedsiębiorstwo, co w konsekwencji
wpływa na kurczenie się obszaru działania na rynku. Wszystko to, wraz z utratą
reputacji, odbija się na poziomie osiąganych zysków i zmniejsza wartość rynkową
przedsiębiorstwa.
Z przedstawionych definicji można wysnuć wniosek, że ocena płynności przedsiębiorstwa ma charakter złożony. Płynność finansowa to stan, w jakim znajduje się przedsiębiorstwo, składający się z takich wymiarów jak: wypłacalność,
zdolność płatnicza, szybkość generowania gotówki z działalności operacyjnej,
zdolność do generowania gotówki czy też łatwość zamiany aktywów na gotówkę,
który to stan pozwala osiągnąć maksymalną rentowność i ukształtować oczekiwania inwestorów na poziomie związanym z nadzieją, że inwestycja w daną spółkę
przyniesie w przyszłości wzrost jej wartości, ponieważ zainwestowane kapitały zostaną optymalnie wykorzystane do finansowania projektów inwestycyjnych oraz
aktywów bieżących.
Obok płynności finansowej drugim omawianym zagadnieniem jest kapitał obrotowy netto. W zależności od punktu wyjścia można go obliczyć na dwa sposoby (Cicirko 2010, s. 112). W podejściu kapitałowym kapitał obrotowy netto
oblicza się jako różnicę kapitałów stałych i aktywów trwałych, a w podejściu majątkowym jest to różnica majątku obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych.
Należy dodać, że w podejściu majątkowym do zobowiązań krótkoterminowych
zalicza się umownie krótkoterminowe przychody przyszłych okresów i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne (Sierpińska i Wędzki 1999, s. 74).
Poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie można rozpatrywać także
w dwóch ujęciach: krótko- i długoterminowym. W zależności od przyjętych założeń czasowych pod uwagę należy brać różnicę między wielkością aktywów bieżących a wielkością pasywów bieżących (ujęcie krótkoterminowe) lub też różnicę
między wielkością pasywów stałych a wielkością aktywów stałych (ujęcie długoterminowe) (Wawryszuk-Misztal 2007, s. 42).
Wysoki poziom aktywów bieżących jest finansowany z zobowiązań wobec dostawców, pracowników i innych grup, kredytów krótkoterminowych oraz z kapitałów długoterminowych. Pozyskanie finansowania na pokrycie różnicy między
majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkoterminowymi wiąże się z kosztami finansowymi. W przypadku kredytów lub obligacji jest to oprocentowanie,
a w przypadku pozyskania kapitału własnego w drodze emisji akcji – jego koszt.
Pozyskiwanie kapitału własnego w wyniku emisji akcji powoduje, że menedżerowie, podejmując decyzje, muszą kierować się oczekiwaniami inwestorów. Dodatkowo możliwe jest pozyskanie w drodze IPO większej lub mniejszej wartości kapitału niż było to planowane. Pozyskanie większej sumy kapitałów może
pozwolić na realizację kolejnych rentownych projektów inwestycyjnych, ale gdy
przedsiębiorstwo ich nie ma, zgromadzony kapitał może wpłynąć na wzrost poziomu kapitału obrotowego netto bez adekwatnego wzrostu rentowności kapitałów wynikających z zamrożenia gotówki. Z kolei pozyskanie niższego poziomu
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kapitałów niż planowano może skutkować zbyt agresywną polityką płynności
finansowej, która może wpłynąć negatywnie na możliwość wzrostu przedsiębiorstwa.
Analizowanie kapitału obrotowego netto jest ściśle związane z przepływem strumieni pieniężnych i rzeczowych, które mają charakter ciągły, ale nie jednostajny.
Oznacza to, że w zależności od momentu cyklu produkcyjnego różnie kształtuje się
struktura aktywów i pasywów, a zwłaszcza zmieniają się wielkości poszczególnych
składników aktywów i pasywów bieżących. W związku z tymi zmianami trudne
jest oszacowanie wielkości kapitału obrotowego netto. Przyjmuje się, że do obliczenia wskaźników zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto pod uwagę brane są dane zawarte w bilansie (Wawryszuk-Misztal 2007, s. 43). Dane te również
są odwzorowaniem stanu finansowego w jednym określonym momencie (w którym bilans ten był sporządzany). Prowadzenie jednolitej strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto w powiązaniu ze stabilną polityką płynności skutkuje
niezmienną strukturą kapitału, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa w dłuższym okresie.
Realizowana przez spółki strategia zarządzania kapitałem obrotowym netto
w znacznej mierze zależy od uwarunkowań występujących w danym sektorze, które wpływają na natężenie konkurencji i siłę przetargową w prowadzonych negocjacjach. W zależności od obranej strategii poziom kapitału obrotowego netto może
być dodatni (strategia konserwatywna), ujemny (agresywna) lub może oscylować
wokół zera (strategia umiarkowana).
Dodatni kapitał obrotowy netto oznacza, że część aktywów bieżących finansowana jest z kapitałów stałych (długoterminowych), które pozostają w ciągłej dyspozycji przedsiębiorstwa. Ich odpowiedni udział umożliwia utrzymanie pożądanego poziomu płynności finansowej. Korzystanie z długoterminowych kapitałów
wiąże się jednak ze stosunkowo wysokimi kosztami, zatem – aby przedsiębiorstwu
opłacało się z nich korzystać – rentowność kapitału musi przewyższać jego koszt.
Zerowy kapitał obrotowy netto oznacza, że aktywa bieżące są finansowane wyłącznie ze zobowiązań krótkoterminowych. Jest to możliwe, gdy przedsiębiorstwo
minimalizuje poziom zapasów i należności, przy równoczesnej maksymalizacji
poziomu zobowiązań. Strategia ta może odzwierciedlać także słabą kondycję finansową, kiedy przedsiębiorstwo spłaca długi dopiero po otrzymaniu należności.
Jednak taka sytuacja może charakteryzować także silne przedsiębiorstwo, mogące
wywierać presję na klientów i dostawców. Zerowy kapitał obrotowy netto jest bardziej poziomem teoretycznym; w praktyce wskaźniki jedynie oscylują wokół tej
wartości.
Ujemny kapitał obrotowy netto oznacza, że zobowiązania krótkoterminowe finansują nie tylko aktywa bieżące, ale także część majątku trwałego, który wiąże
środki pieniężne na długi okres. Taki sposób finansowania stwarza równocześnie
wysokie ryzyko utraty płynności finansowej, ponieważ nawet upłynnienie całego
majątku obrotowego nie wystarczyłoby na pokrycie bieżących zobowiązań. Koncepcja ujemnego kapitału obrotowego netto jest typowa i stosunkowo bezpieczna
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dla przedsiębiorstw handlowych, które wydłużając terminy wymagalności długów,
najczęściej otrzymują należności natychmiastowo, w formie sprzedaży za gotówkę. Generują one w ten sposób dużo wolnych środków pieniężnych, które mogą
angażować w środki trwałe. Podobne postępowanie w przypadku jednostek produkcyjnych, u których okres ściągania należności jest znacznie dłuższy, jest bardzo
ryzykowne.
Przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, a takie w większości notowane są
na NewConnect, jeżeli planują intensywny wzrost, powinny utrzymywać wysoki
poziom zapasów, aby móc zaspokoić popyt w sposób szybki i efektywny. Należności w tym przypadku także powinny być wyższe, jeżeli, budując rynek zbytu,
przedsiębiorstwo zachęca klientów do zakupu produktu, oferując dla zachęty
długie terminy płatności. Wysoki poziom gotówki pozwala z kolei na finansowanie szybkiego wzrostu i wykorzystywanie sprzyjających sytacji pojawiających się
na rynku.Wysoki poziom zapasów, należności oraz gotówki składają się na wysoki
poziom aktywów bieżących, który jest zazwyczaj związany z wysokim poziomem
kapitału obrotowego netto. Inwestorzy godzą się na sfinansowanie takiej strategii,
oczekując efektywnego wzrostu przedsiębiorstwa, który przyniesie wysokie stopy
zwrotu.
Poziom kapitału obrotowego netto z jednej strony wynika z realizowanych
przez przedsiębiorstwo transakcji, które są odzwierciedleniem stosunków między
uczestnikami rynku, a z drugiej strony jest związany z ograniczeniami w dostępności do kapitału oraz jego ceny. Im droższy i mniej dostępny kapitał, tym niższy
poziom kapitału obrotowego netto, który wpływa na kształtowanie się polityki zarządzania aktywami bieżącymi i zobowiązaniami krótkoterminowymi.

3. Metoda badawcza
W przedstawionym w dalszej części badaniu wykorzystano dane pochodzące
z dokumentów finansowych niefinansowych spółek notowanych na NewConnect
w latach 2007–2013. Zjawiska płynności finansowej i kapitału obrotowego netto
zostały określone za pomocą niżej przedstawionych wskaźników. Wskaźnik płynności bieżącej oblicza się jako stosunek majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa:
CR =

CA
(1)
CL

gdzie: CR – wskaźnik bieżący, CA – aktywa bieżące, CL – zobowiązania krótkoterminowe.
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Jest to wskaźnik związany z jednej strony z płynnością finansową, ale także
można wykorzystać go do oceny poziomu kapitału obrotowego netto w kontekście
majątkowym. Poziom wskaźnika płynności bieżącej mniejszy niż jeden oznacza
agresywną strategię zarządzania kapitałem obrotowym netto, a z kolei jego wartość większa niż jeden oznacza strategię konserwatywną.
Cykl konwersji gotówki jest zestawieniem wskaźników rotacji należności, zapasów oraz zobowiązań bieżących i przedstawia się go zgodnie z następującą formułą:
CCC = ICC + RCC – DPD

(2)

gdzie: ICC – wskaźnik rotacji zapasów, RCC – wskaźnik rotacji należności, DPD
– wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących.
Cykl konwersji gotówki określa czas pomiędzy odpływem środków pieniężnych na spłatę zobowiązań a ich wpływem w postaci zainkasowanych należności,
z uwzględnieniem czasu utrzymywania zapasów w danym cyku. Wskaźnik ten reprezentuje dynamiczną ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku przedstawia stosunek cash flow
z działalności operacyjnej do aktywów razem:
CFO / A =

CFO
(3)
TA

gdzie: CFO/A – wskaźnik wydajności gotówkowej majątku, CFO – cash flow
z działalności operacyjnej, A – aktywa razem.
Wskaźnik gotówkowej wydajności aktywów pokazuje stopień wygenerowanej
gotówki z działalności operacyjnej przez aktywa będące w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Kapitał pracujący netto może być oceniony w odniesieniu do poziomu aktywów
będących w posiadaniu spółki, tak jak przedstawiono to poniżej:
WCN=
/A

WCN
× 100 (4)
A

gdzie: WCN/A – wskaźnik kapitału pracującego netto do aktywów ogółem, WCN
– kapitał pracujący netto, A – aktywa ogółem.
Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu kapitał obrotowy netto finansuje cały
majątek przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzono na danych przekrojowych
w programie Gretl.
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4. Badanie zależności między płynnością
finansową a kapitałem pracującym netto
W punkcie tym zostaną przeprowadzone analizy zależności pomiędzy miarami
płynności finansowej a wskaźnikiem kapitału obrotowego netto. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizy korelacji oraz regresji modeli, w których kapitał
pracujący netto występuje jako zmienna determinująca płynność finansową. Tabela 1 przedstawia wyniki analizy statystyki opisowej dla WCN/A i CR.
Tabela 1. Statystyki opisowe dla 1379 obserwacji WCN/A i CR
Zmienna
CR
WCN/A
Zmienna
CR
WCN/A

Średnia
2,70
0,23
Odch. stand.
2,17
0,31

Mediana
1,94
0,20
Wsp. zmienności
0,80
1,37

Minimalna
0,02
–1,38
Skośność
1,45
–0,11

Maksymalna
9,94
1,00
Kurtoza
1,57
0,55

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki analizy statystycznej pokazują, że w badanej próbie średnie pokrycie aktywów kapitałem pracującym netto wynosi 23% przy średnim poziomie wskaźnika płynności bieżącej 2,7. Następnie przeprowadzono analizę korelacji zmiennych
wybranych do badania. Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy zmiennymi
WCN/A i CR dla próby liczącej 1379 obserwacji wynosi 0,30. Wartość statystyki testowej (do testowania istotności współczynnika korelacji) wynosi 0,05 i jest
mniejsza od wartości krytycznej wynoszącej 11,82 dla dowolnie niskiego poziomu
istotności (p = 0,0000). Można zatem stwierdzić, że korelacja między wskaźnikami
jest dodatnia i istotna statystycznie. W następnej kolejności przeprowadzono analizę regresji zmiennych i oszacowano parametry dla następującego modelu:
CRi =
−2, 22ai*** + 2,1WCN / Abi*** (5)
Tabela 2. Estymacja KMNK. Zmienna zależna (Y): CR
Współczynnik
Const
2,22
WCN/A
2,10
Średn. aryt. zm. zależnej
F(1, 1377)
Wsp. determ. R-kwadrat

Błąd stand.
0,07
0,18
2,70
139,9415
0,09

t-Studenta
wartość p
32,28
<0,00001
***
11,83
<0,00001
***
Odch. stand. zm. zależnej
2,17
0,00
Wartość p dla testu F
Skorygowany R-kwadrat
0,09

Zakładam, że parametr jest istotny statystycznie dla każdego p-value mniejszego
od 0,1, odpowiednio dla rosnących przedziałów ufności 1% (*), 5% (**) i 10% (***).
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowując, można stwierdzić, że wzrost/spadek zmiennej WCN/A o jednostkę powoduje wzrost/spadek zmiennej CR o 2,1 jednostki, czyli o ok. 78%
średniej wartości tej zmiennej. Zaangażowanie dodatkowego kapitału i wzrost poziomu kapitału obrotowego netto determinuje wzrost aktywów bieżących, pokazując, że przedsiębiorstwo charakteryzuje się wówczas bardziej konserwatywnym
podejściem do płynności finansowej rozumianej w sposób statyczny. Wnioskowanie to jednak ze względu na bardzo niski R2 jest raczej przypuszczeniem, mimo
istotnej statystycznie pozytywnej korelacji między zmiennymi.
W drugiej kolejności przeprowadzono analizę statystyczną zmiennych WCN/A
i CCC. W tabeli 3 przedstawiono wyniki analizy statystyki opisowej.
Tabela 3. Statystyki opisowe dla 712 obserwacji WCN/A i CCC
Zmienna
CCC

Średnia

Zmienna

Minimalna

Maksymalna

49,97

19,00

–539,90

964,00

0,24

0,21

–0,76

1,00

WCN/A
CCC

Mediana

Odch. stand.

Wsp. zmienności

Skośność

Kurtoza

148,45

2,97

2,31

10,65

0,30

1,21

0,02

–0,001

WCN/A

Źródło: opracowanie własne.

Średni poziom CCC w badanej próbie wynosi prawie 50 dni, przy średnim poziomie WCN/A – 24%. Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy zmiennymi
WCN/A i CCC dla próby liczącej 712 obserwacji wynosi 0,20. Wartość statystyki testowej (do testowania istotności współczynnika korelacji) wynosi 0,07 i jest
mniejsza od wartości krytycznej wynoszącej 5,46 dla dowolnie niskiego poziomu
istotności (p = 0,0000). Można zatem stwierdzić, że korelacja między wskaźnikami
jest dodatnia i istotna statystycznie. W następnej kolejności przeprowadzono analizę regresji zmiennych i oszacowano parametry dla następującego modelu:
=
CCCi 25,38ai*** + 100, 45WCN / Abi*** (6)
Tabela 4. Estymacja KMNK. Zmienna zależna (Y): CCC
Współczynnik
Const
25,38
WCN/A
100,45
Średn. aryt. zm. zależnej
F(1, 711)
Wsp. determ. R-kwadrat

Błąd stand.
7,07
18,40
49,97
20,24
0,04

t-Studenta
wartość p
3,59
0,0004
***
5,46
<0,00001
***
Odch. stand. zm. zależnej
148,45
Wartość p dla testu F
0,00
Skorygowany R-kwadrat
0,04

Zakładam, że parametr jest istotny statystycznie dla każdego p-value mniejszego
od 0,1, odpowiednio dla rosnących przedziałów ufności 1% (*), 5% (**) i 10% (***).
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowując, można stwierdzić, że wzrost/spadek zmiennej WCN/A o jednostkę powoduje wzrost/spadek zmiennej CCC o 100,45 jednostki, czyli o ok. 201%
średniej wartości tej zmiennej. Cykl konwersji gotówki jest związany ze wskaźnikiem pokrycia aktywów kapitałem pracującym netto, ale bardzo niskie R2 nie pozwala na jednoznaczną ocenę wpływu WCN/A na CCC.
Inwestycja w kapitał pracujący netto powinna być prowadzona wtedy, gdy przynosi pozytywne rezultaty w postaci zwiększenia cash flow z działalności operacyjnej, a co za tym idzie – rentowności. W celu oceny zależności kapitału obrotowego
netto i cash flow z działalności operacyjnej przeprowadzono analizę statystyczną
zmiennych WCN/A i CFO/A. Tabela 5 przedstawia wyniki analizy statystyki opisowej.
Tabela 5. Statystyki opisowe dla 1470 obserwacji WCN/A i CFO/A
Zmienna

Średnia

Mediana

Minimalna

CFO/A

–0,02

0,01

–6,60

WCN/A

0,26

0,23

–1,38

Odch. stand.

Wsp. zmienności

Skośność

Kurtoza

CFO/A

0,41

17,80

–0,87

121,32

WCN/A

0,33

1,26

–0,06

0,23

Zmienna

Maksymalna
7,25
1,02

Źródło: opracowanie własne.

Średnia wartość wskaźnika wydajności gotówkowej jest ujemna wskazuje
na negatywny cash flow z działalności operacyjnej, który generują spółki uwzględnione w próbie badawczej. Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy zmiennymi
WCN/A i CFO/A dla próby liczącej 1470 obserwacji wynosi 0,03 i jest mniejszy
od wartości statystyki testowej, która wynosi 0,05 dla wartości p = 0,31. Można
zatem przyjąć hipotezę zerową o braku korelacji między zmiennymi. W następnej
kolejności przeprowadzono analizę regresji zmiennych i oszacowano parametry
dla następującego modelu:
CFO / Ai =
−0,01ai − 0,032WCN / Abi (7)
Tabela 6. Estymacja KMNK. Zmienna zależna (Y): CFO/A
Współczynnik
Const
–0,01
WCN/A
–0,03
Średn. aryt. zm. zależnej
F(1, 1468)
Wsp. determ. R-kwadrat

Błąd stand.
0,01
0,03
–0,02
1,054894
0,001

t-Studenta
wartość p
–1,05
0,30
–1,03
0,31
Odch. stand. zm. zależnej
0,41
Wartość p dla testu F
0,304552
Skorygowany R-kwadrat
0,00004

Zakładam, że parametr jest istotny statystycznie dla każdego p-value mniejszego od 0,1, odpowiednio dla rosnących przedziałów ufności 1% (*), 5% (**) i 10% (***).
Źródło: opracowanie własne.
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Ponieważ parametry modelu nie są istotne statystycznie, nie ma uzasadnienia
do interpretowania zależności między zmiennymi. Wobec tego można stwierdzić,
że poziom kapitału pracującego netto nie wpływa na cash flow z działalności operacyjnej.
Analiza zjawiska związku płynności finansowej z kapitałem pracującym netto
może zostać zbadana poprzez analizę modelu, w którym zmiennymi objaśniającymi są zmienne płynności finansowej. Wyniki estymacji przedstawiono w tabeli 7.
WCN
=
−0,003a + 0,09CR*** + 0,0002CCC *** + 0,06CFO / A** (8)
A
Tabela 7. Estymacja KMNK. Zmienna zależna (Y): WCN/A dla 744 obserwacji
Współczynnik
Const
−0,003
CR
0,09
CCC
0,0002
CFO/A
0,06
Średn. aryt. zm. zależnej
Suma kwadratów reszt
Wsp. determ. R-kwadrat
F(3, 740)

Błąd stand.
0,0119399
0,00413826
5,30125e-05
0,0253579
0,225950
29,50335
0,494576
241,3723

t-Studenta
wartość p
−0,2705
0,7868
21,9052
<0,0001
***
4,9590
<0,0001
***
2,4870
0,0131
**
Odch. stand. zm. zależnej
0,280294
Błąd standardowy reszt
0,199673
Skorygowany R-kwadrat
0,492527
0,00
Wartość p dla testu F

Zakładam, że parametr jest istotny statystycznie dla każdego p-value mniejszego
od 0,1, odpowiednio dla rosnących przedziałów ufności 1% (*), 5% (**) i 10% (***).
Źródło: opracowanie własne.

Wzrost CR o 1 spowoduje wzrost WCN/A o 0,09, a więc 39% zmiennej objaśnianej, wzrost CCC spowoduje wzrost WCN/A o 0,00087, a wzrost CFO/A
o 1 spowoduje wzrost WCN/A o 0,06, a więc 26% zmiennej zależnej. Wyniki zaprezentowanego badania wskazują na dobre dopasowanie modelu, które pozwala stwierdzić, że wzrost wskaźników płynności finansowej wpływa pozytywnie
na wzrost wskaźnika pokrycia aktywów przez kapitał pracujący netto. Należy także dodać, że przeprowadzono test VIF na współliniowość zmiennych w modelu
i stwierdzono jej brak. O ile wzrost wskaźnika płynności bieżącej oraz cyklu konwersji gotówki w oczywisty sposób wpływają na wzrost kapitału pracującego netto,
dlatego najistotniejsze w tym przypadku jest badanie siły tych zmian, o tyle sytuacja wygląda inaczej w przypadku wydajności gotówkowej aktywów. Zależność ta
nie jest oczywista i wyniki pokazują, że wzrost cash flow z działalności operacyjnej
determinuje wzrost kapitału pracującego netto w przedsiębiorstwach należących
do sektora MSP, które w większości notowane są na NewConnect. Zaobserwowane
zjawisko potwierdza teorię związaną ze wzrostem aktywów bieżących, które rosną
spontanicznie wraz ze wzrostem sprzedaży, a co za tym idzie cash flow z działalności operacyjnej.
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5. Podsumowanie
Kapitał obrotowy netto jest związany ze wskaźnikami płynności finansowej,
które dodatkowo determinują jego poziom. Można zatem stwierdzić, że prowadzona polityka płynności finansowej wyznacza poziom kapitału obrotowego netto. Wyniki odwrotnych badań, w których kapitał obrotowy netto determinował
płynność finansową, nie pozwoliły na jednoznaczne wnioskowanie dotyczące tej
zależności.
Na podstawie przeprowadzonych badań korelacji stwierdzono istnienie pozytywnego związku pomiędzy wskaźnikiem kapitału pracującego netto i wskaźnikami płynności bieżącej oraz cyklem konwersji gotówki. Nie stwierdzono istnienia korelacji między wskaźnikiem kapitału obrotowego netto a wskaźnikiem
wydajności gotówkowej aktywów. Dodatkowo przeprowadzono analizy modeli
regresji, w których zmiennymi objaśnianymi były wybrane wskaźniki płynności
i na podstawie otrzymanych wyników badań można stwierdzić, że modele albo
charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem determinacji, albo zmienne są
nieistotne i z tego powodu należy ostrożnie podchodzić do wnioskowania o wpływie kapitału obrotowego netto na płynność finansową.
Z drugiej strony zbudowano model, w którym zmienną objaśnianą jest wskaźnik kapitału obrotowego netto, a zmiennymi objaśniającymi – wybrane wskaźniki płynności finansowej i stwierdzono, że płynność rozumiana jako zdolność
do regulowania zobowiązań, szybkość cyrkulacji gotówki i wydajność gotówkowa
aktywów determinują kapitał obrotowy netto. Należy zatem przyjąć częściowo hipotezę i stwierdzić, że w większości przypadków istnieje związek pomiędzy płynnością finansową i kapitałem obrotowym netto; dodatkowo płynność finansowa
w szerokim ujęciu determinuje kapitał obrotowy netto w spółkach notowanych
na NewConnect.
Na podstawie analizy statystyk opisowych zmiennych można stwierdzić,
że przedsiębiorstwa notowane na NewConnect prowadzą raczej konserwatywną
strategię zarządzania płynnością finansową, średni poziom kapitału pracującego
jest dodatni, wskaźnik bieżący ma wartość powyżej 2, a średni cykl konwersji gotówki oscyluje wokół wartości 50 dni.
Podsumowując, można stwierdzić, że przedsiębiorstwa notowane na NewConnect prowadzą spójną strategię zarządzania, wzrost cash flow z działalności operacyjnej wpływa na wzrost aktywów bieżących, który determinuje wzrost kapitału
obrotowego netto. Przedsiębiorstwa te prowadzą raczej konserwatywną politykę
płynności, co powinno wspierać proces wzrostu. W następnej kolejności należy
zatem zbadać związek kapitału obrotowego netto z rentownością, a także ryzykiem
w celu oceny skuteczności realizowanych strategii.
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KAPITAŁ OBROTOWY NETTO I PŁYNNOŚĆ FINANSOWA – ANALIZA
NA PODSTAWIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT
Streszczenie
Cel – celem artykułu jest przeprowadzenie analizy zależności pomiędzy płynnością finansową
i kapitałem obrotowym netto w małych i średnich przedsiębiorstwach notowanych na NewConnect.
Metodologia badania – analizę korelacji i regresji przekrojowych przeprowadzono na rocznych
danych pochodzących z raportów niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect
w latach 2007–2013.
Wynik – w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono istnienie związku pomiędzy płynnością finansową i kapitałem obrotowym netto. Wyniki testowanych modeli regresji pokazały, że płynność finansowa wpływa na kapitał obrotowy netto.
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Oryginalność/Wartość – jako oryginalną wartość można uznać przeprowadzenie badań na grupie
przedsiębiorstw notowanych na NewConnect, które zaliczyć można do sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te uzyskały dostęp do kapitału giełdowego, dzięki czemu mogą
finansować rozwój, ale także muszą sprostać oczekiwaniom rynku. Analiza płynności i kapitału
obrotowego netto jest jednym z badań poświęconych problemowi poznawania procesów w małych
i średnich przedsiębiorstwach pozyskujących kapitały na rynku.
Słowa kluczowe: płynność finansowa, kapitał pracujący netto

NET WORKING CAPITAL AND FINANCIAL LIQUIDITY – AN ANALYSIS
BASED ON THE COMPANIES LISTED ON NEWCONNECT
Summary
Purpose – the purpose of the study is to present the relationship between liquidity and net
working capital. Verified hypothesis is as follows: Net working capital is related to financial liquidity
of companies.
Research Methodology – analysis of correlation and regression on cross-sectional data was
performed on a group of non-financial companies listed on NewConnect in 2007–2013.
Result – the hypothesis was verified positively by stating that net working capital is related
to liquidity measured by the current ratio and the cash conversion cycle. Moreover financial liquidity
affects net working capital.
Originality/value – approach to the small and medium companies listed on NewConnect analysis
in the context of financial liquidity relationship to sources of financing and net working capital.
Keywords: financial liquidity, net working capital
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1. Wprowadzenie
Podmioty gospodarcze, będąc elementem każdego modelu gospodarki, są istotne z punktu widzenia funkcjonowania każdego systemu ekonomicznego na świecie. Stan gospodarki jest bowiem silnie zależny od dynamicznego rozwoju sektora
przedsiębiorczości. Relacja ta zachodzi na wszystkich etapach postępu gospodarczego, może jednak przybierać różne nasilenie i charakter.
W Polsce, podobnie jak na całym świecie, powstaje wiele nowych przedsiębiorstw. Główną barierą ich rozwoju w początkowej fazie jest niewątpliwie brak
kapitału. Wdrożenie i realizacja obiecujących pomysłów są bardzo często niemożliwe z powodu braku funduszy.
Celem niniejszego artykułu jest ocena roli aniołów biznesu w finansowaniu
przedsiębiorstw w zalążkowej lub początkowej fazie rozwoju.

*
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2. Działalność gospodarcza w Polsce
Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem rozwoju gospodarczego współczesnych krajów. To jeden z wiodących elementów gospodarki, który w znacznym
stopniu wpływa na wzrost gospodarczy oraz poziom zatrudnienia. Uwzględniając skomplikowaną sieć powiązań i zależności między uwarunkowaniami przedsiębiorczości, cechami indywidualnych przedsiębiorców, rodzajem powstających
przedsięwzięć i efektami ich funkcjonowania, oddziałującymi zarówno na życie
społeczne, jak i gospodarcze, dokonano podziału krajów według fazy rozwoju gospodarczego na trzy grupy (tab. 1) (Porter, Sachs, Mc Arthur 2002):
– zorientowane na czynniki produkcji,
– zorientowane na efektywność,
– zorientowane na innowacje.
Tabela 1. Trzy fazy rozwoju gospodarczego i ich charakterystyka
Kraje zorientowane
na czynniki produkcji

Kraje zorientowane
na efektywność

Kraje zorientowane
na innowacje

– mogą utrzymać wysokie
– wraz z rosnącymi koszta– konkurencja odbywa się
wynagrodzenia i odpomi pracy muszą tworzyć
na poziomie czynników
wiedni standard życia tylko
bardziej efektywne metody
produkcji, takich jak praca
wtedy, kiedy przedsiębiorprodukcji,
czy zasoby naturalne,
stwa są w stanie konkuro– cena jest głównym czynni- – jakość produktów i usług
wać, opierając się na nojest głównym czynnikiem
kiem konkurowania przedwych i wyspecjalizowanych
konkurencji na rynku,
siębiorstw na rynku,
produktach i innych inno– produktywność jest niska, – zadaniem państwa jest
wacyjnych rozwiązaniach,
poprawa funkcjonowania
– niskie są również koszty
– kluczowa rola państwa
rynków kapitałowych
pracy,
tkwi w tworzeniu i komeroraz pracy, przyciąganie
– państwo powinno wspierać
cjalizacji wiedzy.
inwestycji zagranicznych
rozwój instytucji, infrai tworzenie systemów
struktury, stabilność
edukacyjnych umożliwiająmakroekonomiczną oraz
cych kształcenie w zakresie
zapewnić efektywny
adaptowania technologii.
system opieki zdrowotnej
i podstawowej edukacji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bosma, Wennekers, Amoros 2012, s. 13.

Polska w 2014 roku, podobnie jak w poprzednich latach, została zaliczona
do gospodarek zorientowanych na efektywność1. Jednak, patrząc na odsetek firm
znajdujących się w różnych fazach rozwoju, jest ona bliższa grupie krajów innowacyjnych niż tych zorientowanych na efektywność (wykres 1 i 2).

1

Kraje przypisywane są do danej grupy zgodnie z podziałem przyjętym w Global Competitiveness Report wydawanym przez Światowe Forum Gospodarcze.
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Wykres 1. Podmioty gospodarcze w Polsce w latach 2006–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl.

Wykres 2. Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane i wykreślone w latach 2006–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl.

Różne są motywy podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Generalnie uwzględnia się:
– wykorzystanie szansy, która prowadzi do uzyskania niezależności i wzrostu
dochodów osobistych, a tym samym prowadzi do poprawy standardu życia,
– konieczność założenia własnej firmy jako alternatywy w postaci znalezienia
zatrudnienia na rynku pracy.
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Tabela 2. Motywy rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce na tle innych gospodarek
(% przedsiębiorstw we wczesnym stadium rozwoju)
Gospodarka
Zorientowana na czynniki produkcji
Zorientowana na efektywność
Zorientowana na innowacje
Średnia dla UE
Polska

Szansa poprawy
standardu życia
47,03
45,08
54,91
47,9
47,11

Konieczność
założenia firmy
28,16
27,25
17,96
22,8
36,75

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor
– Polska 2014.

W 2014 roku po raz pierwszy w Polsce motyw w postaci szansy na poprawę
standardu życia wyprzedził przymus założenia nowego przedsiębiorstwa, wynikający z ograniczonych możliwości zatrudnienia (wykres 3).

Wykres 3. Motywy rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce w latach 2011–2014
(% przedsiębiorstw we wczesnym stadium rozwoju)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Entrepreneurship Monitor 2011–2014.

Coraz więcej młodych osób rozpoczyna działalność gospodarczą (wykres 4).
W ostatnim czasie nawet w środowisku studenckim popularne stało się zakładanie
własnych firm. Z reguły nie są to duże przedsiębiorstwa, lecz niewielkich rozmiarów start-upy. Badania przeprowadzone przez autorki wśród studentów Politechniki Gdańskiej potwierdzają tę tendencję. 46% ankietowanych studentów planuje
po ukończeniu studiów rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 6,8% studentów studiów niestacjonarnych oraz 2,3% studentów stacjonarnych już prowadzi własną firmę i deklaruje dalszą chęć utrzymywania się z tego źródła.
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Wykres 4. Struktura wiekowa nowych przedsiębiorców w Polsce w latach 2011–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Entrepreneurship Monitor 2011–2014.

Ważnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność kraju są firmy o wysokim potencjale wzrostu, innowacyjne i podejmujące działalność poza granicami
kraju.

3. Start-up – pomysł na własną firmę
We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywają innowacje i nowe
technologie, które pozwalają w dynamiczny sposób rozwijać różne dziedziny gospodarki. Ludzie mający bujną wyobraźnię, chcąc realizować swoje pasje, próbują
swoje pomysły wcielić w życie. Idealnym rozwiązaniem dla takiej jednostki jest
stworzenie swojego własnego małego biznesu, jakim jest start-up.
Start-up to nowa, mała firma, która dopiero zaczyna się rozwijać. W zasadzie
wszystkie nowo powstające przedsiębiorstwa w różnych sektorach gospodarki można byłoby nazwać start-upami, jednak miano to zarezerwowano dla firm
branży nowych technologii, zajmujących się handlem elektronicznym, biotechnologią, nanotechnologią czy też inżynierią kosmiczną. Start-up to firma z pomysłem na przedsięwzięcie, która poszukuje szybkiego wzrostu, a także modelu
biznesowego, który przyniesie bardzo wysokie zyski. Charakteryzuje ją niski koszt
początkowy, wyższe niż w standardowych firmach ryzyko biznesowe, a także potencjalny wyższy zwrot z inwestycji, kiedy przedsiębiorstwo zdobędzie stabilizację
rynkową. Start-upy powinny więc znaleźć niszę, dzięki której zdobędą przewagę
nad konkurencją.
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Nowi przedsiębiorcy w Polsce są innowacyjni, wykorzystują nowe technologie
i mają ambicje do szybkiego wzrostu firmy (wykres 5).
30%
25%
20%
15%
10%
5%

35 – 64

0%

18 – 34
produkt nowy
dla wszystkich
klientów

stosowanie
nowych
technologii

ambicja
do szybkiego
wzrostu

Wykres 5. Nowi przedsiębiorcy w Polsce i ich charakterystyka w grupach wiekowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2014.

Jak widać, to właśnie młodzi przedsiębiorcy są bardziej innowacyjni (25% z nich
oferuje produkt, który jest nowy dla wszystkich klientów), w większym stopniu
stosują nowe technologie i mają większe ambicje do realizacji szybkiego wzrostu
firmy w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorcami. Nowo zakładane i innowacyjne przedsiębiorstwa obciążone są wysokim ryzykiem i tradycyjne źródła finansowania są dla nich trudno dostępne.

4. B
 usiness angels w finansowaniu start-upów
Brak lub też bardzo ograniczony dostęp do źródeł finansowania jest barierą
hamującą proces powstawania nowych firm i ich rozwoju. Problem ten dotyka w szczególności podmiotów gospodarczych w początkowej fazie cyklu życia firmy, a więc również start-upów. Nowi przedsiębiorcy, którzy z ogromnym
trudem próbują wejść z pomysłem na nasycony rynek, rzadko mają możliwość
realizacji innowacyjnego projektu, opierając się wyłącznie na własnych środkach finansowych, i szukają zewnętrznych źródeł wsparcia finansowego, które
pozwoli im spełnić swoje marzenia i rozpocząć przygodę ze światem biznesu
(rysunek 1).
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Rysunek 1. Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.

Dla instytucji finansowych pomysły innowacyjne są na tyle ryzykowne,
że nie decydują się na ich sponsorowanie. Dlatego też firmom nowym, których
przyszła pozycja na rynku jest niewiadomą, z pomocą przychodzą aniołowie
biznesu.
Business angels są zainteresowane finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw, które z reguły są we wczesnym stadium rozwoju i wykazują się dużym
potencjałem wzrostu swojej wartości. Tworzone są przez prywatnych inwestorów,
a więc osoby fizyczne bądź grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w obiecujące nowe
przedsięwzięcia (Tamowicz 2007, s. 8). Są to przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadający samodzielnie wypracowany znaczny majątek, którzy angażują nie tylko zgromadzone oszczędności, ale także swoje doświadczenie
biznesowe, wiedzę i kontakty handlowe.
Aniołowie są nie tylko pierwszymi kapitałodawcami firmy, ale również ich
mentorami, tak więc motywy ich działania mają zarówno wymiar finansowy, jak
i osobisty, ambicjonalny (Michalski, Piocha 2008, s. 403). Aktywność aniołów biznesu ma charakter głównie lokalny, co oznacza, że przedmiotem ich inwestycji są
firmy niedaleko oddalone od miejsca zamieszkania inwestora, by możliwe było
utrzymywanie częstych kontaktów osobistych z przedsiębiorcą w celach doradczych (wykres 6). Aniołowie biznesu często bowiem aktywnie uczestniczą w życiu
wspieranej firmy.
W literaturze przedmiotu można znaleźć kilka różnych kryteriów podziału tej
grupy inwestorów, które odzwierciedlają ich strategie i motywy działania, co zaprezentowano w tabeli 2.
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Wykres 6. Lokalizacja inwestycji w stosunku do lokalizacji aniołów biznesu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBAN 2014.
Tabela 2. Rodzaje inwestorów business angels
Kryterium
podziału

Rodzaj anioła
biznesu

Anioł
Poziom
przedsiębiorca
biznesowej
aktywności
i intensywności
inwestowania

Charakterystyka anioła
Inwestor o najwyższej aktywności ze względu na liczbę dokonanych transakcji i wielkość zainwestowanego
kapitału. To osoba, którą cechuje ogromne doświadczenie biznesowe i wysoki status majątkowy, preferująca inwestycje w początkujące projekty (start-up),
a głównym kryterium inwestycji jest osobowość przedsiębiorcy.

Anioł
poszukujący
dochodu

Jest mniej majętny i mniej aktywny, ale motywacją
jego działania są korzyści majątkowe i chęć stworzenia
sobie miejsca pracy. Wybiera branże, na których się zna
i angażuje się menedżersko.

Anioł
korporacyjny

Inwestor należący do kadry zarządzającej najwyższego
szczebla, a motywacją jego działań są potencjalne korzyści majątkowe.

Anioł
Inwestuje w kilka przedsięwzięć jednocześnie z zamiamaksymalizujący rem osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu.
bogactwo
Anioł
początkujący

Inwestor, który posiada najmniejszy majątek, a zarazem najmniejsze możliwości inwestowania spośród
wszystkich typów aniołów. Inwestuje na rynku niepublicznym w celu osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż
na rynku publicznym. Dodatkowo zatrudnia się w firmie, do której wnosi kapitał.

Anioł uśpiony

Inwestor pasywny, który posiada dość duże środki finansowe, ale nie inwestował ich ze względu na brak
ofert i informacji. Kładzie duży nacisk na bliskość terytorialną projektu i możliwości wycofania się z inwestycji.
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Kryterium
podziału

Rodzaj anioła
biznesu

Motywacja
inwestorów

215

Charakterystyka anioła

Anioł economic
investors

Inwestuje z pobudek czysto finansowych dla osiągnięcia maksymalnego zysku i akceptuje maksymalne ryzyko.

Anioł hedonista

Stawia bardziej na biznesową przygodę, czyli zadowolenie z udziału w projekcie, niż finansowy wymiar inwestycji.

Anioł altruista

Dokonuje inwestycji, kieruje się motywami pozaekonomicznymi, biorąc pod uwagę aspekty społeczne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tamowicz 2007, s. 17–19;
Michalski, Piocha 2008, s. 404–405 na podstawie badań
Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju CORDIS.

Znajomość typologii inwestorów występujących na rynku ma duże znaczenie
i jest bardzo praktyczna zarówno dla przedsiębiorców poszukujących kapitału,
jak i dla sieci skupiających anioły biznesu. Przedsiębiorcom świadomym takich
podziałów łatwiej będzie znaleźć odpowiednich kapitałodawców dla swoich projektów.
Aniołowie biznesu finansują relatywnie ryzykowne projekty inwestycyjne,
głównie w początkowych fazach rozwoju (seed, start-up), angażując swoje środki,
z reguły od 100 tys. do 1 mln zł na okres od 3 do 7 lat. Wyłączają ze swojego portfela inwestycyjnego projekty z przemysłu zbrojeniowego, tytoniowego i rynku nieruchomości, a wybierają głównie rozwojowe branże przedstawione na wykresie 7.
Informatyka

25%

32%

Biotechnologia i nauki
przyrodnicze
Telefonia komórkowa

Przemysł

6%
8%

10%
9%

10%

Opieka zdrowotna

Energetyka

Wykres 7. Branże, w które inwestowali aniołowie biznesu w 2013 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBAN 2014.

216

Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Anna Rzeczycka

Rynek aniołów biznesu w Polsce jest jeszcze bardzo młody. Aniołowie biznesu
nie są zbiorowością jednorodną, pomimo że mają wspólne, biznesowe korzenie
i łączy ich ten sam cel – pomnażanie majątku. Rozwój rynku nieformalnych inwestorów przyczynił się do zmiany sposobu ich funkcjonowania i wymusił tworzenie
lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych sieci, które zajmują się bezpośrednim
łączeniem projektodawców, którzy mają propozycję inwestycyjną i inwestorów
(kapitałodawców). Business Angels w Polsce koncentrują się w głównej mierze wokół sieci aniołów biznesu, które w większości zostały sfinansowane przez Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, realizowany w latach 2007–2013 (Wieczyński, Jura, Bijas, Dąbrowska 2012).
W ujęciu globalnym skala inwestycji aniołów biznesu jest praktycznie niemierzalna. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że anioły biznesu to nie tylko inwestorzy,
których skupiają sieci, ale także grono niezrzeszonych inwestorów, którym własne doświadczenie i kontakty wystarczają do pozyskania ciekawych przedsięwzięć
inwestycyjnych, a o których nic nie wiadomo, dopóki projekt nie stanie się widoczny na rynku. Aniołowie biznesu w Polsce to najczęściej mężczyźni w wieku
od 35 do 65 lat, którzy posiadają wykształcenie wyższe, wysokie wartości aktywów, a w ich portfel inwestycyjny obejmuje 2–5 spółek, w które inwestują średnio
od 100 000 do 1 000 000 złotych, co stanowi ok. 15% aktywów netto. Incydentalne
dane na temat rozmiarów rynku aniołów biznesu wskazują na to, iż jego znaczenie
w zaspokajaniu obszarów luki kapitałowej nie jest wcale marginalne (wykres 8).

Wykres 8. Liczba aniołów biznesu w krajach europejskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBAN 2014.

Największa liczba sieci aniołów biznesu (83) funkcjonuje we Francji (wykres 9).
Polska uplasowała się w roku 2013 w połowie tego zestawienia z liczbą 4 sieci aniołów biznesu.
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Wykres 9. Liczba sieci aniołów biznesu w krajach europejskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBAN 2014.

W roku 2016 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znajdowało się 15 działających,
regionalnych sieci aniołów biznesu, które zostały przedstawione w tabeli 3. Większość z sieci nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach większej organizacji
lub stowarzyszenia. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki z każdą z sieci
działa ok. 30 aniołów biznesu. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów,
których potrzeby na kapitał wahają się w granicach od 50 000 do 5 000 000 zł.
Tabela 3. Sieci aniołów biznesu w Polsce
Nazwa sieci
Business Angels Club
Lewiatan Business Angels
Śląska Sieć Aniołów Biznesu Siliban
Sieci Inwestorów Prywatnych SATUS
Regionalna Sieć Inwestorów
i Inwestycji Kapitałowych RESIK
Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu
Sieć Aniołów Biznesu Amber
Secus Wsparcie Biznesu

Rok
powstania
2003
2005
2006
2006
2007

Miasto
Warszawa, Bydgoszcz
Warszawa
Katowice
Kraków
Kraków

Lublin
Szczecin
Poznań, Warszawa, Katowice, Kraków,
Wrocław
Ponadregionalna Sieć Aniołów
Katowice, Warszawa, Wrocław, Białystok,
Biznesu – Innowacja
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
Gildia Aniołów Biznesu
Łódź
Studencka Sieć Aniołów Biznesu
Katowice, Warszawa, Wrocław, Białystok
Platinum Investors
Gdynia, Warszawa
Kobieca Sieć Aniołów Biznesu
Katowice, Warszawa, Wrocław
Smart Business Angels
Warszawa
Technology Investors Business Angels Warszawa

2007
2009
2010
2010
2010
2011
2012
2012
2013
2013

Źródło: opracowanie własne.
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Z roku na rok rośnie liczba firm, które zostały zasilone finansowo przez business angels w krajach europejskich. Wyraźnym liderem jest tutaj Wielka Brytania,
która ma na swoim koncie 535 zrealizowanych projektów (wykres 10).

Wykres 10. Liczba finansowanych przedsiębiorstw w krajach europejskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBAN 2014.

Dzięki inwestycjom aniołów biznesu powstały nowe miejsca pracy (wykres 11).
Liderem jest również Wielka Brytania, która odnotowała powstanie 2354 nowych
miejsc pracy. Na tym tle Polska wypada blado z 233 nowymi etatami.

Wykres 11. Liczba utworzonych miejsc pracy w krajach europejskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBAN 2014.

Inwestycje aniołów biznesu zostały zrealizowane w Wielkiej Brytanii na kwotę 84,4 mln euro, natomiast polski rynek aniołów biznesu odnotował inwestycje
o wartości 6,6 mln euro (wykres 12).
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Wykres 12. Łączna suma inwestycji aniołów biznesu w krajach europejskich w mln euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBAN 2014.

Średnia suma inwestycji przypadająca na polskiego anioła biznesu wynosi
41 125 euro (wykres 13) i jest porównywalna do Grecji i Norwegii. Najlepszy wynik odnotowała Rosja z kwotą 189 773 euro. Mimo że Francję charakteryzuje duży
potencjał rynku busines angels, to kwota ta wynosi tylko 9502 euro.

Wykres 13. Średnia suma inwestycji przypadająca na anioła biznesu w krajach europejskich w euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBAN 2014.

Na wykresie 14 przedstawiono średnią sumę inwestycji przypadającą na sieć
aniołów biznesu. I tutaj pierwsze miejsce zajmuje Estonia (4,7 mln euro),
a ostatnie Francja (0,5 mln euro). Na polską sieć przypada średnia kwota
1,6 mln euro.
Inwestorzy indywidualni business angels odgrywają znaczącą rolę w finansowaniu rozwoju europejskiej gospodarki. Istnieje potrzeba zwiększenia ich udziału
w stymulowaniu rozwoju start-upów w Polsce, które wpływają na wzrost innowacyjności całej gospodarki.

220

Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Anna Rzeczycka

Wykres 14. Średnia suma inwestycji przypadająca na sieć aniołów biznesu
w krajach europejskich w mln euro
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBAN 2014.

5. Podsumowanie
Aniołowie biznesu pełnią bardzo ważną rolę na rynku kapitału ryzyka. Aktywnie oddziałują na zmniejszenie luki kapitałowej występującej w potrzebach
start-upów. Zapewniają dostęp do kapitału nowym, innowacyjnym firmom, bez
którego nie mogłyby funkcjonować i rozwijać się. Business angels stanowią więc
kluczowy element rozwoju przedsiębiorstw, stymulując rozwój sektora małych
i średnichfirm. Dlatego należy tworzyć zachęty fiskalne dla potencjalnych inwestorów i zwiększyć poziom wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości. Przełoży się to na wzrost realizowanych przez anioły biznesu inwestycji i znaczny wzrost
innowacyjności polskiej gospodarki.
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BUSINESS ANGELS JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
START-UPÓW
Streszczenie
Podmioty gospodarcze jako element każdego modelu gospodarki są bardzo istotne z punktu
widzenia funkcjonowania każdego systemu ekonomicznego na świecie. Stan gospodarki jest bowiem silnie zależny od dynamicznego rozwoju sektora przedsiębiorczości. Zależność ta zachodzi
na wszystkich etapach rozwoju gospodarczego, może ona jednak przybierać różne nasilenie i charakter.
W Polsce, podobnie jak na całym świecie, powstaje wiele nowych przedsiębiorstw. Główną barierą ich rozwoju w początkowej fazie jest niewątpliwie brak kapitału. Wdrożenie i realizacja obiecujących pomysłów jest bardzo często niemożliwa z powodu braku funduszy. Dlatego też celem
niniejszego artykułu jest ocena roli aniołów biznesu w finansowaniu przedsiębiorstw w zalążkowej
lub początkowej fazie rozwoju.
Aniołowie biznesu pełnią bardzo ważną rolę na rynku kapitału ryzyka. Aktywnie oddziałują
na zmniejszenie luki kapitałowej występującej w potrzebach start-upów. Zapewniają dostęp do kapitału nowym, innowacyjnym firmom, bez którego nie mogłyby funkcjonować i rozwijać się. Business
angels stanowią więc kluczowy element rozwoju przedsiębiorstw, stymulując rozwój sektora małych
i średnich firm Dlatego należy tworzyć zachęty fiskalne dla potencjalnych inwestorów i zwiększyć
poziom wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości. Przełoży się to na wzrost realizowanych
przez anioły biznesu inwestycji i znaczny wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.
Słowa kluczowe: anioł biznesu, sieć aniołów biznesu, finansowanie start-upów

BUSINESS ANGELS AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF FINANCING
START-UPS
Summary
Business entities which are element of every economy model are crucial for functioning of all
economical systems in the world. Economy condition is strongly dependent on development
of entrepreneurial sector. That dependence takes place on all stages of economic development,
however it can differ in intensity and its nature. In Poland just as in the whole world, a lot of new
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companies are being created. Their main development barrier in the early stage surely is lack
of capital. Implementation and realization promising ideas is very often impossible due to funds
shortage. That is why the purpose of this article is to evaluate the function of business angels
in financing start-ups.
Business angels are vital part of venture capital market. They actively affect it by decreasing money
scarcity in start-ups needs. They provide access to capital for new, innovative firms without which
they could not operate and develop. Business angels are the key element in enterprise development
at an early age of its life, stimulating growth of small and medium firms sector. Therefore, fiscal
incentives should be created for potential investors and to increase knowledge level in finance
and entrepreneurship fields. It will have influence on increase of executed investments and significant
rise of innovativeness of polish economy.
Keywords: business angel, business angels network, start-up financing
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Granice optymalizacji podatkowej
w finansach przedsiębiorstwa
Jolanta Iwin-Garzyńska*

1. Wprowadzenie
W warunkach niepewności otoczenia działalność przedsiębiorstw obarczona
jest ryzykiem, które znacząco wpływa na finanse przedsiębiorstwa. Ważne jest zatem poszukiwanie rozwiązań, które będą wspomagać bieżące i strategiczne zarządzanie finansami. Do niezwykle istotnych rozwiązań dla finansów przedsiębiorstwa należą te z zakresu podatków.
Wagę podatków w polityce finansowej przedsiębiorstwa uwypuklili po raz
pierwszy 45 lat temu M. Miller i F. Modigliani w teorii nieistotności struktury kapitału (Graham 2003, s. 1075–1129). Dla finansów przedsiębiorstwa miało to duże
znaczenie i dało początek procesom, które dziś określa się mianem optymalizacji
podatkowej.
Podatki zawsze będą powodować ryzyko i niepewność bytu przedsiębiorstwa,
co wynika z dużej zmienności i niepewności prawa podatkowego. Cechą charakterystyczną polskiego systemu podatkowego jest niska jakość legislacji podatkowej. W procesie tworzenia prawa podatkowego dostrzega się istotne wady, które
prowadzą do erozji prawa podatkowego, procesu niszczenia, zniekształcenia i wypaczenia systemu podatkowego, prowadzącego do ograniczenia jego przejrzystości, wzrostu stosowanych niedookreśleń i „inflacji prawa podatkowego” (Sobieska
2012, s. 52).
Na tym tle jawi się waga optymalizacji podatkowej, będącej świadomym
i zgodnym z prawem zachowaniem, którego celem jest minimalizacja obciążeń
*
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podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. Celem opracowania jest
przedstawienie istoty optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem zmian w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczących tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Proponowane zmiany stanowią swoistą granicę dla procesów optymalizacji podatkowej, a nawet mogą doprowadzić do zaniku tych procesów. Wystąpi
zjawisko awersji do wszelkich działań mających na celu zarządzanie płatnościami
podatkowymi, a pozostaną próby nielegalnego uchylania się od podatków.

2. Optymalizacja podatkowa – istota
W polskim i europejskim prawie podatkowym nie zdefiniowano pojęcia optymalizacji podatkowej. Termin ten został wypracowany przez doktrynę i praktykę
stosowania przepisów prawa podatkowego. Optymalizacja podatkowa oznacza
taki wybór struktury planowanej czynności (np. transakcji), który pozwala uzyskać zminimalizowanie łącznych obciążeń podatkowych (Wyciślok 2013, s. 30).
Podejmując próbę zdefiniowania optymalizacji podatkowej, należy założyć,
że pojęcie to bywa używane przez praktyków w sposób intuicyjny, a więc bez rozeznania istotnych definicyjnie elementów. Warunkiem koniecznym kwalifikowania
określonych działań zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych jako
optymalizacji podatkowej jest zgodność tych działań z prawem.
W praktyce pojęcie optymalizacji podatkowej może być kojarzone negatywnie,
z unikaniem podatków. Jednak w optymalizacji podatkowej nie chodzi o unikanie
podatków, ale o inteligentne stosowanie przepisów w celu legalnego zmniejszenia
obciążeń podatkowych, czyli o „inteligencję podatkową”. Sędzia Sądu Najwyższego USA Leamed Hand stwierdził, że: „Nie ma nic niemoralnego w takim układaniu swoich spraw, które skutkuje płaceniem tak niskich podatków, jak to tylko
możliwe. Każdy tak czyni, bogaty i biedny, obaj mają do tego prawo” (Wyrzykowska 2006).
Optymalizacja podatkowa to wybór wariantu realizacji wybranego rezultatu
ekonomicznego, z którym wiąże się jak najmniejszy ciężar podatkowy (Ladziński
2008, s. 4). W zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych w danym
podatku może jednak polegać nie tylko na redukcji ciężaru podatkowego, ale również na odsunięciu go w czasie, np. poprzez przesunięcie momentu powstania
obowiązku podatkowego.
Optymalizacja podatkowa może być definiowana także jako konsekwencja braku regulacji podatkowo-prawnych, które wprowadzałyby nakaz ponoszenia ciężaru podatkowego w najwyższym z możliwych zakresów bądź zakaz uiszczania podatków w możliwie dopuszczalnej, najniższej wysokości. Warto wskazać, że brak
takiego nakazu i zakazu skutkuje niemożliwością stosowania na gruncie podatkowym kodeksu cywilnego i konstruowania instytucji „obejścia przepisów prawa
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podatkowego”. Istotą cywilnoprawnej konstrukcji obejścia prawa jest osiągnięcie
skutku zakazanego przez prawo za pomocą czynności, których treść nie zawiera
elementów wprost sprzecznych z ustawą. Tym samym nie jest zasadne podnoszenie wobec działań optymalizacyjnych podatników, mieszczących się w granicach
dopuszczalności norm, zarzutu obejścia przepisów prawa podatkowego, skoro nie
obowiązuje ani zakaz, ani nakaz w prezentowanym rozumieniu, które miałyby być
przedmiotem obejścia.
W praktyce optymalizacją podatkową nazywany jest wybór przez przedsiębiorstwo takiej formy oraz struktury planowanej transakcji w ramach i granicach obowiązującego prawa podatkowego, aby w konsekwencji zmniejszyć poziom obciążeń podatkowych. Nie ma w polskim prawie podatkowym normy prawnej, która
nakazywałaby firmom kształtowanie swojej sytuacji prawnej w sposób skutkujący
maksymalizacją obciążenia podatkowego. Wszelkie czynności prawne, które czynią zadość prawu i służą realizacji prowadzonej działalności, a których wypadkową jest wybranie korzystniejszej formy, wysokości czy też momentu powstania
obowiązku podatkowego, są zgodne z prawem. Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku stwierdził: „Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla fiskusa korzystny” (Radwański 2000) .
W nauce prawa podatkowego w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych od lat toczy się dyskusja na temat legalności planowania podatkowego prowadzącego do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Naczelny Sąd
Administracyjny w wyrokach wskazywał na konieczność racjonalnego działania
przedsiębiorstwa z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa, a nie dochodów
budżetu państwa. W wyroku z dnia 10.07.1996 roku stwierdził, że „żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna prawa nie zabraniają
podatnikowi wyboru takiego rozwiązania, zgodnego z prawem i rzeczywistością,
które byłoby dla niego, przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego. Wybór drogi najłagodniej opodatkowanej
jest wolnym wyborem każdego podatnika i nie może podlegać kontroli organów
podatkowych” (Wyrok NSA z dnia 10.07.1996). W innym wyroku Sądu orzeczono,
że „istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie zobowiązań
podatkowych”. Nie istnieje obowiązek działań prowadzących do zmniejszania dochodów z tego powodu, że byłoby to korzystniejsze dla budżetu państwa z punktu widzenia wpływów podatkowych (Wyrok NSA z dnia 31.01.2002). W wyroku
WSA w Warszawie stwierdzono (Wyrok WSA z dnia 30.03.2004), że jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych
konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda
będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego rozwiązania
nie może być traktowany jako obejście prawa. Z żadnej normy prawnej nie można bowiem wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania
dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości (Radzikowski 2010, s. 18).
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Linia orzecznictwa sądów w Polsce nie jest jednolita i także w temacie racjonalności działania miały one różne zdania. Sądy orzekały także, odwołując się do zasady konieczności płacenia podatków w tzw. należytej wysokości, rozumianej jako
powinność płacenia podatków w wysokości subiektywnie odpowiadającej fiskusowi. Wyroki tego rodzaju zapadają też w ostatnim czasie (Radzikowski 2010, s. 18).
Niepewność orzecznictwa sądów w temacie optymalizacji podatkowej wynika
także z tego, jak trudno uchwytne są granice legalności1 i granice optymalizacji
podatkowej. Najtrudniejsza do uchwycenia jest granica między unikaniem opodatkowania a oszustwem podatkowym.

3. Cel optymalizacji podatkowej
w przedsiębiorstwie
Z definicji optymalizacji podatkowej wynika, że jest ona wyborem takiego wariantu realizacji założonego rezultatu finansowego, z którym wiązać się będą jak
najmniejsze obciążenie podatkowe, a tym samym przepływy podatkowe. Stąd
zasadniczym celem optymalizacji podatkowej będzie minimalizacja obciążeń podatkowych zarówno w okresie bieżącym, jak i w czasie przyszłym (długoterminowe planowanie podatkowe). Pochodną tego celu będzie zwiększenie przepływów
finansowych przedsiębiorstwa, które pozostaną do dyspozycji przedsiębiorstwa
w wyniku oszczędności na płatnościach podatkowych. Zatem celem optymalizacji podatkowej jest zwiększenie wyniku finansowego netto, strumienia środków
pieniężnych, których skutkiem będzie wzrost wartości aktywów przedsiębiorstwa.
W finansach przedsiębiorstwa minimalizacja obciążeń podatkowych nie może
być celem samym w sobie. Przedsiębiorstwo, podejmując decyzję w przedmiocie
wyboru wariantu korzystniejszego z punktu widzenia wysokości obciążeń podatkowych, musi brać pod uwagę bardzo wiele innych czynników, takich jak na przykład ogólne bezpieczeństwo prawne transakcji oraz wszelkie dodatkowe koszty
wiążące się z realizacją danego wariantu. Bardzo często istotnym elementem, który
należy uwzględnić, jest gotowość drugiej strony transakcji do zaakceptowania korzystniejszego podatkowo wariantu jej realizacji. Przyjmując, że celem optymalizacji podatkowej jest zwiększenie wyniku finansowego netto poprzez minimalizację obciążeń podatkowych, należy stwierdzić, że efektem tych działań musi być
wzrost wartości przedsiębiorstwa. Jest to wniosek wynikający z teorii M. Millera
i F. Modiglianiego, klasyki teorii finansów przedsiębiorstwa (por. Modigliani, Miller 1958; Modigliani, Miller 1963; Miller 1988).
1

O trudności uchwycenia tych granic dowodzą także zmiany w Ordynacji podatkowej.
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4. Optymalizacja podatkowa a klauzula
przeciwko unikaniu opodatkowania
Bezpieczna optymalizacja podatkowa związana jest z obowiązującymi normami prawa, w których określono zakres uprawnień organów podatkowych
w przedmiocie oceny skutków podatkowych dokonywanych przez przedsiębiorstwo działań. Na podstawie zapisów ustawy ordynacja podatkowa (Ustawa z dnia
29.08.1997) można dokonać ustalenia granic, w jakich przedsiębiorstwa mogą się
poruszać, poszukując optymalnych, z ich punktu widzenia, rozwiązań, które mogą
zapewnić niższe opodatkowanie osiąganych rezultatów aktywności gospodarczej.
W działaniach przedsiębiorstwa najtrudniejsza do uchwycenia jest granica między
unikaniem opodatkowania a oszustwem podatkowym.
Uchylanie się od opodatkowania (tax evasion) jest sprzeczne z powszechnie
obowiązującymi normami prawa podatkowego, co w konsekwencji prowadzi
do traktowania tego zjawiska jako przestępstwa, defraudacji podatkowej, za które przewidziana jest odpowiedzialność karna (np. niewykazywanie przedmiotu
opodatkowania, chociażby poprzez nieewidencjonowanie obrotu przez zobowiązanych do tego podatników za pomocą kasy fiskalnej).
Natomiast unikanie opodatkowania (tax avoidance), w granicach którego mieści się optymalizacja podatkowa, jest działaniem w ramach prawa, które skutkuje
redukcją zobowiązań podatkowych (np. zwiększenie podstawy amortyzacji).
Oceny działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo dokonuje organ podatkowy, a często w efekcie sąd. Do lipca 2016 roku brak było w polskim prawie podatkowym przepisu zawierającego klauzulę obejścia prawa podatkowego2, a tym
samym brak norm zakazujących optymalizacji podatkowej – korzystania z przewidzianych przez prawo możliwości zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych przy zastosowaniu legalnych środków działania. Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z dnia 11 maja 2004 roku orzekł: „Jeśli więc adresat dokonuje czynności
prawnych zgodnych z prawem, zaś ich cel nie jest przez prawo zakazany, to tym
samym trudno uznać za prawidłowe i właściwe takie ich kwalifikowanie, które
osiągnięty cel (także podatkowy) traktuje na równi z celami zakazanymi” (Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.05.2004).
W obowiązujących zapisach ustawy ordynacja podatkowa (Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11.05.2004) wskazano, że organy podatkowe, dokonując
ustalenia treści czynności prawnej, mają obowiązek uwzględnić zgodny zamiar
stron oraz cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Wynika stąd, że interpretacja postanowienia umowy,
znaczeniowo niejasnego, nie może być oparta tylko na analizie językowej, lecz konieczne jest zbadanie zamiaru i celu stron, a także kontekstu faktycznego, w jakim
umowę uzgadniano i zawierano (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.09.1998).
2

Wcześniej, art. 24b Ordynacji podatkowej.
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Wcześniejszy stan prawny w zakresie normatywnych granic ingerencji organów
podatkowych w sferę stosunków cywilnoprawnych podatników został ukształtowany w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 roku,
w którym Trybunał orzekł niezgodność z konstytucją zapisów ordynacji podatkowej3, zgodnie z którymi: „organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, pominą skutki podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych
istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku”. Wyrok spowodował przełom w podejściu do problematyki „obejścia prawa podatkowego”.
Fundamentem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego było stwierdzenie, że dokonanie czynności prawnej zgodnej z prawem, a więc również takiej, której cel
przez prawo nie jest zakazany, nie może być na gruncie przepisów prawa podatkowego kwalifikowane w taki sposób, aby osiągnięty przez dokonanie takiej czynności
cel podatkowy był traktowany jako cel zakazany. Trybunał podkreślił, iż w systemie
prawa podatkowego brak jest normy, która zakazywałaby niższego opodatkowania, o ile podatnik realizuje ten cel przy zastosowaniu legalnych środków działania.
W dalszej części uzasadnienia wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził: „Brak
bowiem de lege lata normy prawnej, która za niedozwolone uznawałaby zachowania podatnika zmierzające do obniżenia (uniknięcia) opodatkowania. Podejmowane przez podatnika czynności pozostają zatem ważne nie tylko z punktu widzenia
prawa cywilnego, bo w szerszym wymiarze stwierdzić można ich legalność o charakterze systemowym, wobec braku normy prawnej zakazującej ich dokonywania”.
Podsumowując przedstawione rozważania, należy wskazać na fakt, że obowiązujące zapisy ordynacji podatkowej zawiera klauzulę, a organ podatkowy jest
uprawniony do tego, by pominąć skutki podatkowe czynności prawnej, jeśli udowodni, że czynność prawna dokonana została jedynie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Nowe przepisy zostały zawarte w dodanym do ustawy Ordynacja
podatkowa4 dziale IIIa „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania” i obowiązują
od 15 lipca 2016 roku.
Jeszcze w wyroku z dnia 15 stycznia 2016 roku. Naczelny Sąd Administracyjny
(Wyrok NSA z dnia 15.01.2016) wskazał, że przeciwko działaniom podatników,
mającym znamiona obejścia prawa podatkowego lub nadużycia prawa podatkowego, organy podatkowe mogą przeciwdziałać, ale dysponują w zasadzie tylko jedną
3 Ustawa ordynacja podatkowa, brzmienie art. 24b.
§ 1. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, pominą
skutki podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności nie
można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku.
§ 2. Jeżeli strony, dokonując czynności prawnej, o której mowa w § 1, osiągnęły zamierzony rezultat gospodarczy, dla którego odpowiednia jest inna czynność prawna lub czynności prawne, skutki podatkowe wywodzi się z tej innej czynności prawnej lub czynności prawnych Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., art. 24 b § 1 Ordynacji podatkowej
został uznany za niezgodny z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji.
4 t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.
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możliwością, tj. instrumentami zawartymi w art. 199a § 1 i 2 ordynacji podatkowej
(Winiarski 2015, s. 106). Zdaniem Sądu art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej mógł
mieć zastosowanie jedynie w przypadku stwierdzenia w obrocie pozornej czynności prawnej, a nie czynności dokonanej w celu uzyskania zamierzonego efektu
podatkowego – optymalizacji podatkowej, która jednak nie nosi cech pozorności.

5. Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu
opodatkowania
Przy analizie optymalizacji podatkowej szczególnego znaczenia nabiera wprowadzenie tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do zapisów ustawy ordynacja podatkowa w roku 2016.
Historia ponownego wprowadzenia klauzuli do polskiego prawa podatkowego
sięga roku 2013. W dniu 30 kwietnia 2013 roku Ministerstwo Finansów opublikowało dokument „Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw”. Prace legislacyjne były wówczas na etapie założeń – nie było konkretnych propozycji przepisów, ale już same założenia budziły
obawy wśród przedsiębiorstw, gdyż celem ministra finansów była, i jest nadal, chęć
ograniczenia wykorzystywania optymalizacji podatkowej.
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania to zapis prawny (ustawowy), który uprawnia organy administracji podatkowej do kwestionowania prawa podatników do zawierania transakcji, które pozostają zgodne z dosłownym brzmieniem
przepisów, lecz są sformułowane w taki sposób, by osiągnąć efekt inny od zamierzonego przez ustawodawcę. W projektowanych przepisach znalazła się definicja
legalna unikania opodatkowania, zgodnie z art. 25a, „unikaniem opodatkowania
będzie zastosowanie w sposób zamierzony sztucznej konstrukcji prawnej, której
głównym celem było uzyskanie nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego
oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów znacznej korzyści podatkowej przez
podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną”. W praktyce
proponowany zapis będzie narzędziem organów podatkowych do walki z agresywnym planowaniem podatkowym (agresywną optymalizacją podatkową), czyli
sposobem zawierania transakcji, w których przedsiębiorstwo dąży do obniżenia
wysokości zobowiązania podatkowego.
Klauzula ma uniemożliwiać dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, które mogą posłużyć do ominięcia przepisów
i osiągnięcia korzyści podatkowych. Jeżeli urzędnicy zauważą, że dana czynność
podatnika została podjęta przede wszystkim lub wyłącznie w celu obniżenia podatku, będą mogli taki podatek określić we właściwej wysokości. Klauzulę będzie
można zastosować tylko wtedy, gdy korzyść podatkowa w jednym roku podatkowym przekroczy 100 tys. zł.
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Z punktu widzenia istoty finansów przedsiębiorstwa wątpliwości budzi założenie, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma być stosowna w sytuacji,
gdy przeprowadzane przez przedsiębiorstwo transakcje nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego, a ich głównym celem byłoby uzyskanie korzyści podatkowej
(np. przez obniżenie wysokości podatku). W świetle idei optymalizacji podatkowej można zadać pytanie: czy legalne obniżenie płaconych podatków nie ma uzasadnienia finansowego? Z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa oczywiście
tak, gdyż każde zmniejszenie obciążeń podatkowych to działalnie tarczy podatkowej i zmniejszenie wypływów pieniężnych z przedsiębiorstwa.
Z praktycznego punktu widzenia wprowadzenie zmian w ordynacji podatkowej
ma ogromne znaczenie, gdyż niemal każde działanie przedsiębiorcy, które doprowadzi do zmniejszenia jego obciążeń podatkowych, a którego wartość przekroczy
100 tys. zł., może zostać uznane za obejście przepisów prawa podatkowego.
Przedsiębiorstwo, które będzie chciało przeprowadzić optymalizację podatkową, może wystąpić o tzw. opinię zabezpieczającą. W opinii podatnik uzyska wyjaśnienie, jakie jego działanie będzie uznane za dopuszczalną optymalizację podatkową, a jakie – za unikanie opodatkowania. Innymi słowy w opinii określone
zostanie, czy planowane przez przedsiębiorstwo działanie stanowi dopuszczalną
optymalizację podatkową, czy też jest niedozwolonym unikaniem opodatkowania.
Trudności z wprowadzeniem do praktyki tego rozwiązania mogą wynikać z faktu,
że opłata za wydanie opinii zabezpieczającej ma wynosić 20 000 zł, a okres oczekiwania na opinię wynosiłby nawet 6 miesięcy.
Powołana została także niezależna od administracji skarbowej Rada do Spraw
Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, której zadaniem jest opiniowanie zasadności stosowania klauzuli w indywidualnych sprawach. W uzasadnieniu wzbogacenia administracji skarbowej o nowy podmiot zapisano „Tym samym polski
system zwalczania unikania opodatkowania będzie w dużym stopniu korzystał
ze standardów bezpieczeństwa wypracowanych przez inne kraje”.
Według resortu finansów unikanie opodatkowania to tworzenie sztucznych,
oderwanych od realiów gospodarczych konstrukcji prawnych dla uzyskania korzyści podatkowych, najczęściej polegających na uniknięciu lub obniżeniu kwoty
podatku. W wyjaśnieniach ministerstwa finansów zapisano „Standardem w innych rozwiniętych gospodarczo krajach jest klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania albo rozwinięta linia orzecznictwa sądowego, zwalczająca
nadużycia podatkowe. Polska należy obecnie do nielicznych krajów, gdzie nie ma
takich instrumentów, a wprowadzenie klauzuli zaleca Komisja Europejska”.
Zalecenia Komisji Europejskiej zawarto w dokumencie z dnia 6 grudnia
2012 roku w sprawie agresywnego planowania podatkowego (Zalecenia Komisji
Europejskiej z dnia 6.12.2012), w którym zapisano „Nie uwzględnia się sztucznego
uzgodnienia lub szeregu sztucznych uzgodnień, które przyjęto w zasadniczym celu
uniknięcia opodatkowania i które prowadzą do osiągnięcia korzyści podatkowej.
Krajowe organy rozpatrują te ustalenia do celów podatkowych poprzez odniesie-
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nie się do ich istoty ekonomicznej”. TSUE zalicza zasadę zakazu nadużycia prawa
wspólnotowego do ogólnych zasad opodatkowania podatkiem VAT. W swej opinii
Rzecznik TSUE wskazał, że „każdy porządek prawny, który dąży do osiągnięcia
minimalnego stopnia realizacji, musi zawierać środki ochrony własnej, aby zapewnić, że wykonywanie przyznawanych przezeń praw nie stanowi nadużycia ani nie
następuje w sposób nadmierny lub wypaczony. Ten wymóg wcale nie jest obcy
prawu wspólnotowemu” (Nykiel, Zalasiński 2014, 1252)5.
Wprowadzenie klauzuli niewątpliwie wyznaczyło granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej, ale czy zmiana będzie pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność na rynku i zapewni równe traktowanie przedsiębiorców? Trudno dziś
o odpowiedź na to pytanie.

Podsumowanie
Istota optymalizacji podatkowej jest szczególnie ważna właśnie w dobie spowolnienia gospodarczego oraz w obliczu zapowiadanych przez ministerstwo finansów
zmian w prawie podatkowym.
Do czasu pojawienia się na świecie kryzysu finansowego niewielu polskich
przedsiębiorców wiedziało, czym jest optymalizacja podatkowa. Większość z nich
prowadziła politykę podatkową dostosowaną do strategii ekspansji i prosperity, nie zważając na potrzeby ciągłego optymalizowania swoich wydatków. W sytuacji wystąpienia ryzyka pojawienia się strat na działalności oraz konieczności
zwolnień pracowników, a w dalszej kolejności bankructwa, przedsiębiorcy zostali
zmuszeni do korekty prowadzonej przez siebie polityki. Jednym z obszarów potencjalnych oszczędności w przedsiębiorstwie są z pewnością obciążenia podatkowe, których racjonalizacja może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności
w okresie obniżonej koniunktury. Punktem wyjścia do podjęcia działań optymalizacyjnych jest zrozumienie zagadnień związanych z tym pojęciem, uświadomienie
ryzyka oraz pogłębiona analiza prowadzonych przez firmę działań dnia codziennego. Optymalizacja podatkowa powinna być jednym z elementów strategii funkcjonowania każdej firmy, a płatnościami podatkowymi należy mądrze zarządzać.
Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w proponowanym
brzmieniu to zwiększenie ryzyka podatkowego w finansach przedsiębiorstwa oraz
wyznaczenie granic optymalizacji podatkowej.

5

Opinia rzecznika generalnego Tesauro z dnia 4 lutego 1998 r. w sprawie C-367/96 Kefalas,
pkt 24.
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GRANICE OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ W FINANSACH
PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie istoty optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem propozycji zmian w Ordynacji podatkowej dotyczącej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Proponowane zmiany stanowią swoistą granicę dla procesów optymalizacji podatkowej, a nawet
mogą doprowadzić do zaniku tych procesów. Wystąpi zjawisko awersji do wszelkich działań mających na celu zarządzanie płatnościami podatkowymi, a pozostaną próby nielegalnego uchylania się
od podatków.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy, optymalizacja podatkowa, klauzula przeciwko unikaniu
opodatkowania

THE LIMITS OF TAX OPTIMIZATION IN THE CORPORATE FINANCE
Summary
The aim of the study is to present the essence of tax optimization with regard to proposals
for changes in the Tax Code relating to the clause against tax evasion. The proposed changes
constitute a specific limit for tax optimization processes, and may even lead to the disappearance
of these processes. There is effect aversion to any action aimed at managing tax payments, and will
remain illegal attempts to tax evasion.
Keywords: income tax, tax optimization, clause against tax evasion
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Rachunek kosztów w zarządzaniu
procesem innowacyjnym
w przedsiębiorstwie
Izabela Krawczyk-Sokołowska*, Zuzanna Ostraszewska**

1. Wprowadzenie
Ważne kryterium podejmowania decyzji oraz oceny efektywności ich realizacji w przedsiębiorstwie stanowią koszty. Szczegółowe i rzetelne ewidencjonowanie, klasyfikowanie i prezentowanie kosztów to ogół czynności składających się
na rachunek kosztów. Informacje zawarte w rachunku kosztów wykorzystywane są
przez zarządzających do podejmowania różnorodnych decyzji, także związanych
z procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest przedstawienie roli oraz użyteczności informacji zawartych w rachunku kosztów w zarządzaniu procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie.

2. Rachunek kosztów w procesie decyzyjnym
przedsiębiorstwa
Koszty stanowią podstawę ekonomicznego działania przedsiębiorstw i są głównym kryterium podejmowania decyzji związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą. Każde działanie w przedsiębiorstwie związane jest z ponoszeniem
*
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kosztów. Cechą szczególną kosztów w procesie decyzyjnym jest to, że mają one
charakter pierwotny względem przychodów, co daje im charakter pejoratywny
i uzasadniający celowość podejmowania działań, czyli sensu ponoszenia kosztów
(Gabrusiewicz 2013, s. 127). Analiza kosztów, która potwierdza zasadność ich ponoszenia, równocześnie oznacza ich zwrotność, co stanowi pozytywny argument
do podejmowania działań gospodarczych. Należy podkreślić, że aby osiągnąć przychody, trzeba najpierw ponieść koszty. Faza osiągania przychodów w przedsiębiorstwie musi być poprzedzona fazą ponoszenia kosztów.
Rachunek kosztów jest narzędziem, które scala i grupuje planowane lub poniesione koszty w określonym czasie. Ponadto rachunek kosztów można zinterpretować jako proces liczenia kosztów, czyli wielkości zużycia zasobów przedsiębiorstwa w wyniku realizacji działalności gospodarczej. Rachunek kosztów to ogół
czynności polegających na zbieraniu informacji o kosztach przeszłych, bieżących
i przyszłych w celu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem (Ossowski 2004,
s. 10). Należy ponadto zwrócić uwagę, że do tych czynności należą także: pomiar
kosztów i ich grupowanie oraz określanie wielkości zużytych zasobów w realizowanym procesie wytwórczym.
Rachunek kosztów jest ważnym podsystemem informacji w systemie informacyjnym rachunkowości, powiązany z jej dwoma podstawowymi działami, tj. z rachunkowością finansową oraz z rachunkowością zarządczą (por. Nowak, Wierzbiński 2010, s. 15; Gabrusiewicz 2013, s. 129). Elementy rachunku kosztów związane
z rachunkowością finansową i rachunkowością zarządczą przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Atrybuty rachunku kosztów
Rachunek kosztów
w rachunkowości finansowej
– 
dostarcza informacji o poniesionych
kosztach,
podaje dane o kalkulacji kosztów,
– 
– 
umożliwia porównywanie kosztów
rzeczywistych z planowanymi i ustalanie
odchyleń,
dostarcza podstaw do działań
– 
korekcyjnych,
– 
prezentuje charakter sprawozdawczy.

Rachunek kosztów
w rachunkowości zarządczej
– 
koszty stanowią punkt wyjścia do podejścia
ekonomicznego,
– 
koszty są ważnym parametrem rachunku
ekonomicznego,
– 
dostarcza podstaw do wyboru najlepszej
decyzji,
– 
jest ukierunkowany na przyszłość,
ma charakter zarządczy i rozwija rachunki
– 
problemowe.

Źródło: Gabrusiewicz 2013, s. 129.

Z przedstawionych elementów jednoznacznie wynika, że rachunek kosztów
w rachunkowości finansowej ma charakter poznawczy i sprawozdawczy, natomiast w rachunkowości zarządczej tworzy bazę informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji, czyli zarządzania przedsiębiorstwem.
Podstawowym zadaniem rachunku kosztów w odniesieniu do rachunkowości
zarządczej jest dostarczanie odpowiednich informacji ekonomicznych niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i dotyczących kosztów jego działalności.
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Rachunek kosztów niezbędnych do zarządzania powinien zapewnić informacje
umożliwiające (Świderska 2011, s. 29):
– 
poznanie przyczyn powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
– 
właściwy pomiar rentowności produktów i rentowności klientów,
sprawne zarządzanie potencjałem przedsiębiorstwa oraz jego optymalizację
– 
w celu minimalizacji efektów z niego płynących,
– 
planowanie i kontrolę kosztów.
Rachunek kosztów jest odzwierciedleniem rzeczywistego przebiegu procesów
gospodarczych w określonym czasie (Nowak 2011, s. 29). Informacje zawarte
w rachunku kosztów dotyczą różnorodnego zakresu i są niezbędne w procesie
podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, zarówno operacyjnych, jak i strategicznych. Rachunek kosztów w procesie decyzyjnym obejmuje (Gabrusiewicz
2013, s. 128):
– 
planowanie kosztów związanych z wytwarzaniem now ych wyrobów lub podejmowaniem nowych decyzji,
– 
przewidywanie rezultatów zmian decyzji,
– 
zachęcanie inwestorów do przeprowadzania właściwych kalkulacji i podejmowania nowych działań.
Niezależnie od rodzaju rozwiązywanego problemu zawsze należy wziąć
pod uwagę kryterium kosztów i korzyści (Kobiela-Pionier 2010, s. 224). Jedynie
w sytuacji, gdy przewidywane korzyści będą wyższe od szacownych kosztów, decyzję należy rozpatrzyć pozytywnie, każda inna sytuacja kwalifikuje dane rozwiązanie do odrzucenia jako nieuzasadnione ekonomicznie. Przesłanie to ma szczególne znaczenie w przypadku działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warunkiem
właściwego zarządzania procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie jest posiadanie niezbędnych informacji o kosztach poszczególnych innowacji, których dostarcza rachunek kosztów.

3. Cykl życia innowacji a rachunek kosztów
Innowacja w przedsiębiorstwie to wszelka, celowa, korzystna zmiana w dowolnym obszarze działalności przedsiębiorstwa, która powstała w przedsiębiorstwie lub jego otoczeniu. Celem innowacji jest poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i/lub jego otoczenia. Innowację należy postrzegać
jako nieprzerwany i ciągły proces dokonywania zmian wynikających głównie
z potrzeby realizacji oczekiwań zainteresowanych, np. producentów, klientów.
Przedsiębiorstwo jest głównym aktorem procesu innowacyjnego, gdyż to w nim
dokonuje się wykorzystanie zasobów, to ono ponosi także ryzyko i odpowiedzialność za ten proces.
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Tabela 2. Elementy procesu innowacyjnego w kontekście ponoszonych kosztów

P
R
O
C
E
S
I
N
N
O
W
A
C
Y
J
N
Y

Fazy tworzenia
produktu

Etapy procesu
innowacyjnego

Fazy cyklu życia
produktu

Kreacja idei, pomysłu nowego innowacyjnego produktu

Faza wstępna – prace przygotowawcze

– 
koszty badań
i rozwoju,
– 
koszty przygotowań produkcji,
– 
koszty projektów,
– 
koszty testowania,
– 
koszty badania
rynku

Faza przedprodukcyjna

Faza
wejścia produktu
na rynek

– 
koszty produkcji,
– 
koszty sprzedaży

Faza produkcyjna

Rozwój innowacji
poprzez szkolenia
pracowników,
zasady transferu
innowacji

Faza wzrostu
i rozwoju
produktu na rynku

Faza poprodukcyjna

Osiągnięcie stanu
dojrzałości innowacji (dyfuzja)

Faza dojrzałości
produktu na rynku

– 
koszty produkcji
– 
koszty sprzedaży,
– 
koszty marketingu,
– 
koszty reklamy,
– 
koszty napraw
gwarancyjnych

Konieczność modernizacji i zmian
innowacji

Faza schyłku
i zejścia produktu
z rynku – konieczność modernizacji

Badania nad realizacją pomysłu
w praktyce

Doskonalenie
i ulepszanie zastosowanej innowacji

Rodzaje kosztów

Osiągnięcie optymalnego zamierzonego wyniku
innowacji

– 
koszty wycofania
produktu z rynku,
– 
koszty dezinwestycji majątku
produkcyjnego,
– 
koszty działalności ekologicznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Łunarski 2009, s. 27–30; Nowak 2009, s. 230–231.

Proces innowacyjny to całokształt działań naukowych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych i handlowych, które mają prowadzić do wdrażania
nowych lub udoskonalonych produktów albo procesów (Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego 2006, s. 22; por. także Ostraszewska, Tylec 2015, s. 58).
Odwołując się do istotnych analogii innowacji do nowego produktu i nowej technologii, podjęto próbę określenia elementów procesu innowacyjnego w kontekście
kolejnych etapów cyklu życia innowacji i ponoszonych w każdym stadium kosztów, co przedstawiono w tabeli 2.
Poszczególne fazy cyklu życia innowacji różnią się rodzajem i wysokością ponoszonych w nich kosztów oraz wielkością sprzedaży, czyli poziomem przycho-
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dów ze sprzedaży innowacyjnych produktów na rynku. Do oceny opłacalności
wprowadzania innowacyjnego produktu na rynek należy uwzględniać skumulowane koszty i przychody, które będą występować we wszystkich fazach cyklu życia
innowacyjnego produktu na rynku.
Pierwszy etap cyklu życia innowacyjnego produktu to kreacja nowej idei, pomysłu. Należy pamiętać, że kreatywność organizacji zależy od wielu czynników,
do których należy zaliczyć: potrzeby organizacji oraz klientów i odbiorców, poziom wiedzy i umiejętności oraz świadomość i motywację kierownictwa, zasoby
i możliwości realizacji pomysłu.
Kolejny etap polega na ocenie możliwości i realizacji pomysłu w praktyce i warunkach działania organizacji. Etap ten opiera się na określaniu wymagań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych niezbędnych do realizacji pomysłu.
Efektem finalnym tej fazy jest uzyskanie prototypu wyrobu. W przypadku innowacji produktowej końcowym produktem tego etapu jest uzyskanie prototypu wyrobu.
Etap trzeci obejmuje doskonalenie i modernizację już w trakcie zastosowania
innowacji w działaniu na szerszą skalę. Konieczne jest ciągłe usprawnianie przebiegu procesu oraz niwelowanie pojawiających się problemów na bieżąco w trakcie realizacji projektu.
Po osiągnięciu docelowego przebiegu procesu innowacji należy uznać, że proces innowacji osiągnął optymalny poziom zgodnie z przyjętymi założeniami.
Wówczas dochodzi do określenia istotnych zasad i parametrów, jak również praktycznej wiedzy know-how i sposobach jej stosowania.
Kolejna faza stanowi rozwój innowacji. Organizacja stara się rozwijać kompetencje pracowników oraz, stosując innowacje, prowadzić intensywne działania
w kierunku zachowania przewagi nad konkurencją. Ponadto organizacja powinna
przygotować zasady transferu innowacji innym organizacjom.
Faza dojrzałości innowacji polega na rozprzestrzenianiu się innowacji na masową skalę. Innowacja znajduje zastosowanie w działalności wielu organizacji, co jest
podstawą do czerpania korzyści finansowych przez organizację, która wykreowała
innowację, poprzez np. sprzedaż licencji, czy know-how.
Ostatni etap cyklu życia innowacji to innowacja przestarzała, która oznacza
konieczność zmiany dotychczasowej na nową, a to oznacza rozpoczęcie kolejnego cyklu życia innowacji. Innowacja jest innowacją dopóty, dopóki w praktyce
nie zostanie zastosowane w tej dziedzinie nowe, nie istniejące dotąd rozwiązanie
(Przedpełski 2007, s. 41). Innowacja przestarzała oznacza schyłek i konieczność
eliminacji dotychczasowego zastosowania innowacji na rzecz nowego pomysłu.
Jednakże należy dostrzec, że przedsiębiorstwo, dysponując taką innowacją, stara się podejmować różnorodne działania, aby przedłużyć moment konieczności
wprowadzenia modyfikacji. Daje to przedsiębiorstwu możliwość korzyści finansowych oraz przesunięcie perspektywy kosztów związanych z przejściem do fazy
przygotowawczej kolejnego cyklu życia innowacji. Ostatnia faza schyłku oznacza
spadek popytu na innowację. Konieczne jest wprowadzenie kolejnej innowacji,
czyli proces innowacyjny rozpoczyna się od nowa.
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na rynek
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Faza
spadku

czas

LEGENDA:
1 – przychody ze sprzedaży
2 – koszty badan i rozwoju
3 – koszty produkcji
4 – koszty ogólnego zarządu; koszty sprzedaży i zaopatrzenia
5 – koszty związane z zakończeniem produkcji
6 – koszty łączne
Rysunek 1. Cykl życia innowacyjnego produktu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Nowak, Wierzbiński, 2010, s. 114.

Proces wprowadzania produktu na rynek wiąże się z dwoma rodzajami kosztów: produkcji oraz marketingu. Zainicjowanie produkcji automatycznie generuje
koszty zakupionych materiałów, amortyzację maszyn i urządzeń, koszty wyna-
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grodzeń oraz ewentualnych modyfikacji produktu, tak więc przychody na tym
etapie są niewielkie. Sytuację tę zmienia wejście produktu w fazę wzrostu – poznanie i zaakceptowanie innowacji przez klientów przyczynia się do zwiększenia
przychodów ze sprzedaży i zmniejszenia kosztów jednostkowych, co dla przedsiębiorstwa oznacza przede wszystkim możliwość minimalizacji wydatków ponoszonych na reklamę. Faza dojrzałości nadal wiąże się z utrzymywaniem wysokiego
poziomu sprzedaży, zyski ze sprzedaży ulegają jednakże stopniowemu zmniejszaniu wskutek obecności produktów substytucyjnych konkurencji. Jest to moment,
w którym przedsiębiorstwo powinno rozważyć poniesienie dodatkowych kosztów
na przedłużenie życia produktu poprzez nową reklamę, udoskonalenia funkcyjne
i poprawę jego estetyki. Nasycenie rynku produktem oraz zmniejszenie przychodów ze sprzedaży jest sygnałem o wejściu produktu w fazę spadku. Faza ta jednoznacznie oznacza zwiększenie kosztów jednostkowych produkcji oraz zbliżającą się konieczność wycofania produktu z rynku. Na tym etapie mogą wystąpić
jeszcze zarówno przychody, związane z wyprzedawaniem produktu z magazynu,
jak i koszty uzależnione od likwidacji linii produkcyjnej (Pankiewicz 2012, s. 71).
Rozważając cykl życia produktu od strony kosztowej, można także wyodrębnić dwie perspektywy, pozwalające na podział kosztów z punktu widzenia klienta
i producenta. Zakup przez klienta produktu innowacyjnego będzie się zazwyczaj
wiązał z trzema kategoriami kosztów: zakupu, użytkowania oraz ewentualnego
serwisu/naprawy. Z perspektywy producenta koszty ponoszone w procesie cyklu
życia produktu obejmują pozycje zapisane w postaci następującego wzoru (Nowak, Wierzbiński, 2010, s. 112):
KCZP = KB+R + KP + KZ
gdzie:
KCZP – koszty życia produktu z perspektywy producenta,
KB+R – koszty badań i rozwoju produktu,
KP – koszty fazy produkcyjnej,
KZ – koszty związane z zakończeniem produkcji i wycofaniem produktu z rynku.
Szczegółowo koszty z punktu widzenia producenta prezentuje tabela 3.
Znajomość naturalnie po sobie następujących etapów cyklu życia produktu
i cech dla nich charakterystycznych pozawala na większą precyzję w szacowaniu wysokości kosztów i przychodów uzyskiwanych przez produkt w czasie jego
obecności na rynku. Rachunek kosztów cyklu życia projektu rozpatrywany z perspektywy przedsiębiorstwa realizującego projekt oraz odbiorcy projektu nie tylko
umożliwia ocenę efektywności projektu dla wykonawcy, ale również pozwala wyznaczyć wartość produktu będącego efektem projektu dla klienta (Klinowski 2008,
s. 165). Rachunek cyklu życia produktu będzie w związku z tym szczególnie użyteczny w szacowaniu rentowności produktu w długim okresie. Umożliwia on też
optymalne planowanie kosztów i zarządzanie nimi, co z kolei pozwala na ich minimalizację podczas całego cyklu życia produktu.
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Tabela 3. Koszty cyklu życia produktu z perspektywy producenta
Koszty badań i rozwoju

– 
planowanie produkcji,
– 
projektowanie,
– 
ocenianie i przeprowadzanie testów,
zarządzanie cyklem życia produktu,
– 
– 
oprogramowanie,
– 
badania nad produktem,
– 
dokumentacja projektowa.

Koszty produkcji i montażu

– 
wytwarzanie produktów,
– 
kontrola jakości,
– 
montaż,
– 
analiza procesu produkcji,
– 
podstawowe wsparcie logistyczne.

Koszty wsparcia procesu produkcji

– 
dystrybucja produktu,
– 
realizacja procesów logistycznych,
– 
inne operacje wspomagające proces produkcji.

Koszty zakończenia produkcji
i wycofania produktu z rynku

– 
recykling,
– 
koszty dywestycji,
– 
koszty rekultywacji terenu.

Źródło: Nowak, Wierzbiński, 2010, s. 114

4. Zarządzanie procesem innowacyjnym
w przedsiębiorstwie a aspekt kosztowy
Podstawą sukcesu przedsiębiorstwa na rynku jest przede wszystkim jego zdolność do asymilowania się do permanentnych zmian zachodzących w konkurencyjnym otoczeniu. Zmiana jest nie tylko zjawiskiem nieuchronnym – stanowi
przede wszystkim trzon dla rozwoju przedsiębiorstwa. Należy w związku z tym
zwrócić szczególną uwagę na działania innowacyjne przedsiębiorstw, które niosą
ze sobą szereg zmian w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu. Innowacja w przedsiębiorstwie to wszelka celowa, korzystna zmiana w dowolnym obszarze działalności przedsiębiorstwa, która powstała w przedsiębiorstwie lub jego otoczeniu
(Krawczyk-Sokołowska 2012, s. 27). Celem innowacji jest poprawa efektywności
funkcjonowania przedsiębiorstwa i/lub wzrost użyteczności efektów działalności
dla bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia zarządzania podmiotem gospodarczym wszystkie działania wewnątrz przedsiębiorstwa
powinny być ze sobą powiązane i skoordynowane. Ma to szczególne znaczenie
w procesie rozwijania innowacji, gdzie konieczne staje się prowadzenie analizy
kosztów, obejmującej (Frąś 2013, s 176):
– identyfikację wszystkich aktywności w przedsiębiorstwie niezależnie
od struktury organizacyjnej,
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skalkulowanie kosztów wszystkich działań,
– 
– 
przetworzenie danych dotyczących działań i kosztów, jakie generują, oraz
przekazanie ich menedżerom przedsiębiorstwa,
optymalizację kosztów jakości w przedsiębiorstwie,
– 
– 
bieżący monitoring obejmujący rejestrację trendów kosztów jakości.
Literatura przedmiotu podaje wiele definicji innowacji oraz procesu innowacyjnego. Są one różne w zależności od przyjętego punktu widzenia. Istotne jest
rozróżnienie innowacji jako rezultatu i jako procesu. Pierwsze podejście wskazuje
na innowację jako wynik końcowy prowadzonych badań, wynalazek wprowadzony w życie. Innowacja jako proces dotyczy nie tylko produktu finalnego – obejmuje także czynności poprzedzające jego powstanie, począwszy od pierwszej idei, poprzez prace badawczo-rozwojowe, projektowe, na produkcji i sprzedaży kończąc
(Barczak 2011, s. 161). I jako taka może podlegać zarządzaniu.
Jak już wspomniano, proces innowacyjny obejmuje szereg działań, których
celem jest wdrożenie nowego lub udoskonalonego produktu albo usługi. Może
on przyjąć różne formy: wewnętrzną, zewnętrzną i międzyorganizacyjną. Wewnętrzny charakter procesu innowacyjnego wynika z prac nad innowacjami
prowadzonymi wewnątrz przedsiębiorstwa – wiąże się on z własnymi nakładami
na badania i rozwój oraz zaangażowaniem w prace dedykowanych innowacjom
departamentów wewnątrz przedsiębiorstwa. Zewnętrzny proces innowacyjny ma
swoje źródło w partnerach pochodzących z otoczenia przedsiębiorstwa, zaangażowanych w rozwój innowacji: dostawcach, kluczowych użytkownikach, jednostkach badawczych, biurach inżynierskich. W sytuacji, gdy istnieje wielu partnerów,
którzy łączą swe wysiłki i posiadaną wiedzę, pracując nad tym samym projektem
innowacyjnym, pojawia się koncepcja międzyorganizacyjnego procesu innowacyjnego w postaci sieci innowacji (Limberg 2008, s. 14).
Biorąc pod uwagę źródło i elementy procesu innowacyjnego, można wyróżnić
dwa podejścia: wąskie i szerokie. Wąskie ujęcie procesu innowacyjnego obejmuje
zakres tylko tych aktywności przedsiębiorstwa, które były niezbędne do „urynkowienia” innowacji, czyli takich, które poprzez badania i rozwój innowacji doprowadziły do jej dostępności dla klienta w postaci końcowego produktu na rynku.
Należy przez to rozumieć także szereg działań związanych z procesem produkcyjnym oraz przyjętą strategią marketingową. W tym ujęciu proces innowacyjny
ulega finalizacji w momencie pojawienia się produktu w sprzedaży lub – z punktu
widzenia przedsiębiorstwa – w momencie posiadania kompletnego procesu wewnętrznego, którego skutkiem jest nowy produkt. Szerokie ujęcie procesu innowacyjnego z kolei wywodzi go od momentu wygenerowania idei, pomysłu, który
następnie podlega dalszemu przekształcaniu. Koncepcja ta, poszerzana dalej o rozwój idei, wstępne, a później zaawansowane badania oraz wprowadzanie produktu
na rynek, z jednej strony daje szansę na rozszerzenie czynników mających wpływ
na ostateczny sukces innowacji na rynku, z drugiej jednak ogranicza możliwości
sprecyzowania dokładnego momentu, w którym kończy się proces rozwijania i zarządzania innowacją, a zaczyna proces rutynowej produkcji produktu będącego
rezultatem procesu innowacyjnego (Limberg 2008, s. 15–16).
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Jak podaje J. Baruk, działalność innowacyjna wymaga zarządzania podobnie
jak każda inna funkcja lub proces w przedsiębiorstwie. W związku z tym proces
zarządzania działalnością innowacyjną można zdefiniować jako „zbiór uporządkowanych działań, takich jak: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie,
przewodzenie i kontrolowanie”. Działania te powinny obejmować wszystkie dostępne przedsiębiorstwu zasoby: ludzkie, informacyjne, rzeczowe i finansowe, których odpowiednie wykorzystanie powinno zapewnić mu osiągnięcie celu w postaci właściwego wyboru innowacji i sukcesu w procesie wprowadzenia innowacji
do obrotu gospodarczego. Podstawą i jednocześnie narzędziem precyzującym te
działania powinna być strategia działalności innowacyjnej (Baruk 2013, s. 11).
Na rysunku 2 przedstawiono elementy zarządzania innowacją jako piramidalną strukturę wywodzącą swój początek od określenia strategii innowacji, poprzez
istotę innowacyjnej organizacji i kultury wewnątrz przedsiębiorstwa, na cyklu życia innowacji kończąc.

STRATEGIA INNOWACJI

Planowanie
Organizowanie
Motywowanie
Kontrola

INNOWACYJNA
ORGANIZACJA
I KULTURA

CYKL ŻYCIA INNOWACJI




Tworzenie pomysłów
Rozwój produktu/procesu
Dojrzałość i schyłek

Rysunek 2. Elementy zarządzania procesem innowacyjnym
Rys. 2. Elementy
zarządzania
procesem
Źródło:
Borowiecki,
Siuta-Tokarska
2014,innowacyjnym
s. 95

Źródło: Borowiecki, Siuta-Tokarska 2014, s. 95
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– identyfikacja potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa: możliwości
i zasobów,
– stworzenie hierarchii potrzeb innowacyjnych;
b) etap 2 – planowanie i projektowanie systemu innowacyjnego:
– stworzenie strategii innowacyjnej,
– opracowanie dokumentacji strategii innowacyjnej w zakresie jej realizacji,
– określanie zakresu zadań związanych z realizacją procesu innowacyjnego
dla kierownictwa przedsiębiorstwa, poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników;
c) etap 3 – wdrażanie procedur i instrukcji opracowanych w systemie:
– szkolenie uczestników systemu oraz podwykonawców,
– delegowanie zadań przez kierownictwo przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie obowiązku postępowania zgodnie z wytycznymi systemowymi,
– adaptacja do nowych procedur i instrukcji;
d) etap 4 – działania monitorujące i korygujące system mające na celu jego
usprawnienie, wczesne wykrycie niezgodności oraz poprawę efektywności:
– monitorowanie elementów systemu,
– audyt,
– działania korygujące i prewencyjne;
e) etap 5 – regularne funkcjonowanie:
– okresowe kontrole poprawności działania elementów systemu,
– działania naprawcze.
Samo zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie może opierać się na różnych koncepcjach procesów innowacyjnych, które powiązane są pewnymi wspólnymi cechami, takimi jak konieczność współpracy, obecność zjawisk ryzyka i niepewności, a przede wszystkim wielkość kosztów innowacji (Kozioł-Nadolna 2012,
s. 301). Problematyka ponoszonych kosztów jest nierozerwalnie powiązana z każdym wdrożeniem nowego pomysłu. Nie można przecenić znaczenia oszacowania, czy koszty poniesione na badania i rozwój innowacji i jej wdrożenie zostaną
zrekompensowane przez otrzymane efekty. Stosując tradycyjny podział kosztów,
które związane są z produktem od momentu powstania koncepcji jego wytworzenia do momentu jego wyprodukowania, należy wskazać na koszty stałe i zmienne.
Wśród metod szacowania kosztów w zależności od przyjętego sposobu obliczania
kosztów produkcji można wymienić podejścia (Frąś 2012, s. 182):
– tradycyjne,
– metodę ABC (system rachunku kosztów działań),
– analizę CVP (analiza koszt-wolumen-zysk).
Każde podejście wiąże się z kalkulacją kosztów dotyczącą norm zużycia materiałów planowanych do wykorzystania w trakcie produkcji, wydajnością pracy
pracowników oraz działań, które będą podejmowane w procesie wprowadzania produktu na rynek. To, jak szczegółowo koszty te zostaną określone, zależy
w znacznym stopniu od stopnia rozpoznania rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i rynkowych w jednym celu – oceny i oszacowania wszystkich
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możliwych kosztów w odniesieniu do postulowanej sprzedaży (Frąś 2012, s. 182).
Na tym etapie istnieje ryzyko, że niewłaściwie wycenione rozwiązanie innowacyjne może doprowadzić do powstania strat, które można zakwalifikować do jednej
z grup następujących błędów (Chwastyk, Kołosowski 2010, s. 274):
– błąd absolutny – sprzedaż produktów nie jest w stanie pokryć poniesionych
kosztów zmiennych,
– błąd częściowy – sprzedaż pokrywa koszty zmienne i jedynie w pewnej części
koszty stałe,
– błąd względny – sprzedaż produktów rekompensuje wszystkie poniesione
koszty, lecz zakładany poziom zysku nie został osiągnięty.
Należy także wziąć pod uwagę sytuację, gdy koszty innowacji stanowią istotną barierę dla przedsiębiorstw, przyczyniającą się do rezygnacji z ich rozwijania.
W przypadku innowacji, które wiążą się z inwestycjami w technikę i technologię,
brak kapitału może w największym stopniu ograniczać aktywność inwestycyjną
podmiotów gospodarczych (Martin, Staniec 2009, s. 327).

5. Podsumowanie
Innowacja jest naturalną konsekwencją wynikającą z każdej formy rozwoju.
Innowacyjność niesie za sobą jednak nie tylko uzyskanie określonych korzyści
finansowych, ale też koszty. Zastosowanie innowacji w działalności przedsiębiorstwa wymaga nie tylko rozpoznania potencjalnych obszarów ich zastosowania,
konieczne jest także przeprowadzenie rachunku efektywności tych działań pozwalającego na ocenę kosztów i korzyści. Podczas tworzenia, dokonywania wyboru
rozwiązań innowacyjnych i wprowadzania innowacji na rynek kalkulacja kosztów
jest niezbędna. Jest ona elementem procesu zarządzania innowacjami.
Zarządzanie procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwach ma szczególne znaczenie w obecnych czasach. XXI wiek jest tożsamy z dynamicznym
rozwojem rynków, globalizacją, integracją na szczeblu międzynarodowym,
informatyzacją gospodarek oraz skracaniem cyklu życia produktów. Zdobycie
i utrzymanie przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej z uwzględnieniem tych turbulentnych czynników wiąże się więc ze sprawnym zarządzaniem
działalnością innowacyjną, które wywodzić się powinno od zrozumienia pojęcia innowacji oraz roli, jaką innowacje spełniają w procesie tworzenia wartości
przedsiębiorstwa. Istotne znaczenie ma tutaj opracowanie strategii działalności
innowacyjnej, obejmującej wykorzystanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa i optymalizację kosztów realizowanych procesów usprawnianą poprzez
prowadzenie rachunku kosztów innowacji na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.
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RACHUNEK KOSZTÓW W ZARZĄDZANIU PROCESEM INNOWACYJNYM
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Streszczenie
Działania przedsiębiorstwa obejmujące realizację projektu innowacyjnego związane są z koniecznością informacji o przebiegu i efektach procesu innowacyjnego. Koszty stanowią podstawę działalności każdego przedsiębiorstwa, w związku z tym powinny być permanentnie liczone, klasyfikowane
i analizowane. Wszystkie te czynności stanowią rachunek kosztów. Informacje zawarte w rachunku kosztów stanowią główne źródło wiedzy, którym dysponuje przedsiębiorstwo. W opracowaniu
przedstawiono aspekty rachunku kosztów w przedsiębiorstwie, uwzględniając problemy związane
z zarządzaniem procesem innowacyjnym. Podjęto także próbę udzielenia odpowiedzi, jaką rolę odgrywa rachunek kosztów w dostarczaniu zarządzającym informacji o procesach innowacyjnych.
Słowa kluczowe: koszty, rachunek kosztów, proces innowacyjny, zarządzanie

COST ACCOUNTING OF INNOVATIVE PROCESS MANAGEMENT
IN ENTERPRISES
Summary
The activities of the company, including the implementation of an innovative project,
are connected with the necessity of information about the progress and effects of the innovation
process. The costs are the core business of each company, therefore they should be permanently
counted, sorted and analyzed. All these actions constitute costs accounting. The information included
in it is the main source of knowledge possessed by the company. The paper presents aspects of cost
accounting in the company, taking into regard the problems related to the management of innovative
process. One also took the attempt to determine the role of cost accounting in providing management
information on the innovation process. 
Keywords: costs, cost accounting, innovation process management
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Finansowanie nakładów inwestycyjnych
nowo powstałych przedsiębiorstw
w początkowej fazie rozwoju i kolejnych
latach działalności gospodarczej
w ujęciu branżowym w Polsce
Danuta Zawadzka*, Agnieszka Kurdyś-Kujawska**, Agnieszka Sompolska-Rzechuła***

1. Wprowadzenie
Nowo powstałe przedsiębiorstwa, podejmując decyzje dotyczące procesów inwestycyjnych, obok określenia zarówno wielkości, jak i sposobu alokacji środków
pieniężnych (decyzje inwestycyjne), muszą wskazać źródła pozyskania kapitału
(podjąć decyzje finansowe) oraz zaplanować harmonogram realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Nowo powstałe przedsiębiorstwa cechuje wysoki poziom
ryzyka wynikającego z niepewności popytu na dobra lub usługi dostarczane
na rynek. Procesy inwestycyjne mogą zostać podjęte w fazie startowej1, kiedy
rynek jest wysoce niepewny, albo w fazie dalszego rozwoju, kiedy niepewność
zostaje zredukowana. Nowo powstałe przedsiębiorstwa mają też wysokie ryzyko
upadłości (Sierpińska-Sawicz 2015, s. 193–202). Termin realizacji inwestycji powinien uwzględniać z jednej strony konieczność budowania przewagi rynkowej,
*

Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów, danuta.zawadzka@tu.koszalin.pl
** Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów, agnieszka.kurdys-kujawska@tu.koszalin.pl
*** Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział
Ekonomiczny, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, asompolska@zut.edu.pl
1 Po zarejestrowaniu przedsiębiorstwa następuje faza startowa, której przebieg może być
różnorodny – zgodny z założonym, prowadzący do sukcesu rynkowego lub odwrotny – prowadzący do upadku. W literaturze ujmuje się ją również jako narodzin i wczesnego rozwoju
(Kimberly 1979, s. 437–457), inkubacji i wdrażania pomysłu na biznes (Jabłoński, Jabłoński
2013, s. 17–22) lub powstania i początkowego rozwoju (Duliniec 2007, s. 104). Źródła finansowania aktywności inwestycyjnej są zróżnicowane w fazach cyklu życia przedsiębiorstwa (por.
Żurakowska-Sawa 2010, s. 171–181).
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z drugiej jednak maksymalizować prawdopodobieństwo przetrwania na rynku
(Archibald, Thomas, Betts, Johnston 2002, s. 1161–1174). Im wyższe ryzyko
związane z podjętą działalnością, tym później nowo powstałe przedsiębiorstwo
podejmuje decyzję o inwestowaniu (Swinney, Cachon, Netessine 2011, s. 763–
777). Z drugiej jednak strony, im później podejmie decyzje, tym mniejszą przewagę konkurencyjną prawdopodobnie osiągnie. Wysokie ryzyko funkcjonowania
nowo powstałych przedsiębiorstw jest istotną barierą w pozyskaniu kapitału zarówno na finansowanie działalności operacyjnej, jak i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (Bielawska 2005, s. 62–75; Huyghebaert, Gaeremynck, Roodhooft,
Van de Gucht 2000, s. 627–651). Wyniki badań prezentowane w literaturze potwierdzają, iż w początkowych fazach rozwoju istotne znaczenie odgrywa kapitał
własny. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa wzrasta jego zadłużenie (Frielinghaus,
Mostert, Fire 2005, s. 9–18; Michalak 2013, s. 74). Celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian w strukturze finansowania inwestycji nowo powstałych
przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju i w kolejnych latach działalności
gospodarczej w Polsce w ujęciu branżowym. U podstaw badań sformułowano
tezę, iż faza rozwoju przedsiębiorstwa determinuje strukturę finansowania nakładów inwestycyjnych.

2. Materiał i metoda badawcza
Wykorzystany w opracowaniu materiał statystyczny pochodził z publikacji GUS pt. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich
przedsiębiorstw z lat 2004–2014. Analizie poddano wyłącznie dane o nowych
jednostkach zebrane w toku pięcioletniej obserwacji tych samych jednostek powstałych w danym roku prowadzących działalność inwestycyjną. W pierwszym
roku obserwacjom podlegają przedsiębiorstwa zarejestrowane jako nowe w roku
poprzedzającym badanie. Od drugiego do piątego roku badaniami obejmowane
są te przedsiębiorstwa ze zbiorowości początkowej, które w momencie obserwacji
prowadzą działalność gospodarczą, tzn. nadal pozostają aktywne. Po 5 latach prowadzenia działalności, przedsiębiorstwa uznaje się za stabilne i w latach następnych podmioty te nie podlegają już obserwacjom. Zakres podmiotowy obejmuje
podmioty małe (w tym mikro przedsiębiorstwa). Przedstawione wyniki badań
obejmują podmioty powstałe w latach 2004–2013, a prowadzące działalność inwestycyjną w latach 2005–2014. Dane przedstawione w opracowaniu są wartościami
przeciętnymi dla rozpatrywanych grup nowo powstałych przedsiębiorstw. Badania oparto na analizie struktury oraz dynamiki, która umożliwiła wskazanie kierunków, tempa i intensywności zmian w czasie rozpatrywanego zjawiska na podstawie modeli tendencji rozwojowych.
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3. Wyniki i dyskusja
Prowadzenie działalność inwestycyjnej jest wyraźnie zróżnicowane ze względu na fazę cyklu życia przedsiębiorstwa. Najwięcej przedsiębiorstw realizuje inwestycje w pierwszym roku prowadzenia działalności. Wraz ze wzrostem okresu funkcjonowania ich odsetek maleje. Tendencja ta charakterystyczna jest
dla wszystkich grup przedsiębiorstw bez względu na formę organizacyjno-prawną
i poziom zatrudnienia (rys. 1). Wysoki udział nawo powstałych przedsiębiorstw
ponoszących nakłady inwestycyjne w początkowej fazie prowadzenia działalności
wynika przede wszystkim z konieczności rozbudowy lub modernizacji istniejącej
infrastruktury, nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz podjęcia działań promocyjnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności
i wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku. W późniejszych latach ponoszenie nakładów inwestycyjnych może być przejawem zmian w strategii działania przedsiębiorstwa i podejmowaniem nowych projektów gwarantujących dalszy
sukces. W latach 2004–2014 wśród nowo powstałych przedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania inwestycje realizowane były średnio w co trzecim
przedsiębiorstwie, a w późniejszym okresie już tylko w co czwartym.

Rysunek 1. Odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną
w początkowej fazie rozwoju i kolejnych latach działalności gospodarczej
Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powstania i działania… 2004–2014.

W 2014 roku w stosunku do 2005 roku działalność inwestycyjną ograniczyły
przedsiębiorstwa znajdujące się zarówno w początkowej fazie rozwoju, jak również te ustabilizowane. Należy zauważyć, iż w najmniejszym stopniu zmalał odsetek przedsiębiorstw realizujących inwestycje w pierwszym roku prowadzenia
działalności (spadek o 2,08%). Średniorocznie w badanym okresie odsetek tych
przedsiębiorstw zmniejszał się o 0,23%. O ponad 13% zmniejszył się natomiast
odsetek przedsiębiorstw realizujących inwestycje w piątym roku działalności.
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Z kolei podmiotów, które ponosiły nakłady inwestycyjne w drugim roku działalności, w 2014 roku było trzykrotnie mniej niż w 2005 roku. W analizowanych
latach odsetek tych przedsiębiorstw malał średniorocznie o 3,97%. Największy spadek przedsiębiorstw realizujących inwestycje odnotowano w trzecim
i czwartym roku działalności. Wyniósł on odpowiednio 31,56% i 29,06%. Oszacowane dla lat 2005–2014 średnie tempo zmian odsetku przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne wskazuje, że wielkości te z roku na rok malały
odpowiednio o 6,13% i 5,56%. Na podstawie modeli tendencji rozwojowych
można wnioskować, że z roku na rok systematycznie zmniejszać się będzie odsetek przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne we wszystkich wyróżnionych fazach rozwojowych, z wyjątkiem fazy początkowej (rys. 2). Sytuacja
ta może wynikać z narastających obaw o przyszłą stabilność finansową przedsiębiorstw, na którą wpływa krajowa i światowa koniunktura czy też polityka
gospodarcza rządu.
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Rysunek 2. Odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne
w początkowej fazie rozwoju i kolejnych latach działalności gospodarczej w Polsce
w latach 2005–2014 oraz oszacowane linie trendu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powstania i działania… 2004–2014.

Prowadzenie działalności inwestycyjnej w poszczególnych latach było zróżnicowane ze względu na branże, w których działały przedsiębiorstwa (rys. 3).
W większości branż inwestycje realizowane były w początkowej fazie rozwoju.
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Wyjątek stanowiły jednostki zajmujące się pośrednictwem finansowym i ochroną
zdrowia. Wysoki odsetek przedsiębiorstw realizował inwestycje również w drugim roku prowadzenia działalności. Może to wynikać z lepszego poznania potrzeb rynkowych i w konsekwencji podejmowanie działań związanych ze zmianą
wyrobu lub usługi, w tym także zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług,
rozpoczęciem działań obejmujących dokonywanie zmian produkcji, bądź procesu produkcyjnego. W branży budowlanej oraz handlu wraz ze wzrostem okresu,
w którym prowadzona była działalność gospodarcza systematycznie zmniejszał się
odsetek przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne. Porównując odsetek
przedsiębiorstw realizujących inwestycje w początkowej fazie rozwoju z podmiotami ustabilizowanymi, największe dysproporcje widać w branży hotelarskiej
(11,45 p.p) i pośrednictwa finansowego (10,02 p.p), zaś najmniejsze w przedsiębiorstwach związanych z ochroną zdrowia (0,52 p.p) i transportem (3,46 p.p).
Sytuacja ta może wynikać z faktu, że rozwój będący następstwem prowadzonej
działalności inwestycyjnej w poszczególnych branżach wymaga innych nakładów
na reprodukcję środków trwałych oraz nakładów związanych z gospodarką magazynową i utrzymywaniem zapasów.

Rysunek 3. Odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzących działalność
inwestycyjną w początkowej fazie rozwoju i kolejnych latach działalności
gospodarczej według branży w Polsce w latach 2005–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powstania i działania… 2004–2014.

W 2014 roku, w porównaniu do roku, 2005 wzrósł odsetek przedsiębiorstw realizujących inwestycje w początkowej fazie rozwoju w branżach takich, jak: przemysł, handel, obsługa nieruchomości i firm, edukacja oraz pozostała działalność (tab. 1). Najwięcej rokrocznie przybywało przedsiębiorstw z branży edukacyjnej (2,78%). Z kolei
najwięcej ubywało przedsiębiorstw związanych z hotelarstwem (6,45%) i transportem (5,71%). W analizowanym okresie we wszystkich branżach zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne w drugim i czwartym roku
prowadzenia działalności. W drugim roku prowadzenia działalności o ponad połowę zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną
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Tabela 1. Indeksy oraz średnie tempo zmian odsetka nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną
w początkowej fazie rozwoju i kolejnych latach działalności gospodarczej w Polsce w latach 2005–2014 według branży
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Rysunek 4. Odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne w początkowej fazie rozwoju i kolejnych
latach działalności gospodarczej w Polsce w latach 2005–2014 według branży oraz oszacowane linie trendu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powstania i działania… 2004–2014.
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w branży hotelarskiej, transporcie oraz edukacji. Znacznie większe spadki odnotowano w czwartym roku działalności nowo powstałych przedsiębiorstw. W 2014 roku,
w porównaniu do roku 2005, o ponad 80% zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw
realizujących inwestycje z branży związanej z pośrednictwem finansowym i edukacją.
Oszacowane dla lat 2005–2014 średnie tempo zmian odsetka przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną po drugim i czwartym roku działalności wskazuje,
że wielkości te z roku na rok malały od kilku do kilkudziesięciu procent. Najwyższy
procentowy spadek odnotowano w branży edukacyjnej (29,07%). W przedsiębiorstwach określanych jako stabilne, we wszystkich branżach, z wyjątkiem podmiotów
zajmujących się transportem oraz obsługą nieruchomości i firm, odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną zmniejszył się. Wśród przedsiębiorstw najdłużej funkcjonujących na rynku w badanym okresie zwiększył się odsetek przedsiębiorstw realizujących inwestycje w branży transportowej, obsłudze
nieruchomości i firm oraz pozostałej działalności. W przypadku pozostałych branż
odnotowano spadki. Średniorocznie o 9,41% malał odsetek podmiotów realizujących
inwestycje zajmujących się pośrednictwem finansowym.
Analiza wykazała, iż tylko w przypadku niektórych branż indeksy łańcuchowe
oszacowane dla wartości przedstawionych cech wykazywały stały kierunek. Wartości tych cech z naniesionymi liniami trendu przedstawiono na rysunku 4.
Na podstawie oszacowanych modeli tendencji rozwojowych można stwierdzić,
że wraz ze wzrostem okresu prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych
branżach odsetek przedsiębiorstw realizujących inwestycje będzie się systematycznie zmniejszał.
Realizacja inwestycji wymaga zaangażowania odpowiednich środków finansowych.
Wśród analizowanych przedsiębiorstw utrzymuje się tendencja do finansowania inwestycji, przede wszystkim opierając się na środkach własnych. Badania wykazały,
iż taka sytuacja występuje średnio w 71,5% przedsiębiorstw będących w początkowej
fazie rozwoju i średnio w 66,6% przedsiębiorstw finansujących nakłady inwestycyjne
w piątym roku prowadzenia działalności (rys. 5). Zauważyć można, że wraz ze wzrostem stabilności funkcjonowania nowopowstałych podmiotów gospodarczych maleje udział środków własnych, przy jednoczesnym wzroście zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym w szczególności kredytów bankowych. Wpływ na to mają zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne warunki funkcjonowania. Zewnętrzne uwarunkowania mają charakter makroekonomiczny. Określają one ekonomiczne, prawne
oraz społeczne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Natomiast uwarunkowania wewnętrzne o charakterze mikroekonomicznym to przede wszystkim wielkość
majątku, jakim dysponuje przedsiębiorstwo, poziom ryzyka operacyjnego czy osiągany zysk. Uwarunkowania te decydują w dużej mierze o możliwościach pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowania, głównie w postaci kredytów bankowych. Niechęć
do udzielania przez banki kredytów dla nowo powstałych przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju wynika przede wszystkim z braku lub niskiego
poziomu majątku mogącego stanowić zabezpieczenie kredytu oraz trudne do oszacowania przyszłe dochody. Jednocześnie niemożność sfinansowania inwestycji w początkowej fazie rozwoju kredytem bankowym powoduje, że przedsiębiorstwa te po-
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szukują innych źródeł finansowania tj. bussines angels, venture capital czy też bardziej
rozpowszechnione w Polsce dotacje unijne. Przedsiębiorstwa dłużej funkcjonujące
na rynku mają bardziej ustabilizowaną pozycję rynkową i tym samym większą możliwość pozyskania kredytów bankowych. Wzrastający udział kredytów bankowych
w strukturze finansowania inwestycji w kolejnych latach działalności nowo powstałych przedsiębiorstw może wynikać z pojawienia się luki płynności finansowej (która wpływa na trudności płatnicze), niskiego stopnia pokrycia aktywów kapitałami
własnymi, konieczności zwiększenia produkcji w następstwie wzrastającego popytu
na wytwarzane wyrobu oraz rozszerzenia wytwarzanych produktów. Ponadto wraz
z wydłużającym się okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa wzrasta jego wartość,
co w konsekwencji powoduje, że przedsiębiorstwo potrzebuje środków na sfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych, mających na celu wzmocnienie pozycji
na rynku i dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Rysunek 5. Struktura źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych nowo powstałych
przedsiębiorstwach w początkowej fazie rozwoju i kolejnych latach
działalności gospodarczej w Polsce w latach 2005–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powstania i działania… 2004–2014.

Wykorzystanie środków własnych do realizacji inwestycji w 2014 roku, w porównaniu do roku 2005, zmniejszyło się we wszystkich grupach przedsiębiorstw z wyjątkiem podmiotów inwestujących w drugim roku prowadzenia działalności (tab. 2).
W przedsiębiorstwach tych znacząco zmalało znaczenie kredytów bankowych,
natomiast istotnie wzrosło wykorzystanie innych źródeł finansowania. Ponadto
zauważyć można wzrost znaczenia innych źródeł finansowania inwestycji w początkowej fazie rozwoju i kolejnych latach prowadzenia działalności. Oszacowane
dla lat 2005–2014 średnie tempo zmian wykorzystania innych źródeł finansowania
inwestycji wskazuje, że wielkości te wzrastały we wszystkich okresach prowadzenia
działalności. Można przypuszczać, że wzrost wykorzystania innych źródeł finansowania inwestycji spowodowany był uruchomieniem funduszy unijnych, których
celem jest między innymi wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
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ȳ g

17

18

19

20

21

22

odsetek przedsiębiorstw inwestujących
po pierwszym roku działalności korzystających
z kredytu bankowego

Odsetek przedsiębiorstw

23

Odsetek przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powstania i działania… 2004–2014.

Inne

-1,55

-0,14

-1,24

-13,13
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W przypadku dwóch grup przedsiębiorstw indeksy łańcuchowe oszacowane
dla wartości przedstawionych cech wykazały stały kierunek (rys. 6). Na podstawie
oszacowanych modeli tendencji rozwojowych można stwierdzić, że wśród przedsiębiorstw realizujących inwestycje w początkowej fazie rozwoju i po dwóch latach
od rozpoczęcia działalności gospodarczej udział kredytu bankowego w strukturze
źródeł finansowaniu inwestycji z roku na rok będzie się systematycznie zmniejszał,
zaś udział innych źródeł finansowania będzie się zwiększał.
Analizując strukturę źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych nowo powstałych przedsiębiorstw w poszczególnych latach prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od branży, zauważyć można różnice w stopniu wykorzystania
poszczególnych źródeł finansowania. Największe zróżnicowanie w strukturze finansowania nakładów inwestycyjnych pomiędzy pierwszą fazą rozwoju a okresem,
w którym przedsiębiorstw można uznać za stabilne, odnotowano w branży przemysłowej, budowlanej i transporcie (tab. 3). W przedsiębiorstwach tych zmniejszył się
udział środków własnych, przy jednoczesnym, około 10% wzroście udziału kredytów bankowych i niewielkim wzroście innych źródeł finansowania. Może to wynikać z charakteru inwestycji realizowanych w tych przedsiębiorstwach. Przerwy
w pracach inwestycyjnych mogą prowadzić do utraty wartości użytkowych, starzenia się majątku oraz ponoszenia dodatkowych kosztów, wpływając tym samym
na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zatem przedsiębiorcy są bardziej skłonni
do wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, nawet przy wyższych kosztach związanych z odsetkami. Z kolei w przedsiębiorstwach związanych z hotelarstwem i ochroną zdrowia udział środków własnych w finansowaniu inwestycji był
wyższy w późniejszych okresach działalności niż w fazie rozwoju przedsiębiorstwa.
Jednocześnie w branżach tych widoczny jest wzrost udziału kredytów bankowych
przy znacznym spadku innych źródeł finansowania. Znaczący wzrost udziału środków własnych w finansowaniu inwestycji po piątym roku prowadzenia działalności
gospodarczej odnotowano w branży pośrednictwa finansowego.
W analizowanym okresie w strukturze finansowania nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju w największym stopniu zwiększył się udziału środków własnych w branży transportowej
(72,51%). Z kolei największy wzrost udziału kredytów bankowych i innych źródeł
finansowania inwestycji odnotowano w branży hotelarskiej, w której jednocześnie
zmniejszył się udział środków własnych. Badania wykazały również, iż w przedsiębiorstwach z branży hotelarskiej posiadających ustabilizowaną pozycję na rynku
w 2014 roku, w stosunku do roku 2005, zmalał o 44,29% udział środków własnych
w finansowaniu inwestycji. Przedsiębiorstwa te znacznie częściej korzystały z zewnętrznych obcych źródeł finansowania. Podobna sytuacja charakterystyczna jest
dla przedsiębiorstw zajmujących się obsługą nieruchomości i firm (tab. 4).
Analiza wykazała, iż tylko w przypadku niektórych branż indeksy łańcuchowe
oszacowane dla wartości przedstawionych cech wykazywały stały kierunek. Wartości tych cech z naniesionymi liniami trendu przedstawiono na rysunku 5.
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Tabela 4. Indeksy oraz średnie tempo zmian struktury źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych nowo powstałych przedsiębiorstw
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obsługa nieruchomości i firm – po pięciu latach
finansowanie nakładów inwestycyjnych ze środków własnych

Odsetek przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powstania i działania… 2004–2014.

Odsetek przedsiębiorstw

Obsługa
Rok
Pośrednictwo
Hotele
nieruchomości Edukacja
Transport
prowadzenia Przemysł Budownictwo Handel
finansowe
i restauracje
i firm
działalności
inne
1
it/0
14,86
70,18
37,68
178,62
-98,17
67,16
86,49
-6,98
ȳg
1,55
6,09
3,62
38,58
-35,90
5,88
7,17
-0,80
2
it/0
204,00
652,94
-52,73
188,89
195,06
-62,75
131,33
100,00
ȳg
14,91
28,70
-8,94
14,18
14,48
-11,61
39,25
93,34
3
it/0
56,35
360,71
137,04
130,58
-98,17
-8,49
34,94
-94,16
ȳg
7,73
28,99
15,47
14,94
-48,67
-1,47
5,12
-37,71
4
it/0
93,48
427,27
-60,00
-98,46
-8,11
-100,00
270,37
-95,62
ȳg
11,63
31,93
-14,16
-50,13
-1,40
-12,82
24,39
-40,63
5
it/0
24,73
93,33
60,76
212,00
-63,64
-100,00
-100,00
14,29
ȳg
4,52
59,53
9,96
85,90
-18,32
-4,28
1,71
2,71

Tabela 4. (cd.)
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Rysunek 7. Odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną w początkowej fazie rozwoju i kolejnych
latach działalności gospodarczej w Polsce w latach 2005–2014 w ujęciu branżowym według źródeł finansowania nakładów
inwestycyjnych oraz oszacowane linie trendu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Warunki powstania i działania… 2004–2014.
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Na podstawie oszacowanych tendencji rozwojowych można wnioskować,
że z roku na rok w przedsiębiorstwach budowlanych realizujących inwestycje
po dwóch latach prowadzenia działalności systematycznie zmniejszać się będzie
znaczenie kredytów bankowych i jednocześnie wzrastać będzie znaczenie innych
źródeł finansowania. Stałą tendencją wzrostu udziału innych źródeł finansowania inwestycji po dwóch latach prowadzenia działalności odznaczały się również
przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą nieruchomości i firm. W branży budowlanej widoczny jest również stały trend spadku udziału w strukturze finansowania
nakładów inwestycyjnych środków własnych i wzroście innych źródeł finansowania w trzecim roku prowadzenia działalności gospodarczej. Również w trzecim
roku po rozpoczęciu działalności systematycznie zwiększać się będzie znaczenie
kredytów bankowych w branży transportowej i zmniejszać się znacznie innych
źródeł finansowania w przedsiębiorstwach zajmujących się edukacją i ochroną
zdrowia. Z kolei wśród przedsiębiorstw ustabilizowanych związanych z branżą
transportową i handlem wzrastać będzie znaczenie kredytów bankowych. Podobna tendencja widoczna jest w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą nieruchomości i firm, przy czym dodatkowo charakteryzują się one systematycznym
spadkiem udziału środków własnych.

4. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza umożliwiła wykazanie pewnych różnic między grupami przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie działalności, a podmiotami o stabilnej pozycji rynkowej. Badania dowiodły, iż w latach 2005–2014 najwięcej przedsiębiorstw realizowało inwestycje w początkowej fazie rozwoju. Wraz
z wydłużającym się okresem funkcjonowania przedsiębiorstw odsetek podmiotów
ponoszących nakłady inwestycyjne malał. Tendencje te widoczne były we wszystkich analizowanych branżach. W 2014 roku, w porównaniu do roku 2005, w grupie podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną w pierwszym roku prowadzenia działalności, w największym stopniu zmalał odsetek przedsiębiorstw
z branży hotelarskiej i transportowej, wzrósł natomiast odsetek przedsiębiorstw
z branży edukacyjnej oraz zajmujących się obsługą nieruchomości i firm. Ponadto
w okresie tym, bez względu na branżę, w jakiej działał przedsiębiorca, zmniejszył się odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne w drugim i czwartym roku działalności. Z kolei w piątym roku działalności
zmalał odsetek przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne we wszystkich
branżach, z wyjątkiem przedsiębiorstw transportowych, zajmujących się obsługą
nieruchomości i firm oraz pozostałą działalnością.
W strukturze finansowania nakładów inwestycyjnych nowo powstałych
przedsiębiorstw utrzymuje się tendencja do finansowania inwestycji ze środków
własnych. Zauważyć należy, że wraz z wydłużającym się okresem prowadzenia
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działalności gospodarczej w strukturze finansowania inwestycji systematycznie
wzrastał udział zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności kredytów bankowych przy jednoczesnym spadku udziału środków własnych. W analizowanym okresie wykorzystanie środków własnych do realizacji inwestycji
przez nowo powstałe przedsiębiorstwa zmniejszyło się. Wyjątek stanowiły podmioty inwestujące dwa lata po rozpoczęciu działalności. Zmalał również odsetek
przedsiębiorstw korzystających z kredytów bankowych, przy czym trend ten nie
był charakterystyczny dla przedsiębiorstw inwestujących w trzecim i piątym roku
działalności. Wykorzystanie innych źródeł finansowania charakteryzowało się stałą tendencją wzrostową bez względu na okres prowadzenia działalności. Analizując strukturę źródeł finansowania inwestycji nowo powstałych przedsiębiorstw
ze względu na rok prowadzenia działalności oraz branżę, zauważyć można znaczące różnice. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa z branży przemysłowej, budowlanej i transportowej, będące w początkowej fazie rozwoju, charakteryzowały się znacznie wyższym udziałem środków własnych w finansowaniu inwestycji,
niż podmioty stabilne. W przedsiębiorstwach tych odnotowano również znaczące
różnice w wykorzystaniu kredytów bankowych. W strukturze źródeł finansowania
tych podmiotów zmalał udział źródeł własnych średnio o 10%, przy jednoczesnym
10% wzroście udziału kredytów bankowych w porównaniu z pierwszym i piątym
rokiem prowadzenia działalności. Na podstawie uzyskanych wyników postawioną
we wstępie tezę o wpływie fazy rozwoju przedsiębiorstwa na strukturę finansowania nakładów inwestycyjnych można uznać za udowodnioną.
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FINANSOWANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NOWO POWSTAŁYCH
PRZEDSIĘBIORSTW W POCZĄTKOWEJ FAZIE ROZWOJU I KOLEJNYCH
LATACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W UJĘCIU BRANŻOWYM
W POLSCE
Streszczenie
Celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian w strukturze finansowania inwestycji nowo
powstałych przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju i w kolejnych latach działalności gospodarczej w Polsce w ujęciu branżowym. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano tezę,
iż faza rozwoju przedsiębiorstwa determinuje strukturę finansowania nakładów inwestycyjnych.
W artykule wykorzystano dane GUS dotyczące warunków powstania i działania oraz perspektyw
rozwojowych polskich przedsiębiorstw w latach 2004–2014. Na ich podstawie przeprowadzono analizę struktury oraz analizę dynamiki, która umożliwia wskazanie kierunków, tempa i intensywności
zmian w czasie rozpatrywanego zjawiska. Przeprowadzone badania wykazały, iż wraz ze wzrostem
stabilności funkcjonowania nowo powstałych przedsiębiorstw w strukturze źródeł finansowania maleje udział środków własnych, a wzrasta udział kredytów bankowych.
Słowa kluczowe: nowo powstałe przedsiębiorstwa, nakłady inwestycyjne, źródła finansowania
inwestycji, branża

INVESTMENT FINANCING OF NEWLY ESTABLISHED ENTERPRISES
IN THE DEVELOPMENT PHASE AND SUBSEQUENT YEARS
OF BUSINESS IN POLAND – INDUSTRY RECOGNISION
Summary
The aim of the study is to identify and evaluate changes in the structure of investment financing
of newly established enterprises in the development phase and in the subsequent years of economic
activity, in Poland by the industry. Based on the study we formulated the thesis that the development
phase of the company determines the structure of financing investment. The article uses Central
Statistical Office (GUS) data included in statistical information and elaborations: Creation
and Operation Conditions. Development prospects of Polish Enterprises established in years 2004–
2014. Analysis of the structure and dynamic indicators, which enables an indication of direction,
pace and intensity changes is presented in the paper. The study showed that with the increase
in the stability of operation of the newly established enterprises in the structure of financing sources
is decreasing share of own funds, and increasing the share of bank loans.
Keywords: newly established enterprises, investment, sources of financing, industry

