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WSTĘP 

Tematyka niniejszej pracy dotyczy styku wielu płaszczyzn badawczych, przez co niekiedy 

stanowiła dla autora duże wyzwanie, szczególnie jeżeli chodzi o dokonywanie pewnych 

systematyzacji i klasyfikacji zagadnień i problemów. Wiele z nich jest tak ściśle ze sobą 

powiązanych, że, podczas gdy na pewne treści został poświęcony osoby rozdział lub 

podrozdział, w przypadku innych musiała zostać podjęta decyzja, przy okazji jakich innych 

problemów zostanie omówione to określone zagadnienie. Problematyka pracy dotyczy z 

jednej strony pogranicza świata finansów i psychologii, a z drugiej strony styku finansów 

przedsiębiorstw i rynków finansowych, gdzie problem dywidendy i związanych z nią 

zagadnień polityki i strategii jej wypłaty stanowił centralny punkt rozważań. 

 Wiele istotnych zmian jakie miały miejsce w minionym stuleciu w ramach finansów 

przedsiębiorstw oraz rynków finansowych, a w szczególności rynku papierów wartościowych 

każe wciąż na nowo określać rolę i znaczenie dywidendy w tym kontekście. Podczas gdy 

dawniej „wypłata dywidendy była w zasadzie dla akcjonariusza jedynym ekwiwalentem 

zainwestowanego kapitału”
1
, o tyle współcześnie coraz większą wagę przywiązuje się do 

możliwości osiągania zysków kapitałowych na samych zwyżkach cen akcji
2
. Zmieniające się 

znaczenie dywidendy dla akcjonariuszy oraz przeciwnie – zysków zatrzymanych dla 

zarządów spółek nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, które modele wycen akcji oraz 

sposoby prowadzenia polityki wypłaty dywidendy są najlepsze z punktu widzenia celów z 

jednej strony przedsiębiorstw, a z drugiej inwestorów.  

 Celem niniejszej pracy jest omówienie zagadnienia wypłaty dywidendy zarówno od 

strony dobrze ugruntowanej teorii finansów, jak również nowoczesnych koncepcji, które są 

stale wypracowywane w ramach nowoczesnej dziedziny, jaką są finanse behawioralne. 

  Chociaż finanse behawioralne to dziedzina jeszcze dość młoda, to jednak coraz 

bardziej dynamicznie rozwijająca się i rozgałęziająca się na coraz to nowe subdziedziny takie 

jak psychologiczne źródła nieefektywności na rynkach finansowych i behawioralne teorie 

wycen, ilościowe finanse behawioralne, behawioralna teoria portfelowa oraz wiele innych. 

Punktem wspólnym dla tego nurtu jest styk finansów i psychologii, a w szczególności 

psychologiczne wytłumaczenia tego, czego nie da się ująć w sposób klasyczny i przy różnie 

formułowanych założeniach racjonalności inwestorów. 

                                                 
1
 Dębski, W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 217. 
2
 Por. Ibidem, s. 217. 
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 Autor tematem swojej pracy uczynił problematykę „wypłaty dywidendy i polityki 

dywidend w ujęciu klasycznym i behawioralnym” analizowaną w zakresie „teorii, modeli i 

badań empirycznych”, ponieważ wciąż zbyt mało jest opracowań poświęconych tak ważnemu 

dla generowania wartości zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla akcjonariusza problemowi 

wypłaty dywidend, zwłaszcza w kontekście nowych doniesień z bardzo obiecującej dziedziny 

finansów behawioralnych. Praca ma charakter przede wszystkich teoretyczny, jednak nie 

brakuje w niej omówienia ważnych badań empirycznych lub własnych analiz. 

 Niniejsza praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym z nich omówiono cały 

przekrój zagadnień i wprowadzono kryteria klasyfikacji zagadnień omawianych w dalszej 

pracy. Kolejne dwa rozdziały - drugi i trzeci obejmują odpowiednio spojrzenie z jednej strony 

na problematykę dywidend z perspektywy przedsiębiorstwa, a z drugiej strony z punktu 

widzenia organizacji rynków finansowych, w szczególności giełdowego rynku papierów 

wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa w formie spółek akcyjnych. Rozdział 

czwarty dotyczy najważniejszych teorii tłumaczących wycenę i zmienność cen akcji 

notowanych na rynku papierów wartościowych, natomiast piąty obejmuje spojrzenie 

behawioralne na te wyceny i wahania kursów. W ostatnim, szóstym rozdziale następuje 

rozległa analiza polityki wypłaty dywidendy ze wszystkich wspomnianych wcześniej 

perspektyw. 
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ROZDZIAŁ I. Teoria ekonomii i finansów oraz 

finansów behawioralnych w spojrzeniu na rynek 

akcji, na przedsiębiorstwa w formie spółek 

akcyjnych i wypłacane przez nie dywidendy – zarys 

pracy 

Ekonomia sensu stricto, jako najszersza dyscyplina szeroko rozumianych nauk 

ekonomicznych, obejmująca również naukę o finansach, zajmuje się systemem 

ekonomicznym, będącym elementem świata społecznego, który również daje się określić jako 

pewien system. O systemie mówimy najczęściej jako o pewnej konstelacji powiązanych ze 

sobą elementów, które można ująć w pewną strukturę. Każdy element ma określone 

właściwości i funkcje. Można również wskazać na aspekt dynamiczny systemu związany ze 

zjawiskami zachodzącymi pomiędzy tymi elementami, a więc w przypadku szeroko 

rozumianych nauk ekonomicznych będą to różnego rodzaju czynności takie jak wymiana 

towarów, usług, informacji, pieniądza, dokumentów, nadzór, kontrola, przekazywanie tytułów 

i uprawnień itd. System ekonomiczny można podzielić na sferę realną i finansową. 

Przedmiotem badań i analiz dziedziny, jaką są finanse, jest sfera finansowa, a więc obszar, w 

którym dokonuje się „kreowanie oraz ruch strumieni pieniężnych (siły nabywczej)”. Sfera 

finansowa opiera się na dwóch filarach – systemie finansowym oraz gospodarce finansowej 

podmiotów sfery realnej
3
 (finanse przedsiębiorstw). O teorii klasycznych finansów możemy 

zasadniczo mówić w kontekście obydwu wspomnianych wyżej filarów. Pierwszy z nich 

„stanowi mechanizm, dzięki któremu świadczy się usługi pozwalające na krążenie siły 

nabywczej w gospodarce”
4
. System finansowy utożsamiany jest zatem z funkcjonującymi w 

ramach sfery finansowej mechanizmami, co dokładniej można określić w taki sposób, że 

„system finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między 

niefinansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty 

                                                 
3
 Por. Pietrzak, B., Polański, Z., Woźniak, B., System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2003, s. 17. 
4
 Ibidem, s. 18. 
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finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe
5
 oraz zasady określające sposób ich 

funkcjonowania”
6
. Drugi filar, gospodarka finansowa podmiotów sfery realnej, związany jest 

z gromadzeniem i wydawaniem środków pieniężnych, lokowaniem nadwyżek, zaciąganiem 

pożyczek i innymi formami gromadzenia funduszy
7
. W kontekście elementów pierwszego 

filaru skupiona zostanie uwaga na giełdzie papierów wartościowych, a w szczególności 

związanym z nią obrotem akcji, w przypadku których wypłacana jest dywidenda. Z drugiej 

strony, od strony podmiotów sfery realnej patrząc, istotne będą przedsiębiorstwa w formie 

spółek akcyjnych i zasady ich funkcjonowania. W pracy, jeżeli nie będzie takiej potrzeby, nie 

będzie natomiast dokonywana głębsza analiza tego, co jest lub co powinno być celem 

gospodarki finansowej i w ogóle działalności tychże podmiotów. Zasadniczo w nauce o 

finansach można mówić o dwóch podejściach – orientacji na zysk lub orientacji na wartość 

firmy
8
. Ponieważ jednak trzeba w nauce wprowadzać liczne założenia, ustalenia, warunki i 

kryteria, toteż umownie zostanie przyjęta perspektywa wskazująca na to, że celem spółki 

kapitałowej jest wzrost (maksymalizacja) jej wartości – tam, gdzie nie będzie to inaczej 

sformułowane. 

Tematyka niniejszej pracy dotyczy pogranicza zagadnień z zakresu finansów 

przedsiębiorstw (dywidendy oraz związana z nimi polityka), systemu finansowego (spojrzenie 

globalne na politykę i reguły rządzące wypłatą dywidend w skali całego systemu) oraz 

podłoża psychologicznego związanego z prowadzeniem polityki wypłaty dywidendy w 

przedsiębiorstwach oraz czynnikiem psychologicznym, który może odgrywać rolę w ramach 

obserwowanej zmienności wysokości dywidendy oraz częstotliwością dokonywania jej 

wypłaty przez przedsiębiorstwa oraz próbą identyfikacji związanych z tym reguł mogących 

mieć podłoże psychologiczne na poziomie teoretycznie całego systemu finansowego w 

dowolnym kraju o względnie rozwiniętych rynkach finansowych, którego przykładem może 

być bardziej szczegółowy kontekst systemu finansowego w Polsce. W szerszym ujęciu, ramy 

teoretyczne poruszanych zagadnień w niniejszej pracy przedstawia tabela I.1. 

 

                                                 
5
 Na przykład giełdy papierów wartościowych. 

6
 Kulbaka, P., Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 12. 

7
 Por. Pietrzak, B., Polański, Z., Woźniak, B. (2003), op. cit., s. 18. 

8
 W rozumieniu ekonomii menedżerskiej jednak „ostatecznym celem zarządu jest maksymalizacja wartości 

przedsiębiorstwa” por. Samuelson, W. F., Marks, S. G., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 32, co jest bardzo głębokim i długofalowym spojrzeniem na działalność i jej 

cel, ponieważ wymaga od menedżerów większej wyobraźni, która zwrotnie przyczynia się do większych zysków 

w przyszłości, ponieważ rozpatrywane są długofalowe skutki różnych działań na perspektywy zysku i to te 

działania są ważniejsze niż te ukierunkowane na krótkoterminowe korzyści. Przy okazji ujmowania polityki 

dywidend, jej przejawów, przyczyn i skutków będzie ten temat jeszcze wielokrotnie poruszany. 
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Tabela I.1 Ramy teoretyczne poruszanych w pracy zagadnień 

 
Przedsiębiorstwo 

Rynek papierów 

wartościowych 

Ujęcie klasyczne 

Teoria wartości pieniądza w czasie, teorie dotyczące wycen, teorie 

polityki dywidend 

Teoria trzech soczewek, 

ekonomiczna teoria zysku 

ekonomicznego 

Hipoteza informacyjnej 

efektywności rynków 

finansowych, teorie baniek i 

kryzysów, teoria arbitrażu 

Ujęcie behawioralne
9
 

Behawioralne teorie wycen aktywów, behawioralne teorie 

dotyczące polityki dywidend 

 Behawioralne wytłumaczenia 

nieefektywności, powstawania 

baniek oraz zachowań 

inwestorów na rynkach 

finansowych, zachowania 

zbiorowe, behawioralne 

zakłócenia i ograniczenia 

mechanizmu arbitrażu 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Nauka o finansach, tak jak każda inna dziedzina, z jednej strony zajmuje się opisem i 

systematyzacją różnych zjawisk, ale z drugiej strony, usiłuje połączyć je w spójną całość przy 

pomocy różnych reguł, zasad, praw i teorii. O ile wiele zjawisk w finansach jest jasno 

określonych i jasno wynika z licznych ustaw i innych regulacji, o tyle całość jest na tyle 

złożonym systemem, że trudno jest podejść do jego analizy w sposób czysto 

deterministyczny. Stąd w tej dziedzinie nie brakuje podejścia typowego dla nauk 

empirycznych, w których dokonywane są różne obserwacje zjawisk, zwykle za pomocą 

pomiaru ekonometrycznego, a z drugiej strony następuje próba dokonania pewnych uogólnień 

i sformułowania pewnych praw, czy też nawet teorii. Zdarza się również, że obdarzony 

ponadprzeciętną intuicją i doświadczeniem teoretyk dostrzeże jakieś zjawisko niejako 

                                                 
9
 Tłumaczy to, czego można wytłumaczyć w ramach założeń klasycznego podejścia. 
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odgórnie, jednak równowaga racjonalizmu (teoria, rozumowanie), jak i empiryzmu 

(obserwacje) tak, jak w każdej nauce powinna być zachowana. 
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ROZDZIAŁ II. Wypłata dywidendy widziana od 

strony przedsiębiorstwa. Ujęcie klasyczne i 

behawioralne 

W niniejszym rozdziale zostanie zaprezentowane ujęcie problemu wypłaty dywidendy, 

patrząc z perspektywy przedsiębiorstwa. By dokładnie zarysować i osadzić w teorii ten 

problem należy wyjść od podstawowych zagadnień finansów przedsiębiorstw, stopniowo 

uściślając rozważania w poszczególnych wątkach. Takie podejście ma na celu zilustrowanie 

tego skomplikowanego „systemu naczyń połączonych” w ramach przedsiębiorstwa. W 

dalszych rozdziałach będzie również spojrzenie od strony rynku, natomiast rozdział szósty 

będzie próbą integracji tych dwóch perspektyw – przedsiębiorstwa i rynku. 

II.1 Teoria trzech soczewek 

Na finansowy aspekt działalności każdego przedsiębiorstwa można patrzeć z trzech 

perspektyw i związanych z nimi źródeł informacji finansowej: 

1. Perspektywa ekonomiczna 

2. Perspektywa finansowa 

3. Perspektywa majątkowa 

Każda z tych perspektyw odzwierciedla nieco inny wymiar działalności. Podczas, gdy 

perspektywa ekonomiczna obejmuje wynik finansowy, przychody, koszty uzyskania 

przychodów i pochodne wskaźniki oraz jest spojrzeniem memoriałowym (działania, 

zdarzenia, przepływ dokumentów), odzwierciedlającym uregulowany prawnie sposób ujęcia 

dynamicznego aspektu działalności (np. podstawą prawną jest Ustawa o Rachunkowości), to 

perspektywa finansowa odnosi się już jedynie do kasowego aspektu działalności, czyli 

związana jest z przypływem i odpływem najbardziej płynnych aktywów tj. gotówka. Zarówno 

perspektywa ekonomiczna, jak i finansowa ujmują to, co działo się w pewnym okresie, 

niejako podsumowując to w zagregowanej formie. Ostatnia z perspektyw jest natomiast 

ujęciem statycznym i przedstawia stan majątku na dany moment i podobnie jak perspektywa 
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ekonomiczna – memoriałowym
10

. Podsumowanie wspomnianych wyżej perspektyw zawiera 

tabela II.1. 

 

Tabela II.1 Teoria trzech soczewek – podsumowanie 

 

Dynamiczne spojrzenie Statyczne spojrzenie 

(skumulowane przepływy 

za dany okres) 
(stany na dany moment) 

Ujęcie memoriałowe 

(skutki transakcji lub innych 

zdarzeń, którym towarzyszy 

obowiązek 

zaewidencjonowania w 

księgach rachunkowych
11

, 

powstanie dokumentów; 

wymienione w ustawie) 

Perspektywa ekonomiczna 

(skumulowany obrót i 

koszty) 

Perspektywa majątkowa 

(stan aktywów (m.in. 

majątku) i pasywów w 

przedsiębiorstwie na dany 

moment) 

Ujęcie kasowe (transakcje, 

zdarzenia, którym 

towarzyszy przepływ 

strumieni pieniężnych) 

Perspektywa finansowa 

(skumulowane przypływy i 

odpływy płynności) 

Stan gotówki w 

przedsiębiorstwie na dany 

moment
12

 

Źródło: opracowanie własne. 

II.2 Teoria trzech soczewek a zysk ekonomiczny 

Wymienione w poprzednim podrozdziale perspektywy można również zestawić z tym, jak 

rozumiane są kategorie zysku w ramach ekonomii menedżerskiej. Podczas gdy zysk księgowy 

jest różnicą między wszystkimi uzyskanymi przychodami, a poniesionymi wydatkami, zysk 

ekonomiczny traktowany jest jako to, co zostanie po pomniejszeniu utargu o wszystkie koszty 

ekonomiczne takie jak koszt alternatywny, koszt kapitału i koszt zarządzania. Najpełniej 

                                                 
10

 Por. Ostaszewski, J., Finanse, Difin, Warszawa 2005, s. 315-326. 
11

 Por. Krzywda, D., Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej, Zeszyty 

Naukowe WSE w Bochni, 2003, nr 1, s.38. 
12

 Do tej pozycji nie potrzeba specjalnej perspektywy, bo obszar ten odzwierciedla jedna kategoria w bilansie – 

część inwestycji krótkoterminowych – środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym, czasem też 

uwzględnia się weksle, czeki i inne najbardziej płynne aktywa. 
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ekonomiczną perspektywę sensu stricto odzwierciedla kategoria zysku operacyjnego, który 

można byłoby nazwać zyskiem ekonomicznym i byłoby to najbliższe ekonomicznemu 

myślenie
13

, które posługuje się szerszymi kategoriami patrzenia na działalność, w sytuacji, 

gdy dysponujemy jedynie danymi pochodzącymi z księgowości. 

 Prekursorem włączenia do analiz finansowych kategorii zysku ekonomicznego był 

amerykański ekonomista Alfred Marshall, który uważał, że „obliczając wartość wytworzoną 

przez firmę w jakimkolwiek okresie (czyli zysk ekonomiczny) należy brać pod uwagę nie 

tylko koszty zapisane w dokumentach księgowych, ale i alternatywny koszt kapitału 

wykorzystywanego w przedsiębiorstwie”
14

. W intuicyjny sposób można zdefiniować tą 

kategorię jako „premię za podjęte przez przedsiębiorcę ryzyko gospodarcze”
15

, która „mierzy 

rzeczywiste wyniki przedsiębiorstwa związane z tworzeniem wartości firmy”
16

. Więcej na 

temat zysku ekonomicznego zostanie powiedziane przy okazji omawiania zależności 

pomiędzy zyskiem i wartością w przedsiębiorstwie w jednym z kolejnych podrozdziałów. 

II.3 Teoria wartości pieniądza w czasie 

Teoria wartości pieniądza w czasie jest podstawą mechaniki wielu tzw. metod dyskontowych 

stosowanych w finansach. Stanowi również podstawowe założenie matematyki finansowej. 

Zasadniczą ideą zawartą w tej teorii jest pojęcie ceny pieniądza, które odzwierciedla stopa 

procentowa. O ile cena danego dobra może być ustalona na „tu i teraz”, o tyle cena pieniądza 

ujawnia się zawsze w jakimś okresie, perspektywie czasowej i nawet jak jest podawana na 

dany moment, to dotyczy określonego horyzontu (od kiedy do kiedy). Stopa procentowa jest 

tym, co pozwala, z jednej strony, modyfikować cenę z chwili 𝑡 = 1 na cenę na moment 𝑡 = 2 

poprzez wyznaczanie wartości przyszłej przy pomocy procentu prostego lub składanego lub, z 

drugiej strony, za pomocą dyskontowania wyznaczyć wartość bieżącą jakiegoś ciągu 

płatności z przyszłości
17

. Przy dodatnich stopach procentowych, które odzwierciedlają wiele 

czynników takich jak ryzyko, inflację i koszt kapitału, wartość pewnej inwestycji, 

oszczędności na dziś będzie niższa niż na określony moment w przyszłości, gdy to my 

                                                 
13

 Por. Samuelson, W. F., Marks, S. G., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2009, 270-271. 
14

 Sierpińska, M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 

s. 39. 
15

 Ibidem, s. 39. 
16

 Ibidem, s. 40. 
17

 Polański, M. Czy w metodzie NPV konieczne jest założenie o tym, że kolejne dodatnie przepływy pieniężne są 

reinwestowane do końca okresu inwestycyjnego?, Studia i Prace, Zeszyt Naukowy KZiF nr 105, SGH, 

Warszawa 2011, s. 155-159. 
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użyczamy środków ponieważ nadwyżka w przyszłości ma być rekompensatą za koszt 

alternatywny, inne możliwości inwestycji, ryzyko, frustrację preferencji bieżącej konsumpcji, 

czy też spadek siły nabywczej. 

II.4 Zysk i wartość w przedsiębiorstwie a jego cele 

Do najważniejszych celów przedsiębiorstwa należy generowanie zysku, często w dalekiej 

perspektywie, gdzie planowane są coroczne strumienie tej swoistej wartości dodanej do 

ogólnej wartości przedsiębiorstwa. Patrzenie na zysk w przedsiębiorstwie, to patrzenie od 

strony pasywów, czyli tego, co za swój wkład kapitałowy w przedsiębiorstwo otrzymują 

kapitałodawcy – w tym wypadku najczęściej właściciele. Ostateczny zysk po spłaceniu 

odsetek i opodatkowaniu jest corocznym przepływem wartości dodanej powstałej na całej 

działalności gospodarczej i staje się częścią kapitałów własnych. Powiększa też ogólną 

wartość przedsiębiorstwa, jeśli zostaje zatrzymany w obrębie kapitałów własnych lub stanowi 

dochód kapitałowy właścicieli, gdy zostanie przekazani im np. w formie dywidendy. Inną 

kategorią jest natomiast wartość przedsiębiorstwa, która odnosi się do zgromadzonego i 

zaangażowanego w działalność przedsiębiorstwa majątku oraz innego rodzaju potencjału, 

który w obrębie przedsiębiorstwa stanowi generator zysków, a, w długim horyzoncie, 

przyczynia się właśnie do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Istnieje dosyć jasna relacja 

pomiędzy zyskiem a wartością przedsiębiorstwa. Polega ona na tym, że wartość odpowiada 

dotychczas poniesionym, nieutopionym
18

 nakładom na różnego rodzaju majątek produkcyjny 

wycenionym na chwilę obecną oraz perspektywie zaktualizowanych na ten sam moment 

oczekiwanych przyszłych zysków. Gdy przedsiębiorstwo notowane jest natomiast na giełdzie, 

to sprawa jest nieco prostsza, ponieważ jego wartość będzie mogła być wyrażona przez 

obecną liczbę akcji na rynku wtórnym pomnożoną ich cenę. 

 W finansach przedsiębiorstw do analiz wykorzystuje się kilka kategorii zysku, do 

których zaliczyć można: 

1. Zysk operacyjny (EBIT, 𝒁𝒐) 

2. Zysk brutto (𝒁𝒃) 

3. Zysk netto (𝒁𝒏) 

 Patrząc od strony księgowej, zysk operacyjny jest różnicą między obrotem 

(przychodami ze sprzedaży netto) a kosztami operacyjnymi. Związany jest on przede 

                                                 
18

 Czyli takim nakładom, które rzeczywiście do dziś procentują i stanowią o wartości przedsiębiorstwa. 
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wszystkim z tym, jakie efekty osiąga przedsiębiorstwo na zasadniczym przedmiocie swojej 

działalności. Ta kategoria odzwierciedla pewien potencjał operacyjny przedsiębiorstwa, 

którego nie przysłaniają kwestie związane z obciążeniami dotyczącymi finansowania 

przedsiębiorstwa, czyli określoną strukturą kapitału, ani podatkami, zatem „służy przede 

wszystkim do oceny ekonomicznej efektywności działania przedsiębiorstwa”
19

. 

Kolejna kategoria – zysk brutto jest zyskiem operacyjnym po potrąceniu odsetek 

związanych z finansowaniem przedsiębiorstwa. Kategoria ta odzwierciedla bieżącą zdolność 

przedsiębiorstwa do zarabiania na swojej działalności podstawowej, przy określonej 

strukturze finansowania tej działalności. Jeśli zatem w analizie jest istotny nie tylko potencjał 

operacyjny, ale bardziej całościowa „wydolność” przedsiębiorstwa, to ta kategoria będzie 

dużo bardziej miarodajna. 

Ostatnim, najbardziej syntetycznym miernikiem bieżącej kondycji przedsiębiorstwa 

jest zysk netto, który jest najważniejszą pozycją w bilansie dla najszerszej grupy tych 

interesariuszy
20

 przedsiębiorstwa, do których sprawozdanie finansowe jest zwykle 

adresowane. Ten rodzaj zysku może zostać bowiem podzielony i wypłacony akcjonariuszom 

w formie dywidendy lub też zatrzymany w celu zwiększenia potencjału oczekiwanej dalszej 

działalności przedsiębiorstwa. Wyłącznie w przypadku tej kategorii nie jest potrzebna głębsza 

wiedza zarówno z zakresu finansów przedsiębiorstw, jak i funkcjonowania danego 

przedsiębiorstwa, gdy podejmowane są decyzje co do zakupu akcji. Jest to zatem bardziej 

uniwersalny, rynkowy wskaźnik, który może służyć do porównań zorientowanym na zysk 

kapitałowy inwestorom. 

Najważniejszymi w finansach przedsiębiorstw kategoriami zysku są zysk operacyjny i 

zysk netto. Z punktu widzenia jednak niniejszej pracy najważniejsze będzie jednak 

zagadnienie zysku netto, zwłaszcza w kontekście jego zatrzymania lub wypłaty 

akcjonariuszom. 

Kolejnym zagadnieniem wymagającym głębszej analizy jest wartość przedsiębiorstwa, 

co jest szczególnie ważne ze względu na fakt, że występuje ona na styku przedsiębiorstwa i 

rynku papierów wartościowych. Z jednej strony można mówić o wartości przedsiębiorstwa w 

sensie jego majątku czy jego potencjału operacyjnego. W takim ujęciu nie jest zasadniczo 

potrzebna świadomość tego, jak przedsiębiorstwo wyceniane jest przez rynek, ponieważ jeśli 

celem jest nie sprzedaż przedsiębiorstwa a efektywne dalsze gospodarowanie, to na plan 

pierwszy powinny wysuwać się kwestie zaangażowanego w produkcję majątku i innego 

                                                 
19

 Ostaszewski, J., Cicirko, T., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2006, s. 98. 
20

 Np. właścicieli, banków, partnerów handlowych. 
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potencjału, który w sposób wyraźny przekłada się na pojawianie się zysków. Z drugiej strony 

jednak, przedsiębiorstwo jest własnością akcjonariuszy i oni ze swojej perspektywy mogą 

oceniać wartość przedsiębiorstwa niezależnie od jego bardziej fundamentalnej wartości, choć 

oczywiście jest ona dla nich często najważniejszym czynnikiem. Przedsiębiorstwo również, 

jeśli planuje dalszy rozwój, a nie jest on możliwy bez dodatkowych kapitałów, może 

potrzebować dobrej oceny jego rentowności z perspektywy potencjalnych przyszłych 

akcjonariuszy i nowych emisji akcji. W tym wypadku o wartości przedsiębiorstwa decyduje 

cena jego akcji na rynku wtórnym, która zależy od wielu „niefundamentalnych” czynników tj. 

sytuacja w całej gospodarce, moda, czy specyficzne behawioralne inklinacje inwestorów. W 

idealnych warunkach racjonalność i wspólny cel zarówno zarządu przedsiębiorstwa, jak i 

akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów, powinna sprzyjać kształtowaniu się 

wspomnianych wycen na podobnym, operacyjnie i rynkowo uzasadnionym oraz 

prawdopodobnym poziomie. W praktyce występują jednak w tym zakresie rozbieżności, które 

skutkują przewartościowaniem akcji (wycena rynkowa wyższa niż fundamentalna) lub ich 

niedowartościowaniem (wycena rynkowa niższa niż fundamentalna). 

Warto również przyjrzeć się kwestii zysku ekonomicznego w kontekście wartości 

przedsiębiorstwa, która wiąże ze sobą przedsiębiorstwo z rynkiem, na którym pozyskiwany 

jest kapitał. Te zależności odzwierciedlane są w dwóch popularnych wskaźnikach – 𝑀𝑉𝐴®
 i 

𝐸𝑉𝐴®
. Podczas gdy 𝑀𝑉𝐴®

 „wyraża nadwyżkę wartości rynkowej przedsiębiorstwa (𝑉) nad 

skorygowaną wartością księgową (odtworzeniową) zainwestowanego w przedsiębiorstwie 

kapitału (𝐾𝑠𝑘
21)”

22
, która efektywnie odzwierciedla oczekiwania inwestorów co do przyszłej 

wartości przedsiębiorstwa, to 𝐸𝑉𝐴®
 stanowi zysk ekonomiczny, który jest związany z 

generowaniem wartości firmy i odpowiada różnicy pomiędzy „stopą zwrotu z 

zainwestowanego kapitału a kosztem kapitału pomnożonej przez wartość zainwestowanego 

kapitału”
23

. Wielkość 𝐸𝑉𝐴®
 można wyliczyć z następującego wzoru: 

𝐸𝑉𝐴® = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐼𝐶 = 𝑍𝑜 ∙ (1 − 𝑃𝑑) − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐼𝐶 

gdzie: 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 (ang. net operating profit after tax) – zysk operacyjny po opodatkowaniu, 𝑃𝑑 – stopa 

podatkowa, 𝑊𝐴𝐶𝐶 – średni ważony koszt kapitału 

 

                                                 
21

 Oznacza się tą kategorię często jako 𝐼𝐶 od ang. invested capital. 
22

 Ostaszewski, J., Cicirko, T. (2006), op. cit., s. 296. 
23

 Sierpińska, M. (1999), op. cit., s. 40. 
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Z wielkością 𝐸𝑉𝐴®
 związana jest też stopa rentowności z zainwestowanego kapitału – 𝑅𝑂𝐼𝐶 

(ang. return on invested capital)
24

: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐼𝐶
 

W związku z możliwością wykorzystania niekiedy bardziej użytecznej miary 𝑅𝑂𝐼𝐶, wielkość 

𝐸𝑉𝐴®
 można przedstawić również za pomocą następującej relacji: 

𝐸𝑉𝐴® = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∙ 𝐼𝐶 

Inaczej mówiąc, zysk ekonomiczny można ująć jako zysk operacyjny netto pomniejszony o 

koszty kapitału, gdzie zysk operacyjny netto jest zyskiem operacyjnym pomniejszonym o 

obciążenia podatkowe, a koszt kapitału odnosi się do iloczynu zainwestowanego kapitału i 

średniego ważonego kosztu użycia kapitału w przedsiębiorstwie
25

. Ważną relacją w tym 

kontekście jest zależności rynkowej wartości dodanej od zysku ekonomicznego, określanego 

jako ekonomiczna wartość dodana, ponieważ „źródłem kreowania rynkowej wartości dodanej 

przedsiębiorstwa (𝑀𝑉𝐴®
) jest rentowność operacyjna zainwestowanych aktywów 

operacyjnych netto[, natomiast] miarą zdolności do kreowania dodanej rynkowej wartości 

dodanej przedsiębiorstwa jest ekonomiczna wartość dodana (𝐸𝑉𝐴®
). 

Mając na uwadze wyżej zaprezentowane dwie najważniejsze kategorie finansowe w 

przedsiębiorstwie – zysk i wartość, warto zastanowić się nad tym, co jest zasadniczym celem 

korporacji. Jedni z najbardziej popularnych teoretyków finansów zakładają, że jest nim 

maksymalizacja majątku akcjonariuszy
26

, a więc rynkowej wartości spółki, która zależy od 

ceny akcji zwykłych. Jest to jednak dosyć nowoczesne podejście, biorąc pod uwagę, że przez 

bardzo długi czas za cel przedsiębiorstwa uważano maksymalizację zysku netto, co silnie 

zakorzeniło się w tradycji. Innym, bardzo ważnym, bo spajającym kategorie zysku i wartości 

kryterium, które również traci na znaczeniu jest maksymalizacja zysku na akcję (EPS; ang. 

earnings per share), które jest o tyle ważnym kryterium, że łączy ze sobą pojęcia strumieni 

zysków, a w dokładniej przepływów pieniężnych, ceny akcji i wielkości sprzedaży firmy, 

które są ze sobą dodatnio skorelowane
27

. Niestety kategoria EPS nie uwzględnia dalekiej 

perspektywy, różnego rodzaju ryzyka i wydatków inwestycyjnych, przez co obecnie za 

najbardziej miarodajny wskaźnik pozytywnej tendencji w rozwoju przedsiębiorstwa uważa 

się wzrost majątku akcjonariusza. 

                                                 
24

 Gołębiowski, G., Tłaczała, A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2006, 

s. 210. 
25

 Por. Sierpińska, M. (1999), op. cit., s. 40. 
26

 Brigham, E. F., Houston, J. F., Podstawy zarządzania finansami t. 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2005, s. 38. 
27

 Ibidem, s. 52. 
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II.5 Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie 

W nowoczesnym zarządzaniu finansami nie sposób również spojrzeć na tak ważny czynnik 

kreujący wartość firmy, o którym wspomniano wcześniej, jak przepływy pieniężne, a w 

szczególności wolne przepływy pieniężne. Mając na uwadze fakt, że podstawowym kryterium 

optymalizacyjnym dla zarządzających przedsiębiorstwem jest cena akcji, warto 

przeanalizować to, jaki wpływ mogą mieć na nią wolne przepływy pieniężne. E. Brigham i J. 

Houston zaproponowali takie ujęcie tego problemu, w którym podkreśla się rolę trzech 

następujących faktów: 

1. „Każdy składnik przedsiębiorstwa, w tym również jej akcje, ma wartość tylko w takim 

stopniu, w jakim generuje [wolne] przepływy pieniężne. 

2. Koordynacja [wolnych] przepływów pieniężnych w czasie ma zasadnicze znaczenie – 

gotówka uzyskana wcześniej jest bardziej wartościowa, gdyż można ją zainwestować 

w celu wytworzenia dodatkowego dochodu. 

3. Inwestorzy czują, generalnie, awersję do ryzyka, jeśli więc nie decydują inne czynniki, 

zapłacą więcej za akcje firmy o stosunkowo pewnych [wolnych] przepływach 

pieniężnych niż firmy, w której [wolne] przepływy pieniężne są relatywnie 

ryzykowne.”
28

 

Źródłem wartości w tym kontekście może być zatem „zwiększanie przewidywanych 

[wolnych] przepływów pieniężnych, przyspieszanie ich i zmniejszanie stopnia ich ryzyka”
29

. 

 Zanim jednak zostaną omówione bardziej skomplikowane relacje właściwe dla sfery 

produkcyjnej i finansowej przedsiębiorstwa, które dadzą pełniejszy obraz problemu 

dywidend, warto przyjrzeć się jeszcze bliżej temu, czym są wolne przepływy pieniężne
30

 i 

czym różnią się one od zysków. 

 Pierwszym rozróżnieniem teoretycznym, istotnym dalej jest funkcjonalny podział 

działalności przedsiębiorstwa na produkcyjną (operacyjną, ekonomiczną) i finansową. W 

dużym uproszczeniu można powiedzieć, że celem działalności produkcyjnej jest generowanie 

zysku, natomiast celem działalności finansowej jest generowanie gotówki (płynności). Nie są 

to jednak procesy odrębne, tylko ściśle powiązane, ponieważ każdemu przychodowi i 

kosztowi od strony ekonomicznej towarzyszy przepływ gotówki, który odpowiada domenie 

                                                 
28

 Ibidem, s. 50-51. 
29

 Ibidem, s. 51. 
30

 Przepływy pieniężne to ogólne określenie odnoszące się do wszystkich przepływów gotówki w 

przedsiębiorstwie, natomiast wolne przepływy pieniężne to gotówka wygenerowana na działalności operacyjnej 

pomniejszona o to, co pochłonęła działalność inwestycyjna i finansowa. Wolne przepływy pieniężne zmieniają 

ostatecznie stan gotówki w danym okresie. 
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finansowej. Nie są to procesy zbieżne w czasie, natomiast są ze sobą bezpośrednio związane 

faktem udokumentowanej transakcji, której towarzyszą i przebiegają względem siebie w 

przeciwnych kierunkach tj. wypływ produktu, świadczenie usługi wiąże się z zobowiązaniem 

zapłaty ze strony kontrahenta, która została uregulowana przed dostarczeniem produktu lub 

usługi (zaliczka) lub po itd. W podrozdziale dotyczącym teorii trzech soczewek była jeszcze 

perspektywa majątkowa, ale nie dotyczy ona działalności, a więc procesu, tylko pewnego 

stanu posiadania przedsiębiorstwa, ale w tym kontekście jej omówienie nie jest konieczne. 

 O ile perspektywa produkcyjna, związana efektywnością gospodarowania w zakresie 

działalności operacyjnej wiąże się z kategoriami takimi jak zysk i rentowność, o tyle 

przepływy pieniężne są domeną perspektywy finansowej, dla której ważnym problemem jest 

to, „jak stopień efektywności gospodarowania wpływa na wysokość funduszy nabywczych w 

przedsiębiorstwie”
31

, czyli na wysokość gotówki. Jest to więc drugi po rentowności ważny w 

przedsiębiorstwie problem – problem płynności, który związany jest z perspektywą 

finansową.  

 Perspektywa finansowa, związana z analizą przepływów pieniężnych (ang. cash flows) 

obejmuje trzy domeny analizy przepływu gotówki – sferę operacyjną, inwestycyjną i 

finansową, które odpowiadają kolejno działalności produkcyjnej, procesowi budowy lub 

odtwarzania majątku produkcyjnego oraz pozyskiwaniu finansowania działalności. Zgodnie z 

tą perspektywą, „cash flows z działalności operacyjnej stanowi też nadwyżkę finansową (o ile 

cash flows jest dodatnie), lecz niewyrażoną w kategoriach memoriałowych
32

, ale w 

kategoriach pieniężnych. Generowanie pieniądza następuje przede wszystkim w działalności 

operacyjnej, natomiast konsumpcja pieniądza występuje głównie w działalności 

inwestycyjnej i finansowej”
33

. Wolne przepływy pieniężne natomiast jest to zmiana stanu 

gotówki w danym okresie po zsumowaniu tego, co działo się we wszystkich wspomnianych 

sferach – operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. 

 Kategoria wolnych przepływów pieniężnych (ang. free cash flows; FCF) 

wykorzystywana jest również w procesie „określania budżetu nakładów kapitałowych[, który] 

bierze pod uwagę zmienną wartość pieniądza w czasie, wykorzystując przy tym metodę 

dyskontowania przyszłych [wolnych] przepływów pieniężnych”
34

. Podobną metodę stosuje 

się wycenie przedsiębiorstwa, kiedy najważniejszym kryterium są szacowane przyszłe wolne 

                                                 
31

 Ostaszewski, J., Cicirko, T. (2006), op. cit., s. 31. 
32

 A więc majątkowych lub ekonomicznych. 
33

 Ostaszewski, J., Cicirko, T. (2006), op. cit., s. 31. 
34

 O’Brien P., Przepływy pieniężne versus zyski, w: Tajniki finansów (praca zbiorowa), K. E. Liber, Warszawa 

2000, s. 174. 
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przepływy pieniężne, które mogą być wygenerowane przez przedsiębiorstwo w przyszłości. 

Na wysokość, częstotliwość i ryzyko wolnych przepływów pieniężnych, które wpływają na 

cenę akcji może mieć wpływ faza rozwoju, w której znajduje się przedsiębiorstwo. Można 

rozważyć dwa przypadki
35

. Pierwszym przykładem jest szybko rozwijające się 

przedsiębiorstwo, które choć generuje coraz większe zyski, to coraz więcej musi finansować 

się długiem, bo stale ujemne są wolne przepływy pieniężne, przez co taka sytuacja nie może 

trwać wiecznie i w przyszłości relacja – zyski-wolne przepływy pieniężne będzie musiała się 

zmienić. W innym, dojrzałym przedsiębiorstwie, z kolei, zyski i wolne przepływy pieniężne 

będą kształtowały się w przyszłości na stałym, dodatnim i przewidywalnym poziomie. Nie 

będą występowały problemy z finansowaniem, więc struktura kapitału nie będzie miała 

wpływu na dynamikę wolnych przepływów pieniężnych i ich ryzyko. 

Również problem tego, co powinno być ważniejsze w ocenie wartości 

przedsiębiorstwa – zysk czy dodatkowa gotówka (wolne przepływy pieniężne) warto 

rozpatrywać w zależności od tego, z jakiego rodzaju fazą rozwoju przedsiębiorstwa mamy do 

czynienia. „W przypadku spółki [zorientowanej na wzrost] obecna wysokość free cash flows 

nie jest dobrym wskaźnikiem przyszłej wartości wolnych przepływów pieniężnych”
36

, 

ponieważ po zdyskontowaniu przy pomocy NPV (ang. net present value) wyszłaby ujemna 

wartość firmy. W tym samym czasie wielkość zysków jest na dodatnim poziomie. Wniosek 

jaki z tego płynie jest taki, że nie ma jednego dobrego wskaźnika oceniającego kondycję 

spółki, ponieważ każda działalność gospodarcza jest procesem, w którym brak gotówki dziś 

może świadczyć o dużym jej przypływie w przyszłości.  

Podsumowując, warto przede wszystkim pamiętać o tym, że zyski i wolne przepływy 

pieniężne są różnymi kategoriami, odzwierciedlającymi różne sfery i mogącymi przybierać 

różne wielkości. Podczas gdy FCF „obrazuje przypływy i odpływy gotówki netto w okresie 

obrachunkowym[,] […] zyski są przypływami i odpływami netto z zakończonych cyklów 

operacyjnych”
37

, które składają się na zasadniczą działalność przedsiębiorstwa. 

II.6 Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie 

W poprzednim podrozdziale dokonano podziału działalności przedsiębiorstwa na produkcyjną 

i finansową, ponieważ istotny był proces, jakim jest działalność przedsiębiorstwa. Można 

jednak patrzeć na przedsiębiorstwo w inny sposób – jako na pewien stan. Podstawowym 

                                                 
35

 Ibidem, s. 174-176. 
36

 Ibidem, s. 176. 
37

 Ibidem, s. 176. 



 20 

punktem odniesienia dla tej perspektywy jest bilans, który ujmuje aktywa przedsiębiorstwa, a 

więc w dużej mierze jego majątek i to, co się przedsiębiorstwu należy oraz pasywa, a więc 

źródła finansowania działalności np. zobowiązania. Bilans opiera się na zasadzie 

memoriałowej, w której istotnym czynnikiem kategoryzującym i wyceniającym daną pozycję 

jest dokument stwierdzający zaistnienie w przedsiębiorstwie określonego zdarzenia mającego 

swoje księgowe odzwierciedlenie. Wszelkie zwiększenia lub zmniejszenia masy majątku 

mają swoje odzwierciedlenie w pasywach, a w szczególności, przy dobrym gospodarowaniu – 

najczęściej wzrostowi masy majątku odpowiada wzrost kapitałów własnych i na odwrót. 

Ważnym fundamentem działania przedsiębiorstwa jest struktura kapitału, która jest efektem 

procesu odpowiedniego jej kształtowania. Podstawowym zagadnieniem w niniejszej pracy 

jest problem wypłaty dywidendy, a nie da się wyczerpać jego omówienia bez umiejscowienia 

go w całej strukturze pasywów przedsiębiorstwa. 

 Najogólniej, w strukturze kapitału przedsiębiorstwa można wyróżnić dwa filary: 

1. Kapitały własne  

2. Kapitał obcy 

W spółkach akcyjnych źródłem kapitału własnego są wpłaty od akcjonariuszy, którzy 

obejmując w posiadanie akcje zwykłe lub uprzywilejowane przedsiębiorstwa płacą za tą 

wiązkę praw określoną cenę. Przedsiębiorstwo, emitując na rynku pierwotnym swoje akcje, 

określa cenę nominalną akcji oraz ich liczbę. Iloraz tych dwóch wielkości stanowi łączną 

wartość transferu gotówki od akcjonariuszy na rzecz kapitału zakładowego spółki. Sprzedaż 

akcji odbywa się po cenie emisyjnej, która może być równa lub wyższa cenie nominalnej. W 

przypadku, gdy cena emisyjna jest wyższa niż cena nominalna, wynikła nadwyżka, zwana 

agio, zasila kapitał zapasowy spółki. Kapitał zapasowy zasilany jest również przez zysk 

zatrzymany przez spółkę w poprzednich latach
38

. Kolejny źródłem kapitałów własnych jest 

wypracowany w danym roku zysk, który, jak wspomniano, może zostać zatrzymany w 

przedsiębiorstwie lub być przekazany akcjonariuszom w formie dywidendy. 

Innym źródłem kapitału w spółkach kapitałowych jest kapitał obcy. Na który składają 

się udzielone przedsiębiorstwu kredyty i pożyczki przez banki, inne instytucje finansowe i 

podmioty gospodarcze. Tego typu zobowiązania mają często charakter długoterminowy i 

służą finansowaniu majątku przez spółkę, a więc mają charakter inwestycyjny. Spółka może 

jednak zaciągać również krótkoterminowe zobowiązania w celu poprawy bieżącej płynności, 

                                                 
38

 Często występują tutaj wymogi co do określonej minimalnej części zysku, która co roku musi być 

przeznaczana na kapitał zapasowy. 
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do których zaliczyć można kredyty kupieckie lub kredyt w rachunku bieżącym w banku. 

Oprócz kredytów, pożyczek i zobowiązań handlowych, spółka może również uzyskać kapitał 

obcy na finansowanie swojej działalności za pośrednictwem rynków finansowych drogą 

emisji własnych obligacji. Finansowanie kapitałem obcym może mieć swoje zalety. Ważnym 

faktem, wynikającym z przepisów prawa wielu krajów, w tym USA i Polski, jest to, 

„zapłacone odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu, co obniża efektywny koszt tego 

kapitału”
39

. Inną pozytywną stroną takiej formy finansowania jest to, że „pożyczkodawcy 

otrzymują ustalony dochód i dzięki temu akcjonariusze nie muszą dzielić się osiągniętymi 

zyskami w sytuacji, kiedy działalność okaże się bardzo rentowna”
40

. Trudno się zatem dziwić 

z tego punktu widzenia, że gospodarki krajów wysoko rozwiniętych ze względu na przepisy, 

chciwość
41

 i wygodę opierają swoje funkcjonowanie na wzajemnych zobowiązaniach i długu. 

 Powracając do kapitału własnego, warto przyjrzeć się dokładniej zagadnieniom 

związanym z jego kosztem, gdyż są one kluczowe dla problematyki wypłaty dywidendy. 

Zasadniczo kapitał akcyjny można podzielić na uprzywilejowany i zwykły.  

W przypadku tego pierwszego rodzaju kapitału, wypłacana jest co roku tej klasie 

udziałowców dywidenda uprzywilejowana w określonej wysokości, przez co ma ona 

względnie stały – co do wysokości dywidendy – koszt. Ten rodzaj kapitału wycenia się jako 

składnik średniego ważonego kosztu kapitału w postaci ilorazu dywidendy, która przypada na 

jedną akcję uprzywilejowaną oraz aktualnej ceny takiej akcji
42

. Koszt ten jest jednak zmienny 

w tym zakresie, że zależy od cen akcji, ponieważ inwestorzy swoją stopę zwrotu odnoszą do 

aktualnej ceny posiadanych przez nich akcji uprzywilejowanych. Koszt ten wyraża minimalną 

stopę zwrotu, jakiej mogą z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać posiadacze akcji 

uprzywilejowanych. W przypadku tego kapitału jednak nie jest podejmowana co roku decyzja 

dotycząca wypłaty bądź zatrzymania dywidendy, ponieważ akcjonariusze uprzywilejowani 

dostają ją niejako automatycznie.  

Z drugiej strony, można mówić o kapitale akcyjnym zwykłym, który na ogół dotyczy 

największej części kapitałów własnych. Koszt ten na ogół utożsamia się z kosztem zysków 

zatrzymanych, a więc stopą zwrotu, jakiej mogą najprawdopodobniej oczekiwać 

akcjonariusze posiadający akcje zwykłe z tytułu inwestycji w akcje zwykłe spółki. W 

przypadku tego rodzaju kapitału zarząd spółki co roku podejmuje decyzje o zatrzymaniu 
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 Brigham, E. F., Houston, J. F., Podstawy zarządzania finansami t. 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2005, s. 141. 
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 Ibidem, s. 141. 
41

 Widać, że nawet tak silnie uregulowany i ustrukturyzowany w wielu spółkach element funkcjonowania, jak 

struktura kapitału może wynikać z określonych inklinacji behawioralnych. 
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 Por. Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 20. 
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zysku lub wypłacie go w postaci dywidendy akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe. 

Warto zatem rozważyć, kiedy akcjonariusze mogliby zaakceptować fakt zatrzymania w 

danym roku zysku w przedsiębiorstwie. Jak piszą E. Brigham i J. Houston, spółka 

„inwestując zysk zatrzymany, musi zrealizować przynajmniej taką stopę zwrotu, jaką 

inwestorzy mogliby osiągnąć samodzielnie z alternatywnych inwestycji o zbliżonym 

poziomie ryzyka”
43

. Jak zatem można zauważyć, jest to kolejna zasada w finansach, która 

wywodzi się z teorii wartości pieniądza w czasie. Wniosek dla polityki dywidend, jaki wynika 

z powyższego rozumowania jest taki, że w sytuacji, gdy firma nie jest w stanie zainwestować 

zysków zatrzymanych przynajmniej po takiej samej stopie, jak średnia stopa zwrotu z 

inwestycji w inne aktywa na rynku dostępne akcjonariuszom, to zysk powinien zostać 

podzielony i wypłacony akcjonariuszom w postaci dywidendy
44

. Wycena kosztu kapitału 

akcyjnego zwykłego za pomocą kosztu zysku zatrzymanego można wyrazić jako iloraz 

dywidendy na akcję w kolejnym okresie i bieżącej ceny akcji powiększony o stopę wzrostu 

dywidendy 𝑔. Wzór na tak wyrażony koszt kapitału akcyjnego zwykłego i warunek 

zatrzymania zysków w przedsiębiorstwie można wyrazić symbolicznie w następującej 

postaci: 

𝑘𝑅𝐹 + 𝑅𝑃 < 𝑘𝑒 = 𝑘𝑠 =
𝐷1

𝑃0
+ 𝑔 

gdzie: 

𝑘𝑅𝐹 – stopa wolna o ryzyka, 𝑅𝑃 – premia za ryzyko, 𝑘𝑒 – koszt kapitału własnego opartego 

na akcjach zwykłych, 𝑘𝑠 – koszt zysku zatrzymanego, 𝐷1 –  wartość dywidendy na akcję w 

kolejnym okresie, 𝑃0- bieżąca cena akcji, 𝑔 – stopa wzrostu dywidendy 

 

 Inną metodą szacowania kapitału akcyjnego zwykłego jest metoda rynkowa, oparta na 

modelu CAPM
45

 (ang. capital asset pricing model), czyli modelu wyceny aktywów 

kapitałowych. Model ten opiera się m.in. na założeniu równowagi rynku, gdzie jej warunkiem 

jest zrównanie się wymaganych przez inwestorów stóp zwrotu z oczekiwanymi przez nich
46

. 
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W kontekście modelu CAPM i konstruowania portfeli rynkowych można wskazać na 

dwa rodzaje ryzyka
47

 na rynku papierów wartościowych – systematyczne (rynkowe, 

niedywersyfikowalne) i specyficzne (dywersyfikowalne)
48

. Nie ma możliwości 

wyeliminowania tego pierwszego za pomocą budowania portfeli składających się z walorów, 

które są ze sobą w różnym stopniu skorelowane w zakresie historycznej zmienności cen, 

ponieważ ryzyko to związane jest z czynnikami, które wpływają na zmienność całego rynku. 

W drugim przypadku zastosowanie dywersyfikacji redukuje ryzyko. Na całkowite ryzyko 

wpływają obydwa z nich. 

Model CAPM określa wymaganą stopę zwrotu z określonego waloru w zależności od 

ryzyka papieru wartościowego wyrażonego zmiennością, uwzględniając przy tym zależności 

pomiędzy ryzykiem danego waloru a ryzykiem rynkowym. Miernikiem ryzyka papieru 

wartościowego w kontekście całego rynku jest współczynnik beta, który wskazuje, „o ile 

jednostek w przybliżeniu wzrośnie stopa zwrotu akcji, gdy stopa zwrotu wskaźnika rynku 

wzrośnie o jedną jednostkę”
49

 i określany jest czasem jako „miara stopnia, w jakim dochody z 

danej akcji zmieniają się wraz ze zmianami całego rynku papierów wartościowych”
50

. 

Punktem odniesienia dla bety jest ryzyko całego rynku, które jest w pewien sposób ryzykiem 

portfela odzwierciedlającego rynek, zatem ryzyko rynkowe takiego portfela jest pojęciem 

tożsamym z ryzykiem systematycznym całego rynku. Miarę beta można wywieść z 

następujących relacji: 

𝛽𝑖 =
cov(𝑖𝑀)

𝜎𝑀
2 = 𝜌𝑖𝑀

𝜎𝑖

𝜎𝑀
 

Indeks 𝑖 dotyczy i-tej spółki, a indeks 𝑀 odnosi się do średniej rynkowej spółki lub po prostu 

rynku. 
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 Kształtowanie się współczynnika beta na poziomie 1 oznacza, że „stopa zwrotu akcji 

reaguje tak samo na zmiany rynkowe, jak przeciętna akcja na rynku”
51

. Mniejszy 

współczynnik świadczy natomiast m.in. o mniejszym niż dla całego rynku ryzyku 

(zmienności), wyższy natomiast o większym
52

. W tych relacja ważny jest aspekt 

porównawczy waloru i rynku, gdzie beta informuje o sile reakcji stopy zwrotu z akcji na 

zmianę stopy zwrotu z portfela rynkowego. 

Celem modelu CAPM jest określenie wymaganej stopy zwrotu dla danego pakietu 

akcji, która jest sumą stopy wolnej od ryzyka i premii za ryzyko. Warto zauważyć, że „premia 

za ryzyko na rynku pełnym racjonalnych inwestorów o zróżnicowanych portfelach będzie 

odzwierciedlać tylko ryzyko rynkowe”
53

. Premię za ryzyko dla waloru określa się za pomocą 

iloczynu współczynnika beta oraz premii za ryzyko dla rynkowego pakietu akcji
54

, co jest 

zrozumiałe, ponieważ premia za ryzyko wyznaczana jest przez rynek, a dokładniej ryzyko 

rynkowe. Wysokość premii za ryzyko dla danego waloru uzyskujemy po zmodyfikowaniu 

premii za ryzyko rynkowego pakietu akcji współczynnikiem beta, odzwierciedlającym 

wrażliwość zmiany (wzrostu lub spadku) stopy zwrotu z akcji w stosunku do stopy zwrotu z 

rynku, który bazuje na korelacji stopy zwrotu z akcji na stopie zwrotu z portfela rynkowego 

(indeksu) oraz na zmienności stopy zwrotu z akcji w porównaniu ze zmiennością stopy 

zwrotu z portfela rynkowego. Beta może służyć jako współczynnik modyfikujący premię za 

ryzyko dla rynku, ponieważ jest miarą względną. Powyższe rozważania można ująć za 

pomocą następującego równania: 

𝑘𝑖 = 𝑘𝑅𝐹 + 𝑅𝑃𝑖 = 𝑘𝑅𝐹 + 𝛽𝑅𝑃𝑀 = 𝑘𝑅𝐹 + 𝛽(𝑘𝑀 − 𝑘𝑅𝐹) 

gdzie: 

𝑘𝑖 – wymagana stopa zwrotu, 𝑅𝑃𝑖 – premia za ryzyko i-tego pakietu akcji, 𝑅𝑃𝑀– premia za 

ryzyko dla rynkowego pakietu akcji, 𝑘𝑀 – wymagana stopa zwrotu dla portfela składającego 

się ze wszystkich akcji, nazywanego portfelem rynkowym 

 

Podane wyżej równanie jest zarazem równaniem linii SML. Linia rynku papierów 

wartościowych SML (ang. security market line) „określa zależność stopy zwrotu akcji (lub 

portfela) od współczynnika beta tej akcji (lub portfela)”
55

. SML jest zatem równaniem 

zależności stopy zwrotu z akcji od ryzyka związanego z taką inwestycją. 
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Równanie na linię SML jest również podstawą wyceny kapitału akcyjnego zwykłego 

w przedsiębiorstwie, co można przedstawić w następujący sposób: 

𝑘𝑒 = 𝑘𝑅𝐹 + 𝛽(𝑘𝑀 − 𝑘𝑅𝐹) 

Dawcy kapitału nie użyczą go po niższym koszcie niż wymagany, na który składa się 

stopa wolna od ryzyka i premia za ryzyko. Gdy rynek znajduje się w równowadze, to będzie 

to zarazem koszt (stopa zwrotu) oczekiwany 𝑘𝑠
56, ponieważ bieżąca cena akcji 𝑷𝟎 będzie 

musiała dostosować się w taki sposób, by spełnione zostało następujące równanie, którego 

pozostałe parametry są względnie stałe
57

: 

𝑘𝑖 = 𝑘𝑅𝐹 + 𝑅𝑃𝑖 = 𝑘𝑠 =
𝐷1

𝑷𝟎
+ 𝑔 

Można teraz jeszcze szerzej omówić koncepcję oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału 

akcyjnego. W tym kontekście, ważnym dla problematyki dywidend modelem wyceny kosztu 

kapitału jest koncepcja stopy dochodu z dywidendy zwiększonej o stopę wzrostu oparta na 

metodzie dyskontowania przepływów pieniężnych DCF. W finansach przedsiębiorstwa 

można spotkać się do z dobrze uzasadnionym i ugruntowanym poglądem, zgodnie z którym 

cena oraz oczekiwana stopa zwrotu z akcji zwykłych zależą od strumienia oczekiwanych 

dywidend w przyszłości, co można przedstawić za pomocą następującej tożsamości
58

: 

𝑃0 =
𝐷1

(1 + 𝑘𝑠)1
+

𝐷2

(1 + 𝑘𝑠)2
+ ⋯ +

𝐷∞

(1 + 𝑘𝑠)∞
= ∑

𝐷𝑡

(1 + 𝑘𝑠)𝑡

∞

𝑡=1

 

Po uproszczeniu i przekształceniu względem kosztu kapitału można otrzymać: 

𝑘𝑠 = �̂�𝑠 =
𝐷1

𝑃0
+ 𝑜𝑐𝑧𝑒𝑘𝑖𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑔 

gdzie: 

�̂�𝑠 – oczekiwana stopa zwrotu z kapitału akcyjnego 

 

 Zgodnie z zaprezentowanym wyżej modelem dyskontowym koszt kapitału akcyjnego 

zwykłego będzie zależał od strumienia przyszłych dywidend. Model ten, podobnie jak 

CAPM, zakłada równość wymaganej i oczekiwanej stopy zwrotu. W modelu dyskontowym 

natomiast dodatkowo bardzo ważnym zagadnieniem jest szacowanie przyszłego strumienia 

dywidend, od którego będzie zależała stopa wzrostu 𝑔, którą w tym wypadku się najczęściej 

szacuje. Niekiedy przydatna może być następująca formuła: 
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𝑔 = 𝑆𝑡𝑜𝑝𝑎 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑧𝑦𝑠𝑘𝑢 𝑥 𝑅𝑂𝐸 

Liczone w powyższy sposób 𝑔 wynika z obserwacji, że „bardziej rentowne firmy, które 

zatrzymują większą część wypracowanego zysku na reinwestycje w rozwój firmy, będą miały 

wyższe stopy wzrostu niż firmy o niższej rentowności, które większą część zysku wypłacają 

w formie dywidend”
59

 

Mając na uwadze wyżej zarysowane elementy struktury kapitału, można teraz zająć 

się jego kosztem. Podstawową metodą przekładania relacji związanych ze strukturą i kosztem 

kapitału na stopę dyskontową wyrażającą koszt kapitału dla całego przedsiębiorstwa jest 

średni ważony koszt kapitału (ang. weighted average cost of capital; WACC), który dla 

trzech rodzajów kapitału – akcyjnego uprzywilejowanego, akcyjnego zwykłego i obcego 

można ująć w następujący sposób: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝑑𝑘𝑑(1 − 𝑇) + 𝑤𝑝𝑘𝑝 + 𝑤𝑐𝑘𝑠 

gdzie: 

𝑤𝑑, 𝑤𝑝, 𝑤𝑐 – odpowiednio udziałami w strukturze kapitału obcego, akcyjnego 

uprzywilejowanego i akcyjnego zwykłego, 𝑇 – stopa podatku dochodowego, 𝑘 – koszt 

kapitału 

 

 W koszcie kapitału obcego uwzględnione są efekty tzw. „tarczy podatkowej”, a więc 

możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone odsetki od zaciągniętego 

kredytu. Oznacza to prawidłowość polegającą na tym, że im wyższa stopa podatkowa, tym 

niższy koszt wykorzystania kapitału obcego. 

Ważnym zagadnieniem jest również kwestia docelowej optymalnej struktury kapitału, 

do którego może dążyć zarząd przedsiębiorstwa. Jednym z ważnych czynników, którym 

kierują się decydenci w spółce jest minimalizacja średniego ważonego kosztu kapitału, przy 

osiąganiu jednocześnie optymalnego poziomu relacji kapitału oprocentowanego (długu i akcji 

uprzywilejowanych) do kapitałów własnych, a więc dźwigni finansowej
60

. 

O określonej strukturze kapitału decyduje wiele czynników, wśród których można 

wymienić takie jak poziom stóp procentowych, stawki podatkowe, wybór określonej struktury 

przez przedsiębiorstwo oraz prowadzona polityka dywidend i inwestycyjna
61

. 

Najważniejszym czynnikiem z punktu widzenia niniejszej pracy jest polityka 

dywidend, która wpływa na strukturę i koszt kapitału w taki sposób, że decyduje zarazem o 
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poziomie zysku zatrzymanego. Wiadomo, że kapitał potrzebny na rozwój może być uzyskany 

bez dźwigni finansowej albo za pośrednictwem zysków zatrzymanych albo na skutek emisji 

nowych akcji. Podczas gdy kapitał pochodzący z zysków zatrzymanych wiąże się z pewną 

obietnicą wyższej dywidendy dla akcjonariuszy w przyszłości, nowa emisja akcji może 

pochłonąć duże koszty w okresie bieżącym. Zatem preferowanym źródłem finansowania 

będzie zysk zatrzymany w porównaniu z nową emisją
62

. Zagadnienia związane z polityką 

dywidend zostaną omówione w osobnym rozdziale. 

 Na koniec warto powiedzieć również kilka słów o tym, kiedy można mówić o 

optymalnej strukturze kapitału. 

 Według Brighama i Houstona, „optymalną strukturą kapitału jest taka kompozycja 

źródeł finansowania, która maksymalizuje cenę giełdową akcji, a będzie tak wtedy, kiedy 

wskaźnik zadłużenia będzie niższy od wartości, dla której oczekiwany zysk na jedną akcję 

(EPS) będzie największy”
63

. Wynika to z faktu, że, chociaż wraz ze wzrostem dźwigni 

finansowej rośnie łączne ryzyko działalności, a ryzyko operacyjne coraz bardziej koncentruje 

się na akcjonariuszach, to większa baza kapitałowa przedsiębiorstwa daje perspektywę 

wyższych zysków. Nie jest jednak możliwe zwiększanie tego efektu bez końca. Istnieje 

bowiem taki poziom zadłużenia, dla którego EPS jest największy, tym bardziej, że „zmiana 

stopnia wykorzystania kapitału obcego spowoduje zmianę zysku netto przypadającego na 

jedną akcję (EPS) i poziomu ryzyka, a w efekcie także ceny akcji spółki”
64

. 

W dodatku awersja do ryzyka menadżerów również stanowi pewną barierę zarówno 

dla wykorzystywania efektów dźwigni operacyjnej
65

, która wiąże się z ryzykiem operacyjnym 

lub dźwignie finansowej, która skutkuje ryzykiem finansowym związanym z koniecznością 

proporcjonalnej spłaty zadłużenia i odsetek. Ponadto, koszt kapitału zwiększający się wraz z 

dźwignią finansową, czyli w uproszczeniu relacją długu do kapitału akcyjnego, zwiększa się 

ze względu na coraz wyższą wymaganą premię za ryzyko. 

Miller i Modigliani sformułowali teorię, według której zasadniczo struktura kapitału 

nie ma wpływu na wartość spółki, jednak pewne okoliczności takie jak korzyści z tarczy 

podatkowej sprawiają, że dla każdej działalności istnieje określona optymalna relacja kapitału 

jako relacja długu do kapitału własnego, której wielkość ograniczona jest rosnącym wraz z 
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dźwignią ryzykiem bankructwa. Punkt równowagi znajduje się „między korzyściami 

płynącymi z zadłużenia a kosztami związanymi z bankructwem”
66

. 

 Nie tylko polityka dywidend ma wpływ na strukturę kapitału, ale również relacje 

między kapitałem własnym i obcym mogą decydować np. o wysokości dywidend. Ważna 

prawidłowość związana jest z tym, że przedsiębiorstwa, które „osiągają wyższe zyski, mogą 

pozwolić sobie na wypłaty większych dywidend, a zatem do pewnego stopnia dźwignia 

podnosi cenę akcji, tak jak zwiększanie zadłużenia podnosi wartość oczekiwaną zysku na 

jedną akcję”
67

. 

 Warto jednak pamiętać o różnych heurystykach, których dostarczają badacze finansów 

przedsiębiorstw, a które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, które w obliczu 

perspektywy korzystnych inwestycji, mogą decydować się na zatrzymanie zysku, a nawet 

wzięcie kredytu. Zgodnie z jedną z nich „jeżeli wielkość wymaganych do [finansowania 

opłacalnych inwestycji] tego środków (plus dywidendy) przewyższa wysokość funduszy 

osiągalnych wewnątrz przedsiębiorstwa, spółki powinny poszukiwać możliwości 

finansowania zewnętrznego w postaci zaciągania kredytów i emisji akcji”
68

. Przykład ten 

może być zatem pouczający, bo pokazuje, że nie da się analizować zagadnienia struktury 

kapitału w oderwaniu od innych zagadnień tj. działalność operacyjna czy też inwestycje. 

II.7 Wycena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym 

Wartość przedsiębiorstwa może być określana na różne sposoby – od strony fundamentów, 

czyli sprawozdania finansowego, na podstawie którego dokonywane są analizy i szacunki lub 

też  może być wzięta z rynku. Wycena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym jest procesem 

ciągłym i towarzyszy ogromnej liczbie transakcji kupna i sprzedaży akcji danej spółki. Na 

efektywnych rynkach kapitałowych w dużym stopniu dokonuje się wiarygodna ocena 

wartości przedsiębiorstwa. Warto zatem przyjrzeć się jakie czynniki mają wpływ na cenę 

akcji, wyłącznie od której zależy rynkowa wartość przedsiębiorstwa. Nie może żadnego 

ekonomisty zaskoczyć w tym miejscu fakt, że cena akcji na rynku wtórym zależy od takich 

samych czynników, jakie eksperci do spraw wycen biorą pod uwagę dokonując np. wyceny 

przedsiębiorstwa, które ma dopiero trafić na giełdę. Te czynniki, zwane najczęściej 

czynnikami fundamentalnymi, mają największy wpływ na ceny akcji. Dopiero w dalszej 
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kolejności można mówić o wpływie warunków panujących na samym rynku akcji. Czasem 

można jednak mówić o innej proporcji tych czynników w zakresie ich wpływu na zmienność 

cen akcji, ale dotyczy to sytuacji o szczególnym charakterze np. nadmiernie pozytywnych 

(euforia) lub negatywnych (panika) nastrojów na rynku. Inną grupą czynników są czynniki 

makroekonomiczne, które oddziałują zarówno na samo przedsiębiorstwo, jak i na rynek, 

dlatego o wpływie czynników rynkowych na cenę akcji można mówić wtedy, gdy są one 

specyficznie nie dla koniunktury gospodarczej, lecz dla konkretnej sytuacji mającej miejsce 

na danym rynku. Rysunek II.1 schematycznie przedstawia omówione przed chwilą oraz w 

poprzednich podrozdziałach czynniki mające wpływ na ceny akcji.  

 

Rysunek II.1 Czynniki wpływające na cenę akcji 

 

Źródło: Brigham, E. F., Houston, J. F., Podstawy zarządzania finansami t. 1, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 51. 

 

 

Warto zwrócić uwagę na to, że schemat przedstawiony na rysunku II.1 posługuje się 

wolnymi przepływami pieniężnymi, natomiast można również spojrzeć od strony zysku – w 

części przeznaczanej na wypłatę dywidendy i wycenić je jako pewien oczekiwany strumień. 

To drugie podejście wykorzystywane jest najczęściej przy wycenach akcji. 

W kontekście wyceny akcji warto również przedstawić najczęściej stosowane przez 

finansistów modele wycen oraz inne podstawowe zagadnienia związane z wyceną akcji. 

Akcje zwykłe odzwierciedlają udział w spółce, który ma charakter właścicielski. Z 

tytułu akcji przysługuje akcjonariuszowi prawo do dywidendy wtedy, gdy spółka osiąga 

zyski, z których możliwe jest wypłacenie dywidendy i zarząd podejmuje decyzję o 
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przekazaniu części zysków do podziału między akcjonariuszy. Na płynnym rynku wtórny 

istnieje również możliwość sprzedaży akcji, przez co jest ona również instrumentem 

pozwalającym innym uczestnikom rynku elastyczne dokonywanie lokat kapitału. 

Podstawowym sposobem wyceny akcji jest model oparty na strumieniu oczekiwanych 

przyszłych dywidend jest oparty na metodzie dyskontowej, która bardzo często stosowana jest 

w wycenie wartości aktywów, inwestycji i przedsiębiorstw
69

. Model taki szacuje oczekiwaną 

bieżącą cenę akcji �̂�0, którą określa się inaczej jako wartość wewnętrzną (ang. intrinsic value) 

lub  teoretyczną dla analityka dokonującego takiej wyceny. Szacunek dokonywany jest w 

oparciu o oczekiwany strumień przyszłych dywidend oraz ryzyko tego strumienia. Można to 

ująć również symbolicznie: 

�̂�0 = ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝑘𝑠)𝑡

∞

𝑡=1

 

gdzie: 

𝑘𝑠 – wymagana stopa zwrotu z akcji 

 

Z modelu wyceny akcji opartego na strumieniu oczekiwanych przyszłych dywidend 

wypływa wniosek, że „ceny akcji są dodatnio skorelowane z oczekiwanymi dywidendami i 

ujemnie skorelowane z wymaganą stopą zwrotu z kapitału własnego”
70

. Wymagana stopa 

zwrotu z akcji 𝑘𝑠 nazywana jest inaczej minimalną akceptowaną stopą zwrotu i uwzględnia 

ryzyko oraz stopy zwrotu z innych inwestycji. Jeżeli rynek pozostaje w równowadze
71

, to 

spełnione są dwa zależne od siebie warunki: 

1. Wymagana stopa zwrotu równa jest oczekiwanej wynikającej z sądu 

inwestora co do kształtowania perspektyw zwrotu z danej akcji (�̂�𝑖 = 𝑘𝑖).  

2.  Bieżąca cena akcji musi być równa szacunkowi jej wartości wewnętrznej, 

którego dokonuje krańcowy inwestor (𝑃0 = �̂�0)72. 

Głównym źródłem dostosowań równowagowych w zakresie stóp zwrotu są zmiany cen. 

Ważnym faktem jest również to, że mechanizm równowagi zapewnia zbieżność 

oczekiwanych cen akcji i faktycznych cen rynkowych, przez co model oparty na dywidendach 

                                                 
69

 W przypadku wyceny przedsiębiorstw techniki dyskontowe są podstawą metody dochodowej. 
70

 Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 1, s. 377. 
71

 Równowaga taka ma miejsce, gdy na rynku występuje wielu uczestników, którzy podejmują racjonalne 

decyzje.  
72

 Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 1, s. 396. 
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jest bardzo ważnym źródłem oceny tego, czy cena określonego waloru jest 

niedowartościowana, czy też przewartościowana. 

Ponadto, warto zwrócić uwagę na fakt, że na oczekiwaną stopę zwrotu �̂�𝑠 składają się 

dwa składniki – oczekiwana stopa dochodu z dywidendy oraz oczekiwana stopa dochodu z 

tytułu zysków kapitałowych
73

. Do nabycia akcji dochodzi, gdy jest ona większa lub równa od 

wymaganej stopy zwrotu
74

.  

II.8 Dywidenda i zysk zatrzymany w spółce 

Mając na uwadze przedstawione wcześniej dość szerokie umiejscowienie tematyki dywidend 

w finansach przedsiębiorstw oraz omówienie innych potrzebnych zagadnień, można przejść w 

tym miejscu do omówienia najbardziej istotnych zagadnień związanych z pojęciem 

dywidendy. 

Zgodnie z Leksykonem Bankowo-Giełdowym dywidenda „jest częścią czystego zysku 

rocznego spółki akcyjnej
75

 przypadającą po dokonaniu jego podziału akcjonariuszom spółki a 

rozdzielenia zysku dokonuje się najczęściej w stosunku do wartości nominalnej akcji”
76

. 

Ponadto, zgodnie z art. 347. § 2. „zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji”. Warto 

jednak zaznaczyć, że w Polsce nie tylko bieżący zysk może zostać przeznaczony na 

dywidendę, gdyż „kodeks spółek handlowych daje możliwość dokonywania odpisów na 

kapitała rezerwowy biorąc pod uwagę przyszłe dywidendy[, a] wypłata dywidend może być 

również pokryta z kapitału zapasowego[, przez co] spółka ma […] możliwość ponoszenia 

strat i jednoczesnego wypłacania dywidendy”
77

 

Jak wiadomo, akcje są instrumentami rynku papierów wartościowych, z którymi wiąże 

się cała wiązka uprawnień. Jednym z nich jest prawo do dywidendy, a więc do udziału w 

zysku rocznym przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej, które jest zasadniczym 

majątkowym uprawnieniem akcjonariusza
78

. „Realizacja tego prawa jest jednak uzależniona 

od wyprawowania przez spółkę zysku w danym roku bilansowym oraz od uchwały walnego 

                                                 
73

 Ibidem, s. 376. 
74

 Por. ibidem, s. 376. 
75

 W literaturze anglosaskiej zwykle za dywidendę uważa się część łącznej puli zysku bieżącego oraz zysku z lat 

ubiegłych. Zob. http://www.investorwords.com/1509/dividend.html. 
76

 Krzyżkiewicz, Z., Jaworski, W. L., Puławski, M., Walkiewicz, R., Leksykon bankowo-giełdowy, Poltekst, 

Warszawa 2006, s. 123. 
77

 Jabłoński B., Dywidendy w spółkach cz. 1, „Gazeta Bankowa” 2009, nr 34 (1086), s. 39. 
78

 Por. Krzyżkiewicz, Z., Jaworski, W. L., Puławski, M., Walkiewicz, R. (2006), op. cit., s. 123. 
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zgromadzenia o przeznaczeniu części czystego zysku rocznego do rozdzielenia między 

akcjonariuszy”
79

. Najczęściej to świadczenie przybiera formę pieniężną. 

Według polskiego ustawodawstwa, spółka ma 3 miesiące na sporządzenie 

sprawozdania finansowego licząc od dnia bilansowego zamykającego rok obrotowy (Art. 52. 

§ 1. UoR)
80

, potem, po podjęciu uchwały o podziale zysku, walne zgromadzenie ma 2 

miesiące na wyznaczenie dnia wypłaty dywidendy, natomiast w momencie podjęcia tej 

decyzji z kolei ZWZA
81

 ma możliwość wyznaczenia w jej ramach dnia wypłaty w ciągu 3 

kolejnych miesięcy (Art. 347 § 1. i Art. 348. § 2-4. KSH)
82

. W Polsce dywidendy w spółkach 

akcyjnych są zasadniczo wypłacane raz na rok, po zakończeniu roku obrotowego i 

sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a „zysk do podziału musi być zyskiem 

rocznym”
83

, natomiast w innych krajach, dywidendy są często wypłacane kwartalnie, ze 

względu na kwartalne okresy obrotowe np. w USA
84

. Obecność podstawy rozliczeń, jaką jest 

rok obrotowy nie wyklucza jednak w Polsce częstszych płatności z tytuły tego prawa do 

części zysku. Istnieje bowiem w Polsce prawem przewidziana forma np. „ukwartalnienia” 

wypłaty oczekiwanej za dany rok obrotowy dywidendy, która wówczas ma charakter 

zaliczkowy i jest wypłacana w ten sposób przez niektóre duże spółki np. KGHM, PKO BP 

itd. O wymaganiach, jakie musi w tym wypadku spełnić spółka, mówi art. 349.  KSH, a do 

                                                 
79

 Ibidem, s. 123. 
80

 Zgodnie z Art. 52. § 1. ustawy o rachunkowości „kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego 

sprawozdania finansowego niepóźniej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym 

organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy”. 
81

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
82

 Zgodnie z Art 347. § 1. KSH „akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do 

wypłaty akcjonariuszom”, natomiast na podstawie art. 348. KSH § 2-4. „uprawnionymi do dywidendy za dany 

rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut 

może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być 

wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 

347 § 1. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty 

dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych 

trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego 

zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu 

określonym przez radę nadzorczą”. 
83

 Lisiak, A., Wypłata dywidendy w spółce kapitałowej, Portal internetowy „Nowoczesna firma”, 15 styczeń 

2007. 
84

 Mówiąc w pewnym uproszczeniu, w Stanach Zjednoczonych obok rocznych sprawozdań finansowych, 

występują kwartalne sprawozdania finansowe (ang. interim quarterly financial reports; quarterly financial 

statements), które odpowiadają krótszym okresom rozliczeniowym (ang. interim /lub: accounting/ period). W 

USA właściwie nie ma pojęcia okres obrotowy (ang. accounting period), raczej się mówi o okresie 

sprawozdawczym rocznym lub np. kwartalnym (ang. reporting period), który odpowiada połączeniu polskiego 

okresu sprawozdawczego i obrotowego oraz okresie fiskalnym (ang. fiscal /lub: financial, budget/ period) 

najczęściej rocznym, który kończy się 30 września. W Polsce np. emitenci papierów wartościowych również są 

zobligowani do publikacji kwartalnych sprawozdań finansowych. Mają one jednak jedynie charakter 

informacyjny i nie wiążą się z krótszymi okresami rozliczeniowymi, po których można na przykład wypłacić 

dywidendę. 
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których zaliczyć można m.in. konieczność zaistnienia zysku za poprzedzający rok obrotowy 

oraz posiadanie niezbędnych do wypłaty zaliczki środków. Praktyka wypłacania zaliczek jest 

w Polsce dosyć długa, gdyż sięga okresu obowiązywania jeszcze starego kodeksu 

handlowego, gdzie, mimo braku odpowiednich przepisów,  wypłacano już zaliczki
85

 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że najczęściej rok obrotowy pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym, a dywidendy na ogół, jeśli w ogóle, wypłacane są w Polsce raz na rok, to 

„wzrost zainteresowania dywidendą występuje szczególnie w pierwszej połowie roku 

kalendarzowego, kiedy odbywają się walne zgromadzenia akcjonariuszy i udziałowców, na 

których zapadają decyzje o podziale rocznego zysku netto”
86

.  

Ograniczenia wysokości dywidendy określone są w art. 347. § 1. KSH, zgodnie z 

którym „kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku 

za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 

przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być 

przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje 

własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku 

za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe”. 

Właściciele, a więc akcjonariusze mogą również zdecydować o zatrzymaniu zysku w 

spółce, gdyż „walne zgromadzenie może bezwzględną większością głosów podjąć uchwałę o 

nierozdzielaniu dywidend i przeznaczeniu całego czystego zysku rocznego, po potrąceniu 

odpisów na kapitał zapasowy i fundusze celowe, na sfinansowanie projektów inwestycyjnych 

spółki”
87

. 
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 Por. Bauta, J., Zaliczka na poczet dywidendy, „Monitor Prawniczy”, 2002, nr 19. 
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 Duraj, A. N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo 
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ROZDZIAŁ III. Zasady i mechanizmy 

funkcjonowania rynku papierów wartościowych – 

notowania akcji przedsiębiorstw i wypłata 

dywidendy 

W niniejszym rozdziale położony został nacisk na zarysowanie podstawowych zasad i 

mechanizmów działania rynku papierów wartościowych, u którego podłoża leżą podstawowe 

mechanizmy – notowań akcji przedsiębiorstw oraz wypłaty dywidendy. Ważnym elementem 

analizy tego problemu jest problem płynności rynku, który w dużym stopniu odpowiada za 

efektywność wyceny notowanych na nim walorów. Szczególnie ważnym zagadnieniem, 

oprócz samego mechanizmu notowania akcji, jest sposób, w jaki zysk wypracowywany w 

spółkach kapitałowych trafia do ich akcjonariuszy w postaci dywidendy. 

III.1 Rynki finansowe 

Rynek jest podstawowym mechanizmem ekonomicznym w krajach kapitalistycznych, który 

łączy ze sobą różne podmioty gospodarcze umożliwiając im dokonywanie na ogół efektywnej 

wymiany nadwyżek wszystkiego, co może podlegać obrotowi bądź może stanowić 

świadczenie na rzecz innych podmiotów. W dość ścisłym ujęciu pojęcie rynku można ująć w 

formie definicji, według której „rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji 

kupna-sprzedaży oraz warunków, na jakich są one proponowane i dokonywane”
88

. 

Podstawowym mechanizmem rynku jest prawo popytu i podaży, które odpowiada za 

kształtowanie się na nim cen, po której nabywca kupuje określone dobro, usługę lub prawo, a 

sprzedawca dokonuje jego sprzedaży. „Sprzedawcy starają się zbyć swoje towary po jak 

najwyższej cenie, natomiast kupujący dążą do nabycia towarów (lub usług) po jak najniższej 

cenie. Na rynku nie zawsze dochodzi do transakcji; powodem jest zwykle brak zgody co do 

ceny”
89

. 

                                                 
88

 Czekaj, J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 3. 
89

 Ibidem, s. 3. 
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Szczególnym rodzajem rynku są rynki finansowe, których głównym celem jest 

umożliwienie przepływu oszczędności od gospodarstw domowych do przedsiębiorstw
90

. 

Ważną właściwością, która zapewnia ich efektywne funkcjonowanie, jest płynność, która 

oznacza sytuację, „w której duża liczba uczestników obrotów zapewnia łatwość i niskie 

koszty zawierania transakcji”
91

. 

III.2 Giełdowy rynek papierów wartościowych 

Ważnym, z punktu widzenia niniejszej pracy, jest rynek kapitałowy, a w szczególności 

giełdowy rynek papierów wartościowych. To na tym, w szczególny sposób zorganizowanym i 

uregulowanym rynku, najczęściej dochodzi do transferu kapitału pochodzącego z 

oszczędności do przedsiębiorstw w formie spółek kapitałowych. Miejscem, w którym ten 

transfer się odbywa jest giełda papierów wartościowych, której zadaniem jest organizacja 

wymiany środków i praw pomiędzy przyszłymi akcjonariuszami a przedsiębiorstwami. 

Akcjonariusz, a więc nabywca akcji, otrzymuje wraz z nimi prawo własności części 

przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą takie prawa jak prawo do głosowania oraz, co 

najważniejsze, prawo do otrzymywania dywidendy, a więc proporcjonalnej części zysku 

spółki kapitałowej, której jest udziałowcem (akcjonariuszem). Prawo do proporcjonalnego 

partycypowania w korzyściach i związanych z ryzykiem niekorzyściach związanych z 

posiadanymi udziałami nabywa się za cenę przekazanego spółce kapitału w formie pieniężnej 

wraz nabyciem po określonej cenie odpowiedniej liczby akcji. 

 Próbują usystematyzować położenie giełdowego rynku papierów wartościowych w 

systemie finansowym można dokonać następujących klasyfikacji. Punktem wyjściowym do 

tych rozważeń jest przywołany w pierwszym rozdziale system finansowy, którego elementem 

są rynki finansowe. Specyficznym ich rodzajem jest rynek kapitałowy, na którym, jak 

wcześniej wspomniano dokonuje się transferu nadwyżek kapitału do przedsiębiorstw. W 

zależności od tego, czy emitent zasilany jest w kapitał, czy też odbywa się wtórny obrót 

wyemitowanymi wcześniej papierami wartościowymi, można wyróżnić rynek pierwotny i 

wtóry. Na rynku wtórnym „obrót walorami, który się tam odbywa, następuje tylko między 

samymi inwestorami […] i stanowi on główną domenę działania giełdy i inwestorów”
92

. 
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 Por. Sławiński, A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 11. 
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 Dębski, W., op. cit., s. 133. 
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Rynek wtórny spełnia trzy funkcje – mobilizacji, transferu i oceny kapitału
93

. Dalej, rynek 

wtórny można podzielić na zorganizowany
94

 i prywatny (niepubliczny), z czego na rynek 

zorganizowany składają się rynki regulowane i alternatywne systemy obrotu. „W Polsce przez 

rynek regulowany rozumie się stały system obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi 

do tego, obrotu, zorganizowany w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert nabycia i sprzedaży 

tych papierów zapewniony jest powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym 

samym czasie oraz zachowane są jednakowe warunki nabywania i zbywania tych 

papierów”
95

. Ważną rzeczą jest również kwestia regulacji związana z tym rynkiem, a więc to, 

że podlega on regulacji i kontroli ze strony regulatora – w Polsce jest to obecnie Komisja 

Nadzoru Finansowego. Idąc dalej, można dokonać jeszcze jednego podziału – w tym 

wypadku rynku regulowanego, który w Polsce dzieli się na rynek giełdowy i pozagiełdowy, 

które różnią się od siebie „stosowanymi wymogami informacyjnymi i zasadami dopuszczania 

do obrotu notowanych na nich walorów”
96

, chociaż nie brakuje również wspólnych zasad, 

według których funkcjonują, a które związane są zapewnieniem dostatecznej koncentracji 

podaży i popytu na walory będące przedmiotem obrotu na danym rynku, bezpiecznego i 

efektywnego przebiegu transakcji oraz zadbaniem o jednolite informacje o kursach i 

wielkości obrotu
97

. Podział rynku giełdowego na rynek podstawowy i równoległy natomiast 

nie odgrywa już tak ważnej roli, bo różnice między tymi rynkami są już najmniejsze, jeżeli 

chodzi o regulacje i reguły funkcjonowania, natomiast główne różnice opierają się na 

wymogach sprawozdawczych i wielkości przedsiębiorstw, których akcje są na nich notowane 

oraz na poziomie zainteresowania rynkiem ze strony potencjalnych inwestorów, które 

uwidaczniają się za pośrednictwem wielkości obrotów na tym rynku. Opisaną wyżej 

systematykę przedstawia rysunek III.1.  
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 Określenie mobilizacja oznacza tutaj dawanie możliwości dla przepływu nadwyżek, pojęcie transferu odnosi 
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Rysunek III.1 Miejsce giełdowego rynku papierów wartościowych w systemie finansowym 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rozważania przedstawione w niniejszej pracy dotyczą przede wszystkim tego 

najlepiej rozwiniętego, zorganizowanego i płynnego rynku papierów wartościowych, jakim 

jest rynek giełdowy. Nie sposób jednak pominąć spełnianych przez niego cech, ważnych z 

punktu widzenia bardziej abstrakcyjnego i syntetycznego charakteru pracy, które 

charakterystyczne są dla całego rynku kapitałowego, do których zaliczyć można
98

: 

1. Przejrzystość rynku związana przyjętym sposobem zawierania transakcji i 

informowania o zrealizowanych transakcjach. 

2. Rzetelność rynku, gdy „istnieje na nim określony sposób i tryb 

przekazywania informacji pochodzących od emitentów do publicznej 

wiadomości”
99

 

3. Efektywność rynku 

a. organizacyjna (efektywność działania struktury rynkowej i 

towarzyszących jej instytucji) 

b. informacyjna (polega na dostępności dla wszystkich zainteresowanych 

stron odpowiedniej ilości informacji niezbędnej do podejmowania 

właściwych decyzji inwestycyjnych) 

4. Płynność rynku związana z wielkością popytu i podaży 

                                                 
98

 Por. Socha, J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003, s. 20-21. 
99

 Ibidem, s. 20. 
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5. Integralność rynku związana z uregulowanymi za pomocą norm prawnych 

powiązaniami między instytucjami zaangażowanymi w funkcjonowanie rynku 

kapitałowego. 

Kolejną ważną charakterystyką rynku giełdowego jest sposób, w jaki ustalana jest 

cena notowanych walów. Podstawowe rozróżnienie wiąże się typem systemu obrotów 

(notowań), który dzieli się na system ciągły (najbardziej powszechny), na którym transakcje 

mogą być zawierane stale przez cały czas trwania sesji giełdowej i system periodyczny, w 

którym ceny papierów wartościowych mogą być ogłaszane zaledwie kilka razy w czasie 

trwania sesji giełdowej
100

. W niniejszej pracy nacisk został położony na problem dywidendy 

w spółkach notowanych w sposób ciągły. 

Tak ważne cechy sprawnie działającego rynku kapitałowego, a w szczególności giełd, 

jak płynność i efektywność, nie mogą być osiągnięte obecnie bez istnienia niezawodnego, 

wystandaryzowanego i zautomatyzowanego systemu rozliczeń. Takie funkcjonowanie 

gwarantuje najczęściej istnienie izby rozrachunkowej oraz „elektronicznego systemu 

przesyłania, przechowywania, monitorowania i przetwarzania danych”
101

. Taki system oprócz 

samego umożliwienia przeprowadzania transakcji odpowiada również za sprawny przebieg 

rozliczeń, kontrolę legalności obrotów i przestrzegania ustalonych dla rynku giełdowego 

reguł. Ważnym atutem takiego systemu jest również dostarczanie informacji dla potrzeb 

podejmowania decyzji przez inwestorów
102

, czyli kapitałodawców, którzy odgrywają 

najważniejszą rolę na tym rynku. 

Na rynku giełdowym inwestorzy składają zlecenia za pośrednictwem biur 

maklerskich, które przekazują odpowiadające im zlecenia maklerskie na giełdę. Zawierane w 

imieniu klienta transakcje, których dokonują biura maklerskie na giełdzie, zaliczane są na 

jego konto funkcjonujące w postaci rachunku, o czym klient jest na bieżąco informowany. 

Ważną rolę odgrywa również w tym systemie izba rozliczeniowa, która m.in. odpowiada za 

całą formalno-prawną i techniczną stronę dokonywanego rozrachunku transakcji, w których 

tytuły i prawa do określonych walorów zmieniają swoich właścicieli (rachunek w papierach 

wartościowych) i towarzyszy temu w drugą stronę przepływ pieniądza (rachunek pieniężny). 

W Polsce taką instytucją jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Transakcje 

dodatkowo są przez tą instytucję ubezpieczane, co określa się mianem gwarancji rozliczeń. 
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 Dębski, W. (2007), op. cit., s. 158. 
101

 Ibidem, s. 160-161. 
102

 Ibidem, s. 161. 
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Kolejny ważnym zagadnieniem dotyczącym notowań ciągłych na giełdzie jest fakt, że 

odbywają się one na wszystkich rynkach niemal w każdy dzień roboczy, zgodnie z ustalonym 

wcześniej kalendarzem, który również uwzględnia obowiązujące w danym kraju święta i inne 

dni wolne, w których wyjątkowo nie ma sesji giełdowej. Określony jest również stały czas 

trwania sesji w każdym dniu, w którym mogą być dokonywane transakcje np. od 9:00 do 

17:30, jak ma to miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Godziny 

trwania sesji i kalendarz dni, w których dokonuje się transakcji mają bardzo ważne znaczenie 

ze względu na zależności występujące w systemie giełd na świecie. To, co dzieje się na 

dużych światowych giełdach w różnych strefach czasowych, obok czynników 

makroekonomicznych i fundamentalnych (związanych z faktyczną ekonomiczno-finansową 

sytuacją przedsiębiorstwa), ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje na innych, szczególnie 

mniejszych giełdach. Szczególna zależność występuje np. wtedy, gdy zamknięciu sesji na 

jednej giełdzie towarzyszy otwarcie na innej w innej części świata. Na przykład notowania w 

końcowych godzinach na giełdzie w Tokio mogą mieć wpływ na notowania na otwarciu 

giełdy w Londynie, a notowania pod koniec sesji w Londynie mogą wpłynąć na pierwsze 

godziny notowań w Nowym Jorku i w końcu zamknięcie w Nowym Jorku może nie pozostać 

bez wpływu na otwarcie w Tokio, czego dowodzą niektórzy badacze
103

. Zarysowana 

zależność giełd na świecie jest jednak jedynie przykładem, ponieważ na świecie funkcjonuje 

bardzo wiele giełd w różnych strefach czasowych, charakteryzują się one różnym poziomem 

efektywności i wpływu na sytuację w innych regionach świata ze względu na 

charakterystyczną dla każdego kraju sieć powiązań kapitałowych z innymi krajami, panującą 

tam sytuację polityczną i ekonomiczną itd. 

Ostatnim, wartym omówienia w tej części, problemem jest charakter zleceń 

maklerskich. Podstawowym faktem, związanym z zasadą, że na giełdzie mogą bezpośrednio 

w transakcjach uczestniczyć tylko biura maklerskie za pośrednictwem obecnych „na 

parkiecie” maklerów reprezentujących poszczególne z nich, jest to, że „członek giełdy 

sporządza zlecenie maklerskie w imieniu własnym na rachunek klienta albo na rachunek 

własny”
104

. Zlecenie takie powinno zawierać informacje takie jak rodzaj oferty (kupno vs 

sprzedaż), obecność w zleceniu limitu oraz datę wystawienia i termin obowiązywania 

zlecenia
105

. System informatyczny zapewniający sprawny przebieg bardzo dużej liczby 

transakcji oraz kupujących i sprzedających działa w oparciu o dwie ważne zasady 

                                                 
103

 Por. Hamao, Y., Masulis, R. W., Ng, V., Correlations in price Changes and volatility across international 

stock markets, “The Review of Financial Studies”, 1990, Vol. 3, No. 2, s. 285. 
104

 Dębski, W. (2007), op. cit., s. 175. 
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 Por. ibidem, s. 175. 
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pierwszeństwa – ceny i czasu. Zasada ceny „oznacza, iż zlecenie kupna z największym 

limitem ceny realizuje się przed zleceniami o niższym jej limicie i odwrotnie, czyli zlecenie 

sprzedaży z najniższym limitem ceny realizuje się przed zleceniami o wyższym jej 

limicie”
106

. Zasada czasu natomiast oznacza po prostu kolejną regułę rozstrzygającą kolejność 

realizacji takich samych zleceń, kiedy konieczne jest również branie pod uwagę tego, które z 

tych zleceń napłynęło jako pierwsze. Zasada ceny najwyraźniej widoczna jest w przypadku 

zleceń z limitem ceny, gdzie inwestor określa maksymalną cenę zakupu lub minimalną cenę 

sprzedaży walorów. Możliwe jest również składanie zleceń bez limitu, których są zasadniczo 

dwa rodzaje. Pierwszym jest zlecenie „po cenie rynkowej” (PCR), kiedy to decydujący się na 

takie zlecenie, w sytuacji, gdy po przeciwnej stronie transakcji jest przynajmniej jedno 

zlecenie z limitem, kupuje (sprzedaje) określoną ilość walorów po cenie, którą wyznaczył 

poprzedni kontrahent występujący po przeciwnej samej stronie transakcji – strona kupującego 

(sprzedającego) w stosunku do składającego zlecenie PCR. Zlecenie takie realizowane jest 

natychmiast po przyjęciu do systemu po cenie zgłoszonego i niezrealizowanego poprzednio 

najlepszego zlecenia, które występowało po stronie przeciwnej. Gdy takie zlecenie nie może 

zostać zrealizowane w całości, to pozostała jego niezrealizowana część jest przekształcana w 

zlecenie z limitem odpowiadającym kursowi ostatniej transakcji, która została zawarta
107

. 

Drugim typem zlecenia bez limitu jest zlecenie „po każdej cenie” (PKC), które oparte jest na 

prostej regule, która polega na tym, że realizowane jest ono po danej stronie transakcji w 

pierwszej kolejności i bez limitu. Podczas gdy zlecenia PCR nie mają wpływu na 

kształtowanie się kursu giełdowego, zlecenia PKC mogą ten kurs podwyższyć w przypadku 

ofert kupna, lub obniżyć, gdy przeważają po stronie sprzedaży. PKC umożliwiają najszybszą 

realizację transakcji, a PCR po najlepszej cenie w danym momencie
108

. 

III.3 Zyski inwestorów na rynku kapitałowym i ich miary 

Nie ulega wątpliwości, że główną motywacją inwestorów uczestniczących w wymianie na 

rynku kapitałowym jest, oprócz dywersyfikacji ryzyka
109

, możliwość osiągania korzyści 

finansowych – dochodów (lub inaczej zysków kapitałowych), które może odbywać się na 

dwa sposoby, a więc poprzez: 

1. Wzrost wartości posiadanych akcji. 
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 Ibidem, s. 175. 
107

 Ibidem, s. 178-179. 
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 Socha, J. (2003), op. cit., s. 274-275. 
109

 M.in. poprzez lokowanie nadwyżek gotówki w różne alternatywy inwestycyjne. 
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2. Otrzymanie dywidendy. 

W pierwszym przypadku, wzrost wartości posiadanych akcji w danym okresie odbywa 

się poprzez wzrost ich ceny w wyniku zmiany relacji podaży i popytu na rynku 

kapitałowym
110

 i można go zmierzyć, w sytuacji, gdy przyszła cena akcji jest szacowana, przy 

pomocy oczekiwanej stopy dochodu z tytułu zysków kapitałowych po upływie jednego 

okresu (od 0 do 1)
111

: 

𝑃1 − 𝑃0

𝑃0
 

Drugim rodzajem korzyści, które może uzyskiwać inwestor na rynku kapitałowym jest 

otrzymywanie dywidend z tytułu posiadanych akcji. Dochody z tego tytułu, w przypadku 

dywidendy oczekiwanej w nadchodzącym okresie, mierzy z kolei oczekiwana stopa dochodu 

z dywidendy
112

: 

𝐷1

𝑃0
 

Całkowity zwrot to suma dwóch powyższych wielkości
113

. 

Oprócz oczekiwanych stóp zwrotu, które ważne są z punktu widzenia analizowania 

równowagi rynku kapitałowego (oczekiwana stopa dochodu z dywidendy) i wyceny akcji 

(oba wskaźniki), można wykorzystywać te same, co do zasady, wzory do mierzenia 

zrealizowanych dochodów kapitałowych, co, w przypadku całkowitego zrealizowanego 

zwrotu, wyraża następujący wzór
114

: 

𝑅𝑡 =
(𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1) + 𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
 

III.4 Rynkowe spojrzenie na wypłatę dywidendy 

Jak zostało to wspomniane w poprzednim podrozdziale, dywidenda jest jednym z dochodów, 

jakiego oczekują uczestnicy rynku kapitałowego. Wypłata dywidendy przez przedsiębiorstwo 

zależy od zapotrzebowania spółki na kapitał w celu finansowania bieżącej działalności bądź 

inwestycji i rozwoju oraz od wymagań rynku kapitałowego, a więc potencjalnych 

inwestorów, których zachowania, choć na rynku wtórnym nie mają bezpośredniego wpływu 

na decyzje zapadające w ramach przedsiębiorstwa, to jednak mają wpływ pośredni, ponieważ 
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mogą tworzyć odpowiedni „nastrój” wokół danej spółki na rynku mający wpływ na 

perspektywy w zakresie wielkości kolejnych emisji akcji lub też korzystać z prawa głosu w 

ramach zgromadzenia akcjonariuszy. 

 Jedną z kluczowych dla inwestorów kwestii dotyczących dywidendy jest jej forma, 

która może być gotówkowa (ang. cash dividend), którą definiuje się jako „płatności 

dokonywane bezpośrednio wobec akcjonariuszy, proporcjonalnie do udziałów
115

, które oni 

posiadają”
116

 lub też dywidenda może być przekazywana inwestorom w formie akcji, co jest 

tożsame z „dystrybucją dodatkowych akcji akcjonariuszom”
117

. Ponadto, warto wspomnieć o 

znanym od dawna w finansach przedsiębiorstw zjawisku, jakim jest preferencja dywidendy w 

gotówce
118

, które zostanie omówione w dalszej części pracy. 

Zasadniczo, na całym świecie
119

 od dłuższego czasu następuje spadek odsetka firm 

wypłacających dywidendę
120

. Odsetek spółek wypłacających dywidendy gotówkowe w 

Stanach Zjednoczonych spadł z 66,5% do 20,8% w latach 1978-1999
121

. Jednak w Polsce nie 

daje się zaobserwować tej tendencji (rysunek III.2), co być może jest spowodowane tym, że 

kraj ten jest wciąż krajem rozwijającym się, gdzie rynek papierów wartościowych nadal jest 

stosunkowo niedojrzały, przez co, jak można zauważyć, nie tylko wyraźne są 

nieefektywności, anomalie i niekiedy nawet możliwości arbitrażu, ale również pewne 

strukturalne różnice, które być może spowodowane są wciąż dużą liczbą dziedzin życia, w 

których nowe przedsiębiorstwa mogą szybko się rozwinąć i zacząć generować na tyle duże 

zyski, by zacząć z nich wypłacać dywidendę. 
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 Ang. shares oznacza zarówno udziały, jak i akcje, chociaż precyzyjniej, w świetle polskich uwarunkowań 
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Rysunek III.2 Odsetek spółek krajowych wypłacających dywidendę 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk ze strony internetowej www.gpw.pl. 

 

Jednak w krajach rozwiniętych, jak wspomniano, ma miejsce zjawisko malejącego 

odsetka firm wypłacających dywidendę, dlatego warto bliżej przyjrzeć się temu fenomenowi. 

Główną jego przyczyną, zdaniem badaczy omawianej problematyki, jest spadek udziału 

dużych, stabilnych i zyskownych przedsiębiorstw oraz wzrost liczby małych spółek w 

stosunku do całkowitej liczby notowanych na rynku papierów wartościowych firm. Ponieważ 

małe spółki charakteryzują się niską zyskownością oraz dużymi możliwościami wzrostu, 

toteż znane są z tego, że prawie nigdy nie wypłacają dywidendy
122

. 

Warto zatem w tym miejscu omówić zależność wypłaty dywidendy od fazy rozwoju 

firmy. Z licznych badań empirycznych i opracowań wiadomo, że spółki mają różną skłonność 

do wypłacania dywidend w zależności od fazy rozwoju, w jakiej się znajdują (rysunek III.3). 

Podczas gdy spółki znajdujące się w pierwszej fazie, a więc rozwijające się nie wypłacają 

dywidend, to w kolejnych fazach sytuacja się zwykle zmienia i zaczynają stopniowo pojawiać 

się perspektywy wypłaty dywidendy. Na przykład już w fazie wzrostu najczęściej wypłacane 

są stosunkowo niskie dywidendy w gotówce lub też inwestorzy otrzymują je w formie akcji. 

Dalsze fazy rozwoju – ekspansja i dojrzałość (gdy spółka utrzymuje swoją pozycję na rynku) 

skutkują odpowiednio niskimi lub średnimi dywidendami gotówkowymi i również, jak 

poprzednio, dywidendami w postaci akcji oraz w ostatniej fazie średnimi lub wysokimi 
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 Fama, E. F., French K. R, op. cit., s. 3–4. 
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dywidendami w gotówce
123

. W podrozdziale poświęconym przepływom pieniężnym zostały 

omówione fundamentalne przyczyny różnic pomiędzy możliwościami generowania gotówki 

dla akcjonariuszy w pierwszych i ostatnich fazach cyklu rozwoju firmy. 

 

Rysunek III.3 Cykl życia firmy 

 
Źródło: Sierpińska, M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1999, s. 116. 

 

III.5 Wskaźniki wykorzystywane przez inwestorów w analizie 

spółek uwzględniające dywidendę 

Omawiając problematykę wypłaty dywidend od strony rynku i jego uczestników, a w 

szczególności inwestorów, nie sposób pominąć tak ważnej kwestii, jak popularne wskaźniki 

rynkowe, które uwzględniają wysokość wypłacanej dywidendy, a do których można zaliczyć 

następujące: 

1. Stopa dywidendy. 

2. Dywidenda na akcję. 

3. Wskaźnik zabezpieczenia dywidendy. 

4. Wskaźnik wypłat dywidendy. 

5. Wskaźnik zatrzymania dywidendy. 
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Pierwszym ważnym wskaźnikiem, który warto omówić w niniejszej części jest stopa 

dywidendy (ang. dividend yield), która została już pobieżnie omówiona przy okazji 

podrozdziału dotyczącego zysków inwestorów na rynku kapitałowym
124

. Dla zarządzających 

finansami przedsiębiorstwa jest to jeden z najważniejszych wskaźników odzwierciedlających 

relacje przedsiębiorstwa z rynkiem. Stopa dywidendy jest to „stosunek kwoty dywidendy 

przypadającej na jedną akcję do ceny rynkowej”
125

 akcji, co można przedstawić za pomocą 

następującego wzoru: 

𝐷𝑌%126 =
𝐷0

𝑃0
∙ 100 

Dokładnie liczy się ją w następujący sposób: 

𝐷𝑌% =
𝑅𝑜𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑑𝑦𝑤𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑗ę127

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑗𝑖
∙ 100 

 Stopa dywidendy jest często określana jako wskaźnik wydajności akcji
128

 na podstawie 

wypłaconych dywidend i obliczana jest na konkretny dzień notowań
129

. Ważnym walorem
130

 

tego wskaźnika, który jest stopą procentową odzwierciedlającą zwrot z inwestycji, jest to, że 

można go porównywać z innymi stopami procentowymi dotyczącymi rentowności 

alternatywnych inwestycji
131

. W tym kontekście warto dodać, że „w ustabilizowanych 

gospodarkach rynkowych wskaźnik ten wynosi około 5% lub więcej i można go porównywać 

ewentualnie z oprocentowaniem obligacji”
132

. Często stopę dywidendy porównuje się z 

takimi samymi wskaźnikami, tylko uśrednionymi (w ten sposób – za pomocą uśrednienia –

zagregowanymi) dla całej branży lub rynku
133

. Wskaźnik ten jest przede wszystkim punktem 

odniesienia dla „inwestorów, których głównym celem inwestowania w akcje jest raczej 

otrzymanie bieżącego dochodu z inwestycji niż dochodu z przyrostu wartości akcji”
134

. 

Ciekawą obserwacją wynikającą z badań empirycznych jest to, że stopa dywidendy pozwala 

przewidywać przyszłe stopy zwrotu z akcji w długim horyzoncie, ponieważ w przypadku 

                                                 
124

 Dokładniej mówiąc, była to oczekiwana stopa zwrotu z tytułu dywidendy, a więc 𝐷1/𝑃0, która była bardziej 

związana z oczekiwanymi zyskami inwestorów niż bieżącymi zależnościami między faktycznymi wielkościami 

fundamentalnymi a rynkowymi. 
125

 Dębski, W. (2007), op. cit., s. 217. 
126

 Ang. dividend yield. 
127

 Wielkość dywidendy powinna pochodzić z najbliższego minionego okresu. 
128

 Por. Dębski, W. (2007), op. cit., s. 217. 
129

 Por. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004), op. cit., s. 217. 
130

 Oczywiście, słowo użyte jest w sensie ‘pozytywną cechą’. 
131

 Por. Ibidem, s. 218. 
132

 Dębski, W. (2007), op. cit., s. 217. 
133

 Sierpińska, M., Jachna, T. (2004), op. cit., s. 218. 
134

 Ibidem, s. 218. 
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prognozowania modelem regresji, o ile dla zwrotów miesięcznych i kwartalnych 

współczynnik 𝑅2 wskazywał na wyjaśnianie 5% zmienności za pomocą wskaźnika stopy 

dywidendy, o tyle w przypadku przewidywań dwu- i czteroletnich, możliwe było przy jego 

pomocy wyjaśnianie już 25% zmienności
135

. 

 Drugim ważnym wskaźnikiem jest prosta miara wielkości dywidendy przypadającej 

na jedną akcję (DPS, ang. dividend per share), który wyrazić można za pomocą poniższego 

wzoru: 

𝐷𝑃𝑆 =
𝐷𝑜𝑔ół𝑒𝑚

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑗𝑖
 

Wskaźnik ten „pokazuje kwotę zysku przeznaczonego na dywidendy, przypadającą na jedną 

akcję”
136

. Spośród wszystkich wskaźników jest to najmniej istotny wskaźnik, ponieważ nie 

niesie ze sobą istotnych informacji na temat perspektyw rozwoju firmy itd., natomiast jest 

często wykorzystywany w innych bardziej złożonych wskaźnikach. Czasem jednak, 

inwestorzy, oczekujący stabilnych i przewidywalnych dochodów, którym zależy na jak 

najkrótszym okresie zwrotu z inwestycji w postaci zakupy akcji, biorą pod uwagę ten 

wskaźnik jako pomoc przy podjęciu decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji
137

. 

 Kolejną relacją uwzględniającą dywidendę jest wskaźnik zabezpieczenia dywidendy, 

nazywany inaczej wskaźnikiem pokrycia dywidendy zyskiem netto
138

, który można rozumieć 

jako „stosunek zysku firmy emitującej akcje do wypłacanej dywidendy”
139

. Wskaźnik ten 

wyraża poniższy wzór: 

𝑊𝑍𝐷140 =
𝑍𝑛

𝐷
 

Jeżeli wskaźnik zabezpieczenia dywidendy będzie wyższy niż jeden, to spółka ma zdolność 

do wypłacania określonej kwoty dywidendy
141

. Miara ta w bezpośredni sposób również 

odzwierciedla prowadzoną przez firmę politykę wypłaty dywidendy i w przypadku dużej jej 

zmienności może świadczyć o niestabilnej sytuacji w spółce
142

. 

                                                 
135

 Fama E. F., French K. R., Dividend yields and expected stock returns, “Journal of Financial Economics”, 

1988, Vol. 22, No. 1, s. 24. 
136

 Sierpińska, M., Jachna, T. (2004), op. cit., s. 217. 
137

 Por. Rutkowski, A., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 97. 
138

 Sierpińska, M. (1999), s. 86-88. 
139

 Dębski, W. (2007), op. cit., s. 217. 
140

 Wskaźnik zabezpieczenia dywidendy powinien w liczniku i mianowniku uwzględniać wielkości tego samego 

typu tj. albo obie wielkości absolutne albo obie – zysk i dywidenda – w przeliczeniu na 1 akcję. 
141

 Por. Dębski, W. (2007), op. cit., s. 217. 
142

 Sierpińska, M. (1999), s. 88. 
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 Częściej wykorzystywanym wskaźnikiem w porównaniu z poprzednim jest wskaźnik 

(stopy) wypłat dywidendy (DPR, ang. dividend payout ratio)
143

, nazywany niekiedy 

wskaźnikiem wypłacania
144

 lub też wskaźnikiem udziału dywidend w zysku
145

, który można 

przedstawić w postaci następującego wzoru: 

𝐷𝑃𝑅% =
𝐷

𝑍𝑛
∙ 100 

Wskaźnik ten „informuje o udziale dywidendy w zysku”
146

, ponieważ jest ilorazem 

dywidendy przypadającej na jedną akcję i zysku netto na akcję. Wysoki wskaźnik oznacza, że 

przedsiębiorstwo jest spółką dochodową, natomiast niski wskazuje na spółkę wzrostową
147

. 

W przypadku niewypłacenia dywidendy lub przeznaczenia na jej wypłatę niewielkiej części 

zysku można mówić najczęściej o sytuacji zatrzymania zysku w celu sfinansowania 

inwestycji lub spłaty zobowiązań np. kredytów
148

. W przypadku wielu firm, które funkcjonują 

w ramach rozwiniętego rynku papierów wartościowych „wskaźnik ten jest utrzymywany na 

względnie stałym poziomie, mieści się w przyjętej i zaakceptowanej przez akcjonariuszy 

polityce wypłat dywidend, a utrwalenie tych zasad wzmacnia więzi między spółką i jej 

akcjonariuszami”
149

. 

 Ostatnim z mierników wykorzystujących dywidendę jest wskaźnik zatrzymania, który 

informuje o  tym, jak dużą część zysku spółka postanowiła zatrzymać w ramach 

przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten oblicza się następujący sposób
150

: 

𝑊𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎 =
𝑍𝑛 − 𝐷

𝑍𝑛
 

Wskaźnik ten im jest wyższy, tym wyraźniej wskazuje na fakt, że spółka jest spółką 

wzrostową i jej prawdopodobnym celem jest powiększenie wartości w przyszłości, co może 

skutkować większymi wypłatami dywidend w późniejszych okresach, przez co może być 

korzystne zatrzymanie akcji takiej spółki w tej części portfela, która obejmuje inwestycje 

zorientowane na długi termin.  

Podsumowując wskaźniki 𝐷𝑃𝑅% i wskaźnik zatrzymania, warto podkreślić także ich 

wady, ponieważ niski wysokości dywidend w stosunku do wypracowanego w danym roku 

                                                 
143

Por.  Sierpińska, M., Jachna, T. (2004), op. cit., s. 218 oraz Sierpińska, M. (1999), s. 88. 
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 Por. Socha, J. (2003), op. cit., s. 447. 
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 Por. Rutkowski, A., op. cit., s. 97. 
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 Sierpińska, M., Jachna, T. (2004), op. cit., s. 218. 
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 Por. Socha, J. (2003), op. cit., s. 447. 
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 Por. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004), op. cit., s. 218. 
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 Rutkowski, A., op. cit., s. 98. 
150

 Por. Socha, J. (2003), op. cit., s. 447. 
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zysku nie zawsze oznaczają, że zysk zostanie przeznaczony na cele inwestycyjne
151

. Oprócz 

związanych z rozwojem firmy inwestycji, mogą być inne obszary lokowania tych nadwyżek, 

gdyż „zysk może być transferowany ze spółki również w postaci tantiem dla zarządu i rady 

nadzorczej, nagród dla załogi, zasilenia funduszu świadczeń socjalnych i inne cele”
152

. 

Informacją, która dopiero pozwala rozstrzygnąć o tym, jaka część zysku zostanie 

przeznaczona na sfinansowanie inwestycji, będzie „struktura podziału zysku w ujęciu: zyski 

wytransferowane i zyski zatrzymane, pokaże, jaka jego część zasili kapitał własny spółki”
153

. 

Wykorzystywanie wielkości i częstotliwości wypłacania dywidend przez spółki może 

być jednak czasem mylące, a „potencjalny inwestor jest zainteresowany nie tylko majątkiem i 

zyskami przedsiębiorstwa, ale również sposobem pozyskiwania oraz wykorzystywania 

środków pieniężnych”
154

. W niniejszej pracy w kilku miejscach została już zaznaczona 

wartość informacji, jaką niosą mierniki związane z faktycznym poziomem gotówki w 

przedsiębiorstwie, a więc przepływy pieniężne. W wielu aspektach działalności 

przedsiębiorstwa to właśnie poziom środków pieniężnych determinuje możliwości zarówno 

związane z dokonywaniem odpowiednich inwestycji, regulacją zobowiązań oraz 

zaspokajaniem oczekiwań akcjonariuszy co do dywidendy, przez co warto przyjrzeć się 

jeszcze jednemu wskaźnikowi, który łączy w sobie zarówno możliwości gotówkowe 

przedsiębiorstwa w zakresie wypłaty dywidendy oraz wymagania właścicieli. Wskaźnik ten 

można przedstawić za pomocą następującego wzoru
155

: 

𝑔𝑜𝑡ó𝑤𝑘𝑎 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑗ę =
𝑃𝑃𝑁𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑗𝑖
 

gdzie: 𝑔𝑜𝑡ó𝑤𝑘𝑎 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑗ę – poziom gotówki operacyjnej na jedną akcję, 𝑃𝑃𝑁𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒 – 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑗𝑖 – ilość wyemitowanych 

akcji 

 

Wskaźnik ten jest o tyle ważny, że oprócz zysku netto, jak miało to miejsce we wskaźniku 

DPS, uwzględniona została amortyzacja oraz zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy 

netto
156

. W uproszczonej wersji tego wskaźnika można w liczniku podać sumę zysku netto 

oraz amortyzacji
157

. 

                                                 
151

 Por. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004), op. cit., s. 218. 
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 Ibidem, s. 218. 
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 Ibidem, s. 218. 
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 Por. ibidem, s. 218. 
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 Kapitał obrotowy netto to nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi, a więc 

ta część aktywów obrotowych, która może być elastycznie, bez dużego ryzyka związanego z koniecznością 
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Więcej o relacjach pomiędzy polityką dywidend, proporcją zatrzymania zysku w 

stosunku do wypłaty dywidend w przedsiębiorstwie oraz wzrostem wartości spółki będzie w 

specjalnie poświęconym na ten cel rozdziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
spłaty zobowiązań krótkoterminowych, przeznaczana na szybkie reagowanie na zmiany rynnach dostawców i 

odbiorców. Por. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004), op. cit., s. 219 oraz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_obrotowy. 
157

 Por. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004), op. cit., s. 219. 



 50 

ROZDZIAŁ IV. Spojrzenie na zmienność cen na 

rynku papierów wartościowych w świetle teorii 

ekonomii i finansów 

Współcześnie w finansach, w kontekście rozumienia zachowań panujących na płynnych 

rynkach tj. giełdy, można zaobserwować dwa nurty. Jednym z nich są klasyczne teorie 

opierające się na założeniu o szeroko rozumianej racjonalności uczestników rynku, która 

najogólniej wskazuje na skłonność tychże podmiotów do maksymalizowania korzyści i 

minimalizowania niekorzyści. Drugi nurt, bardziej współczesny, jest próbą urealnienia
158

 

wspomnianego założenia przy wykorzystaniu wiedzy płynącej z innych nauk społecznych, 

spośród których głównym źródłem inspiracji jest psychologia. 

IV.1 Teoria racjonalnych oczekiwań (przewidywań) Mutha i 

Lucasa 

Ekonomia klasyczna, w przeciwieństwie do ekonomii behawioralnej, w ramach analizy 

działania rynku, opiera się na założeniu o racjonalności podmiotów. Główną teoretyczną 

przesłanką analiz uwzględniających to założenie jest teoria racjonalnych oczekiwań. 

 Teoria lub inaczej hipoteza racjonalnych oczekiwań została sformułowana przez Johna 

Mutha w 1961 roku
159

, a jej rozwinięcia podjął się później inny ekonomista Robert Lucas w 

1975 roku
160

. Hipoteza ta stanowi rozwinięcie hipotezy adaptacyjnych przekonań, zgodnie z 

którą uczestnicy rynku przewidują przyszłe wartości zmiennych ekonomicznych na podstawie 

danych z przeszłości
161

. Teoria ta została uznana jednak za nieracjonalną, ponieważ ustalono, 

że podmioty gospodarcze mogą znacznie szerzej rozumować. Oczekiwania racjonalne można 

utożsamiać z najlepszym oszacowaniem, optymalną prognozą dotyczącą przyszłości, która 

wykorzystuje wszystkie dostępne informacje. Idąc dalej, przewidywania podmiotów 

dotyczące przyszłych wartości istotnych zmiennych ekonomicznych nie są w sposób 
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 W sensie zgodności z rzeczywistością a nie sferą realną. 
159

 Por. Muth J. F., Rational expectations and the theory of price movements, “Econometrica” 1961, Vol. 29, No. 

3. 
160

 Por. Lucas R., Expectations and the neutrality of money, “Journal of Economic Theory” 1972, Vol. 4, No. 2. 
161

 Por. http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_expectations (hasło oparte jest na źródłach pierwotnych) 
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systematyczny nieprawidłowe (nietrafne) i po zagregowaniu bliskie są pewnej racjonalnej 

wartości oczekiwanej. Błędy takich przewidywań są losowe i sumują się do zera. Takie 

oczekiwania i ceny formowane na ich podstawie nie różnią się istotnie od tego, co wynika z 

równowagi rynkowej (podmioty globalnie dobrze „wyczuwają” tę równowagę). Innymi 

słowy, aktualne ceny uwzględniają racjonalne oczekiwania podmiotów na temat przyszłości: 

𝑃 =  𝑃∗ +  𝜀 

𝐸[𝑃]  =  𝑃∗ 

𝑃∗ - racjonalne oczekiwania, 𝜀 – błędy oczekiwań, dla których 𝐸[𝜀]  =  0 

Tak uformowana cena może się zmienić jedynie pod wpływem szoku informacyjnego 

spowodowanego pojawieniem się nieprzewidywanych wcześniej informacji
162

. Teoria ta była 

podstawą do sformułowania przez Eugene’a Famę hipotezy efektywności informacyjnej 

rynków finansowych, która zostanie omówiona w dalszej części pracy. 

IV.2 Teoria informacyjnej efektywności rynków finansowych 

Kolejną ważną teorią, z punktu widzenia tematyki pracy, jest teoria lub inaczej hipoteza 

informacyjnej efektywności rynków finansowych, która stanowi rozwinięcie teorii 

racjonalnych oczekiwań i zaadaptowanie jej na grunt rynków finansowych, przy 

uwzględnieniu ich nieco węższej natury, gdzie ważniejszą rolę odgrywają związki kategorii 

takich jak płynność, informacja i efektywność, są one ściślejsze, wiążą się z poziomem 

dojrzałości samych rynków, jak i poziomem świadomości jego uczestników (aspekt 

psychologiczny i informacyjny). 

Hipoteza informacyjnej efektywności rynków finansowych (EMH, ang. efficient 

market hypothesis) Eugene’a Famy (1965) to do teoria do pewnego stopnia sformalizowana 

matematycznie a w pewnym stopniu mająca charakter ekonomiczno-intuicyjny, wielokrotnie 

testowana statystycznie z różnymi skutkami. Jest ona punktem wyjścia dla wielu badań nad 

kształtowaniem się kursu akcji
163

. Rynek efektywny wg Famy – to „rynek, na którym duża 

liczba racjonalnych, maksymalizujących zyski aktywnie konkurujących ze sobą uczestników, 

próbuje przewidzieć przyszłą wartość wszystkich występujących na rynku papierów 
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 Por. ibidem 
163

 Por. Piech, K., Polański, M., Teorie kryzysów gospodarczych i finansowych, w: Kryzysy gospodarcze i 

finansowe oraz światowe recesje – teoria, historia, przykłady (tom 3), red. K. Piech, Instytut Wiedzy i 

Innowacji, Warszawa 2011, s. 49. 
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wartościowych oraz, na którym rynku ważne aktualne informacje są niemal swobodnie 

dostępne wszystkim zainteresowanym”
164

.  

Hipoteza rynków efektywnych ma również kilka założeń, do których można zaliczyć 

fakt, że że zmiany cen odzwierciedlają zmiany wartości wewnętrznej (ang. intrinsic value) 

notowanych na giełdzie walorów, gdzie wartość wewnętrzną można utożsamić z wartością 

fundamentalną, której zmiany odnoszą się do zmian wszystkich ważnych dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa zmiennych i czynników. „Zmiany tych czynników mają charakter losowy i 

niezależny (nie możemy powiedzieć w momencie 𝑡 = 0, o ile zmieni się cena do następnego 

momentu i w jakim kierunku będzie to zmiana)”
165

. Można również powiedzieć, że skoro 

zmiany cen związane są ze zmianami wartości fundamentalnej, to sama cena również zawiera 

w sobie jakiś jej element. Dość oczywistym założeniem w tej teorii są również racjonalne 

oczekiwania.  

Z teorią informacyjnej efektywności rynków finansowych związane są również dwa 

twierdzenia E. Famy, które można w następujący sposób przedstawić. 

I twierdzenie: 

„Rynek finansowy jest efektywny wtedy i tylko wtedy, gdy będący w dyspozycji cały zbiór 

informacji, dotyczący wszystkich tytułów (akcji) znajdujących się na rynku kapitałowym, 

znajduje natychmiastowe odbicie w cenach tych tytułów”
166

 

Z powyższego twierdzenia wynika, że żaden uczestnik rynku nie ma możliwości w dłuższej 

perspektywie czasowej uzyskać ponadnormatywnych zysków, gdyż nie może uzyskać 

lepszych informacji niż te, które posiadają jego konkurenci
167

. 

 

II twierdzenie: 

Informacyjna efektywność rynków finansowych ujawnia się w trzech formach – słabej, 

półsilnej i silnej. O słabej formie można mówić wtedy, gdy jedynie historyczne (z 

przeszłości) informacje związane z danym podmiotem, gałęzią oraz całą gospodarką znajdują 

odzwierciedlenie w celach walorów. Forma półsilna to forma słaba uwzględniająca 

dodatkowo wszelkie bieżące informacje publiczne, które są ogólnodostępne. W silne formie 

dochodzą jeszcze do zbioru informacji te, które mają charakter prywatny i znane są tylko 

określonej, niedużej, zamkniętej grupie osób
168

. 
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 Kolejnym istotnym zagadnieniem w kontekście hipotezy rynków efektywnych jest 

charakter zmian cen walorów. Fama założył, że te zmiany mają charakter losowy i 

niezależny
169

. W przypadku zmian cen akcji w czasie, najlepiej obrazuje to zjawisko proces 

błądzenia przypadkowego
170

. „Ekonometrycznie patrząc, wspomniany proces stochastyczny 

można zdekomponować na sumę tzw. białych szumów, które charakteryzują się 

ergodycznością, a więc tym, że w miarę upływu czasu wartość oczekiwana realizacji takiego 

procesu oscyluje wokół pewnej określonej wartości, a gdy czas dąży do nieskończoności, jest 

bliska tej wartości. Suma tych białych szumów (niezależnych zmiennych losowych o wartości 

oczekiwanej wynoszącej zero) stanowi jednak nałożenie się na siebie różnych odchyleń od 

wartości oczekiwanej i w efekcie jest błądzeniem losowym, a więc wartość oczekiwana w 

kolejnych okresach może dowolnie odbiegać od zera”
171

. Proces błądzenia losowego ma 

pamięć bardzo krótką, ale nie daje ona podstawy do dobrych przewidywań, bo, zgodnie z 

EMH, są one zawarte już w aktualnej cenie. Sama zmiana z wcześniejszego okresu na obecny 

będzie niezależna od jeszcze wcześniejszych zmian.  

„Teoria EMH stawia również pod znakiem zapytania możliwość przewidzenia 

załamań lub korekt na rynku, które są już zjawiskami kryzysowymi, a więc istotnym z punktu 

widzenia niniejszej publikacji. […] Można powiedzieć, że zgodnie z przytoczoną 

charakterystyką zmian cen na rynku efektywnym, nie jest możliwa na nim „efektywna” (w 

rozumieniu – zyskowna) spekulacja”
172

. 

Podsumowując, warto przytoczyć uproszczoną definicję rynku efektywnego, którą 

profesor Oskar Starzeński przytacza za Spieserem
173

 „Rynek finansowy jest efektywny, jeśli 

realizuje w sposób satysfakcjonujący (trojaki) cel, którym jest optymalna alokacja środków, 

sprawiedliwa ocena kursów i zapewnienie najniższej ceny pośrednictwa w wymianie”
174

. O 

tym, dlaczego jednak spekulacja jest wszechobecna i czas zgodnie z intencją skuteczna, przez 

co powoduje przeszacowania lub niedoszacowania cen akcji, które zgodnie z dyskontowymi 

modelami wycen powinny mieć inną wartość odpowiadającą wartości fundamentalnej, mówią 

bardziej ekonometryczne teorie baniek (bąbli)
175

, jak również finanse behawioralne.  
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IV.3 Teorie baniek (bąbli) 

O bańkach (bąblach) na rynkach finansowych można mówić w sytuacji, gdy dochodzi na 

rynku do nadmiernego, w stosunku do oczekiwanego na podstawie klasycznych, opartych na 

„fundamentach” teorii wycen i/lub teorii EMH, przeszacowania aktywów. Gdy takie 

przeszacowanie ma podłoże racjonalne, mówimy o bańkach racjonalnych, gdy ma ono inne 

podłoże – najczęściej psychologiczne, mówimy o bańkach nieracjonalnych. Czasem również, 

w sytuacji zdarzeń bardzo rzadkich, nazywanych czarnymi łabędziami
176

, dochodzi do 

przeszacowania (np. niespodziewane odkrycie nowych złóż ropy itd.), które ma naturę 

czystego, ale rzadkiego przypadku, wynikającego ze złożoności świata. 

 Pierwszą grupą są bańki racjonalne, które, za Oskarem Starzeńskim, można byłoby by 

zdefiniować jako „różnicę między ceną aktywu finansowego obserwowaną na rynku a jego 

ceną fundamentalną”
177

, pod warunkiem, że uwzględniona zostanie korekta o przewidywany 

(antycypowany) przez uczestników rynku, a w szczególności inwestorów, strumień 

przyszłych dywidend
178

. Istnienie takiego przeszacowania „bierze swój początek już od dnia 

pierwszego notowania waloru na giełdzie”
179

. Istnienie baniek racjonalnych jest niezgodne z 

teorią informacyjnej efektywności rynków finansowych, ponieważ, mimo że zarówno u 

podłoża teorii EMH, jak i teorii baniek leży założenie o racjonalności, to jednak zgodnie z 

samą EMH nie może dochodzić do przeszacowań, bo ceny już je uwzględniają
180

. Zachodzi 

więc sprzeczność. Można byłoby zasugerować, że „w modelach EMH powinny być już 

uwzględniane bańki racjonalne (skoro i tak są racjonalne), by wyeliminować sprzeczność. 

Jednak z drugiej strony, podstawą EMH jest odzwierciedlanie w cenach [wartości 

fundamentalnej], a strumień przyszłych dywidend, to już sięgająca daleko w przyszłość 

antycypacja, która kłóci się nawet z hipotezą w formie silnej”
181

 

 Do grupy baniek racjonalnych można również zaliczyć bąble spekulacyjne 

„generowane działaniami racjonalnymi pewnej grupy ludzi (bądź nawet jednego inicjatora), 

których celem jest „pobicie rynku” przez takie kształtowanie opinii (i posunięcia własne na 

rynku kapitałowym), którym zaczynają hołdować inwestorzy mniej poinformowani [, przez 
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co] tworzy się bańka spekulacyjna, która pęka w momencie odkrycia fałszywości głoszonej 

opinii”
182

. 

 Wszelkie inne przeszacowania, które można zaobserwować na rynkach finansowych 

(często w wyniku analiz empirycznych przy użyciu warsztatu ekonometrycznego), które nie 

mają racjonalnego uzasadnienia, ani nie są dziełem rzadkiego przypadku, nazywa się bańkami 

nieracjonalnymi. Ich efektem są różne zjawiska psychologiczne i społeczne takie jak manie, 

mody, „zachcianki”, potęgowane dodatkowo przez tzw. mimetyzm, czyli naśladownictwo, 

polegające na wzajemnym upodabnianiu się inwestorów. 

 Można wskazać wiele rodzajów manii, które mogą panować na rynkach. 

Najważniejszym jednak, z puntu widzenia niniejszej pracy, zjawiskiem jest mania 

użyteczności, która „polega na nagłym przekonaniu inwestorów o zmianie użyteczności 

jakiegoś instrumentu, spowodowanej jego dywidendą, niekoniecznie zresztą zmienioną”
183

. 

 Innym, wartym podkreślenia zjawiskiem, które sprzyja powstawaniu bąbli, jest 

mimetyzm (naśladownictwo). Powodem istnienia mimetyzmu jest zarówno racjonalność 

ekonomiczna (chęć osiągnięcia korzyści ekonomicznych lub minimalizacji niekorzyści), jak 

również racjonalność kognitywna (poznawcza), która to wynika z asymetrii informacji
184

 i 

tego, że grupa gorzej poinformowana usiłuje przez naśladownictwo zarówno uczyć się, od 

bardziej doświadczonych inwestorów, prawidłowych zachowań na rynkach, jak również 

osiągnąć w ten sposób sukces. Wydaje się, że w takim niekorzystnym informacyjnie 

położenie jest to najlepsze, co gorzej poinformowana grupa może zrobić i wydaje się to 

najbardziej racjonalnym zachowaniem zarówno z ekonomicznego, jak i psychologicznego 

punktu widzenia. Takie naśladownictwo może mieć charakter zarówno normatywny (uczenie 

się reguł, konformizm), jak i informacyjny (pozyskiwanie informacji)
185

. Mimetyzm, czyli 

swoiste naśladownictwo, z punktu widzenia bardzo nowoczesnej i szybko rozwijającej się 

subdyscypliny psychologii – dynamicznej psychologii społecznej można traktować jako 

pewną formę koordynacji społecznej
186

, która polega na synchronizowaniu się zachowań 

międzyludzkich. Ponieważ jednak w definicji i opisie tego zjawiska istotną rolę odgrywa 

paradygmat układów złożonych, toteż spojrzenie to jest bliższe tzw. ekonomii złożoności 

(ekonofizyki). Najogólniej jest to próba przeniesienia na grunt nauk społecznych idei z 

pogranicza matematyki i fizyki związanej z teorią chaosu (chaos deterministyczny z 
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atraktorami – punktami przyciągania), fraktalnym charakterem samoorganizacji, która jest 

efektem istnienia atraktorów, zjawiskiem emergencji, a więc powstawania nowych jakości 

wynikających z oddziaływania na siebie dużego zbioru prostszych elementów
187

 oraz 

nieliniowej dynamiki tych złożonych zjawisk. 

 Ostatnim, istotnym, z punktu widzenia powstawania baniek, zjawiskiem jest 

nieracjonalność, która może zarówno polegać na nieracjonalnym naśladownictwie, jak 

również nieracjonalnym zachowaniu stricte indywidualnym, podlegającym czynnikom 

psychologicznym
188

, opierającym się na uleganiu emocjom (euforia, chciwość), sprzecznym z 

ekonomią klasyczną preferencjom (awersja do ryzyka) lub też złudzeniom, zniekształceniom 

poznawczym i heurystykom. 

 Podsumowanie rodzajów bąbli, które można zidentyfikować na rynkach finansowych 

wraz ze wskazaniem ich podłoża przedstawia tabela IV.1. 

 

Tabela IV.1 Rodzaje baniek 

 Bańki racjonalne Bańki nieracjonalne 

Klasyczne Klasyczne bańki racjonalne Bańki będące skutkiem 

mody, manii i innych zjawisk 

psychospołecznych 
Inne 

Bańki spekulacyjne 

Podłoże 

Mimetyzm Naśladownictwo 

nieracjonalne, irracjonalność 

zachowań ludzkich 

Zjawisko koordynacji społecznej (paradygmat układów 

złożonych) 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Taka nowa emergentna całość nie jest sprowadzalna do prostej sumy części ze względu na zachodzenie 
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IV.4 Teorie kryzysów 

Na rynkach finansowych, oprócz przeszacowań, możemy równie często spotkać się z 

niedoszacowaniami, które są efektem korekt, załamań, pęknięcia baniek, tąpnięć, czy też 

poważniejszych kryzysów. Z ekonomicznych i finansowych teorii kryzysów nie sposób nawet 

wymienić tutaj najważniejszych
189

, jednak ponieważ zwykle dotyczą one całej gospodarki, 

toteż finanse behawioralne dostarczają w tym zakresie ciekawszych uzasadnień, jeżeli chodzi 

o kursy poszczególnych walorów lub sytuacje panujące na poszczególnych rynkach 

finansowych. W tym wypadku również istotną rolę odgrywają emocje (np. strach), 

preferencje oraz liczne zniekształcenia poznawcze. Inną kwestią, mającą poniekąd podłoże 

psychologiczne jest prosta intuicja, że to, co wzrosło na skutek racjonalnego lub 

nieracjonalnego przeszacowania, musi w końcu spaść. 

IV.5 Teoria arbitrażu 

Ważnym zjawiskiem i zarazem mechanizmem dostosowawczym cen na rynkach 

finansowych, w tym również na rynku papierów wartościowych jest arbitraż. Andrzej 

Sławiński w swojej książce definiuje go jako „przeprowadzanie transakcji przeciwstawnych 

w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka z określonej operacji”
190

, co tylko w części 

oddaje całą istotę zjawiska, ponieważ, dokładniej mówiąc, arbitraż to „jednoczesny zakup i 

sprzedaż tego samego lub niemal identycznego waloru na dwóch różnych rynkach po różnych 

korzystnych cenach”
191

. Czasem również definicję arbitrażu bardzo się rozszerza i upraszcza, 

gdy określa się go jako „działanie na rynkach finansowych, które wykorzystuje różnice 

cen”
192

. 

 Często podkreśla się fakt, że na nieefektywnym rynku papierów wartościowych, na 

którym np. działają w dużej liczbie nieracjonalni inwestorzy, następuje nieprawidłowa 

wycena akcji, ze względu na istotną jej rozbieżność w stosunku do wartości fundamentalnej. 

W sytuacji, gdy cena rynkowa jest zawyżona w stosunku do wartości odzwierciedlającej 

sytuację fundamentalną w spółce, teoretycznie, przy założeniu braku innych ograniczeń, 

możliwy jest arbitraż polegający na sprzedaży (w tym krótkiej sprzedaży) oraz jednoczesnym 
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nabyciu tego samego waloru na innym rynku lub podobnego waloru
193

 na tym samym rynku, 

tym samym zabezpieczając się przed ryzykiem
194

 związanym ze zmianą cen na skutek 

napływu nowych informacji, które w wypadku poprawnego arbitrażu powinny w takim 

samym stopniu wpłynąć bądź na ten sam walor na różnych rynkach bądź podobne walory na 

tym samym rynku. Skutkiem takiej strategii inwestycyjnej będzie zysk odpowiadający 

różnicy dwóch kwot – pierwszej – uzyskanej dzięki sprzedaży walorów przewartościowanych 

oraz drugiej – wydanej na zakup tego nieprzewartościowanego waloru na innym rynku lub 

nieprzeszacowanego papieru wartościowego na tym samym rynku
195

. Podobna strategia 

będzie w przypadku, gdy określony walor będzie niedoszacowany. Wówczas wskazane jest 

kupno takiego papieru wartościowego oraz jednoczesna zabezpieczająca jego krótka sprzedaż 

na innym rynku lub krótka sprzedaż podobnego waloru na tym samym rynku
196

. 

 Jak pisze Adam Szyszka, „przy doskonałym arbitrażu teoretycznie można zatem 

osiągnąć zysk bez ponoszenia ryzyka, co stanowi swego rodzaju ekonomiczne perpetuum 

mobile, […], a wielkość zysku jest […] praktycznie znana już w momencie zajęcia pozycji 

arbitrażowych[, ... natomiast] jego realizacja następuje w momencie, gdy rynek poprawnie 

skoryguje cenę”
197

. Widać również, że arbitraż jest mechanizmem, który w skali całego rynku 
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napływające informacje zmieniły ceny, to ceny obu tych walorów zmieniły by się w podobnym stopniu. Np. 

gdyby wzrosły, to mniej więcej nastąpiłby wzrost z 130 zł do 140 zł tych pierwszych oraz ze 100 zł do 110 zł 

tych drugich i nadal opłacałby się arbitraż, natomiast gdyby spadły, to spadek byłby np. ze 130 zł do 120 zł tych 

pierwszych oraz ze 100 zł do 90 zł tych drugich, przez co strategia i w tym wypadku byłaby opłacalna. Jedyne 

czego inwestor się może obawiać, gdy właściwie dobrał akcje do swojego zabezpieczenia, to korekta 

przeszacowania tych pierwszych, przed którą musi zdążyć z realizacją swojej strategii, by arbitraż mógł się udać. 
196

 Por. Szyszka, A. (2009), op. cit., s. 130. 
197

 Ibidem, s. 130. 
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i przy wielu racjonalnych inwestorach sprzyja szybkiemu dostosowywaniu się cen do ich 

poziomów fundamentalnych. Opisany poprzednim i w tym akapicie mechanizm arbitrażu jest 

specyficzny dla cen na rynku papierów wartościowych, które mają „kotwicę” w postaci 

wartości fundamentalnej, natomiast na innych rynkach działa bardziej ogólny mechanizm 

zwany również arbitrażem lub niekiedy arbitrażem cenowym, gdy chodzi nie tyle o 

dostosowania cen do wartości fundamentalnych, co o działanie mechanizmu rynkowego 

(mechanizmu kształtowania się cen) w przypadku działania sił popytu i podaży, które 

doprowadza do równowagi rynkowej, co nazywane jest też niekiedy prawem jednej ceny
198

. 

 W teorii, arbitraż nie powinien wymagać od arbitrażysty ani posiadania kapitału
199

 ani 

ponoszenia ryzyka, chociaż w praktyce pociąga za sobą konieczność zarówno jednego, jak i 

drugiego
200

.  

Założenie o arbitrażowym mechanizmie niwelowania nieefektywności na rynkach 

finansowym bardzo zwięźle podsumował Adam Szyszka, który napisał, że „w myśl 

neoklasycznej teorii finansów ewentualne przejawy nieracjonalnych zachowań  niektórych 

inwestorów i chwilowe błędy w wycenie walorów są szybko niwelowane racjonalnymi 

działaniami pozostałych uczestników rynku, którzy mogą skutecznie i w sposób 

nieograniczony wdrażać strategie arbitrażowe”
201

. By się przekonać o tym, czy słuszne jest to 

założenie w kontekście różnych istniejących uwarunkowań rynkowych, warto przyjrzeć się 

bliżej relacjom arbitrażu oraz efektywności rynków finansowych oraz faktowi występowania 

kosztów transakcyjnych w tym kontekście.  

Istotnym kontekstem, w którym wykorzystuje się pojęcie arbitrażu jest problem 

efektywności rynków finansowych. Zgodnie z teorią efektywności rynków finansowych 

„ceny w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje i nie ma możliwości 

skutecznego zastosowania jakichkolwiek strategii inwestycyjnych w celu wygenerowania 

dodatnich, oczekiwanych, zmodyfikowanych o ryzyko
202

 ponadprzeciętnych zwrotów z 

                                                 
198

 W literaturze często miesza się różne pojęcia, ponieważ zagadnienia te są wciąż bardzo nowoczesne, jeżeli 

chodzi zarówno o teorię, jak i praktykę finansów, przez co nie doczekały się jeszcze jasnych i ścisłych 

teoretycznych uzgodnień. 
199

 Teoretycznie umożliwia to krótka sprzedaż, a więc sprzedaż pożyczonych papierów wartościowych. 
200

 Shleifer, A., Vishny, R. W., The limits of arbitrage, “The Journal of Finance”, 1997, Vol. 52, No. 1, s. 35. 
201

 Szyszka, A. (2009), op. cit., s. 129. 
202

 Lub po prostu: uwzględniających ryzyko. Zwroty zmodyfikowane o ryzyko (ang. risk-adjusted returns) to 

koncepcja, która wzbogaca zwrot z inwestycji o pomiar tego, jak duże ryzyko zaangażowane jest w 

wygenerowanie takiego zwrotu, co ogólnie wyrażane jest jako liczba lub rating. Por. 

http://www.investopedia.com/terms/r/riskadjustedreturn.asp#axzz1nKOlv9CV. Do miar typu risk-adjusted 

returns (stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko) można zaliczyć np. mierniki jakości zarządzania portfelem 

Sharpe’a (𝑆ℎ = (𝑟 − 𝑟𝑓)/𝜎), Treynora (𝑇 = (𝑟 − 𝑟𝑓)/𝛽) oraz alfę Jensena (𝛼 = 𝑟 − [𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑀 − 𝑟𝑓)]. Por. 

Jajuga, K., Jajuga T. (2007), op. cit., s. 257-259. 
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inwestycji”
203

, a więc, mówiąc prościej w tym kontekście, na rynkach efektywnych nie ma 

możliwości dokonywania arbitrażu. Z praktyki wynika jednak jeszcze coś zupełnie innego, 

ponieważ, skoro arbitraż jest ryzykownym przedsięwzięciem, to rynki finansowe mogą być 

nieefektywne
204

. Nieopłacalność lub ryzyko arbitrażu może występować choćby ze względu 

na fakt występowania różnego rodzaju kosztów transakcyjnych
205

. Podsumowując, można 

zauważyć, że problem arbitrażu i efektywności jest klasycznym, niemal filozoficznym 

problemem typu – co było pierwsze jako (efektywność), czy kura (arbitraż), a właściwie – co 

na rynkach jest przyczyną, a co skutkiem? 

Mając zarysowane wyżej samo zjawisko arbitrażu, warto omówić jeszcze 

najważniejszy model wyceny aktywów kapitałowych, który do tego mechanizmu się 

odwołuje, a mianowicie model arbitrażu cenowego (APT) autorstwa Steve’a A. Rossa
206

. Jak 

sama nazwa wskazuje, fundamentem tej teorii jest zjawisko arbitrażu, co do którego zakłada 

się, że potencjalnie występuje ono zawsze i natychmiast, gdy jest ku temu szansa, przez co de 

facto paradoksalnie brak jest możliwości jego zaistnienia
207

 (ceny na rynkach papierów 

wartościowych natychmiast dostosowują się do ich poziomów fundamentalnych
208

), 

ponieważ szansa na zastosowanie tej strategii natychmiast znika, gdy choćby na chwilę 

pojawi się przesłanka jej zastosowania. Wskutek tego na rynkach obowiązuje tzw. prawo 

jednej ceny, zgodnie z którym dwa takie same dobra nie mogą być sprzedawane po dwóch 

różnych cenach. Model APT stanowi konkurencję dla modelu CAPM, ponieważ oprócz 

bardziej liberalnych założeń, może uwzględniać dowolną liczbę czynników, a więc nie tylko 

                                                 
203

 Dothan, M., Efficiency and arbitrage in financial markets, “International Research Journal of Finance and 

Economics”, 2008, Issue 19, September, s. 102-106. 
204

 Shleifer, A., Are markets efficient? -- No, arbitrage Is inherently risky, “Wall Street Journal”, 2000, 

December 28. 
205

 Guasoni, P., No arbitrage under transaction costs, with fractional Brownian Motion and beyond, 

“Mathematical Finance”, 2006, Vol. 16, No. 3, s. 569 oraz Sayit, H., Viens, F., Arbitrage-free models in markets 

with transaction costs, “Electronic Communications in Probability”, 2011, Vol. 16, June, s. 614. 
206

 Ross, A. S., The arbitrage theory of capital asset pricing, “The Journal of Economic Theory”, 1976, 

December, Vol. 13, No. 2, 341-360. 
207

 W szerszym kontekście – arbitrażu cenowego, który zdefiniować można jako „zjawisko polegające na 

kupowaniu dobra na rynku, na którym jego cena byłaby niższa, i sprzedawaniu go na rynku, na którym jego cena 

byłaby wyższa”. Dębski, W. (2007), op. cit., s. 536-537. 
208

 W przypadku „zwyczajnych” rynków, w przeciwieństwie do rynku papierów wartościowych, następuje po 

prostu dostosowanie, które polega na tym, że większy popyt na rynku o niższej cenie wywiera presję na wzrost 

ceny, natomiast wzmożona podaż na tym drugim rynku skutkuje spadkiem ceny tego dobra na tym rynku. Por. 

Dębski, W. (2007), op. cit., s. 537. Problem jest jednak trochę bardziej skomplikowany, bo równowaga rynkowa 

jest wyrażana przez cenę rynkową, która nie zawsze odzwierciedla równowagę fundamentalną, która decyduje o 

cenie fundamentalnej. Relacje pomiędzy tymi wielkościami należą do podstawowych problemów w finansach, a 

wiele prac jest poświęconych najbardziej podstawowym zależnościom. Por. Brainard, W. C., Shapiro, M. D., 

Shoven, J. B., Fundamental value and market value, NBER Working Paper No. 3452/1990, s. 1. 
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premię za ryzyko, ale również inne np. czynniki makroekonomiczne lub polityczne
209

. 

Ponadto, różnica między CAPM i APT polega na tym, że ten pierwszy model implikuje ścisłe 

trzymanie się przez inwestorów do reguły, zgodnie z którą wszyscy z nich posiadają 

dokładnie takie same portfele, które w tych samych proporcjach złożone są z ryzykownych 

aktywów, natomiast w drugim modelu – APT jest bardzo mało wymagań dotyczących tak 

rozumianej, jak CAPM, racjonalności
210

. Ponadto, zgodnie z teorią APT, gdy ceny walorów 

zaczynają odchylać się od linii (lub płaszczyzny) rynku papierów wartościowych (SML), 

działania spostrzegawczych i dobrze wyposażonych w kapitał spekulantów, którzy są skłonni 

zaakceptować pewne ryzyko, by osiągnąć dodatni zwrot, będą zwiększać popyt lub podaż 

(zależnie od sytuacji) na niezgodnie z równowagą wycenione papiery wartościowe, przez co 

ceny będą z powrotem dążyć do poziomu wynikającego z (SML)
211

. 

W modelu wyceny APT występują dwie podstawowe prawidłowości. Po pierwsze, 

„dwa instrumenty finansowe o takim samym ryzyku powinny przynosić w efekcie taką samą 

stopę dochodu (zwrotu)”
212

, a po drugie „stopy zwrotu z akcji spółek mających pewne 

wspólne cechy w podobny sposób reagują na różne informacje codzienne przepływające 

przez rynki kapitałowe”
213

 a stopa zwrotu z papieru wartościowego kształtuje się zgodnie z 

modelem wieloczynnikowym
214

, gdzie stopy zwrotu z dowolnej akcji są zależne liniowo od 𝑘 

wskaźników, który ma następującą postać
215

: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖1𝐼1𝑡 + 𝛽𝑖2𝐼2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑘𝐼𝑘𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

gdzie: 𝑟𝑖𝑡 – stopa zwrotu 𝑖-tej akcji w okresie 𝑡, 𝐼𝑗𝑡 – 𝑗-ty systematyczny
216

 czynnik
217

 w 

okresie 𝑡 wpływający na stopę zwrotu 𝑖-tej akcji (𝑗 = 1,2, … , 𝑘)218
, 𝛽𝑖𝑗 – współczynnik 

wrażliwości stopy zwrotu 𝑖-tej akcji na zmiany 𝑗-tego czynnika
219

, 𝛼𝑖 – wyraz wolny 

                                                 
209

 Por. Reilly, F. K., Brown, K. C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem t. 1, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 411-412. 
210

 Por. Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., Goetzmann, W. N., Modern portfolio theory and investment 

analysis, Wiley, Hoboken 2007, s. 492. 
211

 Por. ibidem, s. 492. 
212

 Jajuga, K., Jajuga T. (2007), op. cit., s. 249. 
213

 Czekaj, J. (2008), op. cit., s. 410. 
214

 Por. Jajuga, K., Jajuga T. (2007), op. cit., s. 249. 
215

 Por. Dębski, W. (2007)., op. cit., s. 537. Równanie to z jednej strony odzwierciedla proces generujący stopy 

zwrotu w tym modelu, natomiast z drugiej strony, mówiąc w pewnym uproszczeniu, podobne równanie może 

służyć do wyznaczania oczekiwanych stóp zwrotu w APT. Por. Czekaj, J. (2008), op. cit., s. 410-411. 
216

 Chodzi o to, że czynnik wpływa w sposób systematyczny, a więc jego wpływ nie uśrednia się do zera. 
217

 Przy szacowaniu modelu uwzględniona powinna być stopa zwrotu z tego czynnika. Por. Jajuga, K., Jajuga T. 

(2007), op. cit., s. 249 oraz Reilly, F. K., Brown, K. C., op. cit., s. 412. 
218

 Czynnik ten nazywany jest czasem czynnikiem ryzyka. 
219

 Interpretacja tego parametru jest podobna do interpretacji bety z modelu CAPM. 



 62 

równania (oczekiwany zwrot z inwestycji 𝑖220)
221

, 𝜀𝑖𝑡 – składnik losowy o 𝐸(𝜀𝑖𝑡) = 0 oraz 

𝐷2(𝜀𝑖𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

Można zauważyć, że podstawą empirycznej estymacji tego modelu może być nic 

innego jak model regresji wielorakiej, przez co szacowanie jego parametrów na podstawie 

danych historycznych nie powinno sprawiać problemów komuś, kto zna podstawowe 

narzędzia statystyczne, co jest bardzo dużym plusem. Liczba czynników może być dowolna, a 

kryterium doboru czynników może być typowe dla regresji, a więc najmniejsza liczba 

czynników dla możliwie jak największego wskaźnika dopasowania 𝑅2. Gdy spełnione są 

założenia teorii APT tj., oprócz czysto formalnych założeń z pierwotnego modelu A. Rossa, 

m.in. takie jak prawo jednej ceny
222

, nieskończona podzielność aktywów
223

, duża liczba 

papierów wartościowych, które różnią się od siebie
224

, homogeniczność oczekiwań
225

, brak 

szans na zyskowny arbitraż
226

, nieograniczona możliwość krótkiej sprzedaży
227

, doskonała 

konkurencja na rynkach
228

, wybór przez inwestorów aktywów przynoszących większe 

korzyści
229

, oraz brak kosztów transakcyjnych, podatków i inflacji
230

, to regresja wyznaczona 

dla 𝑟𝑖𝑡 powinna dla odpowiedniej liczby istotnych czynników dać odpowiedź na pytanie o to, 

co wpływa na wycenę akcji, a zwłaszcza wtedy, gdy liczba aktywów podlegających analizie 

będzie duża
231

. Model APT daje również odmienne niż w przypadku CAPM ramy do 

tworzenia portfeli inwestycyjnych, ale zagadnienie to nie ma istotnego związku z tematyką 

niniejszej pracy, przez co zostało w tym miejscu pominięte. 

Tematyka zależności efektywności cen, arbitrażu i mechanizmów dostosowawczych 

na rynkach finansowych jest na tyle abstrakcyjna, że nie sposób uniknąć niemal 
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 Por. Reilly, F. K., Brown, K. C., op. cit., s. 411. 
221

 Wyraz wolny oznacza oczekiwany poziom stopy zwrotu 𝑖-tej akcji, gdy pozostałe czynniki są równe zero. W 
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o zerowym ryzyku systematycznym. Por. Reilly, F. K., Brown, K. C., op. cit., s. 412. 
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 Por. Dębski, W. (2007), op. cit., s. 536. 
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 Częste założenie w wielu teoriach, w których wyprowadzane są zależności liniowe. 
224

 Por. Luenberger, D. G., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 

263. 
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 Por. Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., Goetzmann, W. N., op. cit., s. 363. 
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 Por. Dębski, W. (2007), op. cit., s. 537. 
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 To założenie jest oczywiste, ponieważ jest to konieczna przesłanka możliwości potencjalnego zaistnienia 

arbitrażu. 
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 Por. Reilly, F. K., Brown, K. C., op. cit., s. 411. 
229

 Por. ibidem, s. 411. 
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 W przypadku tego założenia chodzi o to, by ewentualny natychmiastowy możliwy arbitraż mógł być 

opłacalny. 
231

 Por. Luenberger, D. G., op. cit., s. 263. 
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filozoficznych pytań. Skoro brak jest możliwości arbitrażu, to nikt nie będzie próbował tego 

dokonać, zatem pytanie, co się stanie, gdy pojawi się taka możliwość. Czy wówczas wszyscy, 

którzy jako pierwsi zauważą taką szansę, będą próbowali z niej skorzystać, przez co każdy z 

nich na tym nic nie zarobi? Być może konieczne byłoby tutaj rozważenie np. równowagi z 

teorii gier. 
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ROZDZIAŁ V. Nieracjonalne zachowania w ujęciu 

finansów behawioralnych – spojrzenie od strony 

rynku i inwestorów 

Powszechnie akceptowanym faktem jest to, że nie wszystko, co daje się zaobserwować na 

rynkach finansowych, w ramach obserwowanych na nich zmian kursów, może zostać 

wytłumaczone na gruncie racjonalnej ekonomii i finansów. Jak dotąd udało się opisać trudną 

do zliczenia liczbę zjawisk, które mają podłoże behawioralne, a które bezsprzecznie mają 

istotny wpływ na zmiany cen papierów wartościowych. Celem niniejszej pracy jest 

omówienie również tej klasy zjawisk poprzez wskazanie ich przejawów (anomalie) oraz 

psychologicznych przyczyn. 

V.1 Anomalie 

Mimo dość prostych charakterystyk rynku akcji (ceny, wolumen) w porównaniu z wieloma 

innymi zjawiskami ekonomicznymi, fakt, że parametry te są skutkiem zagregowania 

ogromnej liczby czynników, sprawia, że paradoksalnie trudno jest zarówno ekonometrycznie, 

jak również bardziej deterministycznie i modelowo analizować źródła zmienności np. cen 

akcji. Nie zawsze można jednoznacznie wskazać na istnienie nieefektywności w postaci 

zrozumiałych, z fundamentalnego (ekonomicznego i finansowego), psychologicznego, czy też 

społecznego punktu widzenia, czynników. Takie nietypowe z wyżej wymienionych 

perspektyw odstępstwa cen od tego, co mogłoby być uznane za efektywne lub przynajmniej 

zrozumiałe dla analityków wychodzą jednak w badaniach empirycznych. Niektóre z tych 

efektów, zwłaszcza, gdy dostrzegalna jest ich powtarzalność nazywa się anomaliami. 

Charakteryzują one głównie rynki wschodzące (ang. emerging markets) i wyróżnić można 

wśród nich m.in. efekt końca tygodnia (spadki rentowności w poniedziałki), efekt końca 

miesiąca (pierwsza połowa miesiąca bardziej rentowna niż druga), efekt końca roku (spadek 

rentowności w grudniu i jej wzrost na przełomie grudnia i stycznia) oraz efekt wielkości 
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przedsiębiorstwa (przeciętny roczny zysk na małych i średnich przedsiębiorstwach jest 

większy niż na dużych)
232

. 

V.2 Podstawowe problemy i zagadnienia finansów 

behawioralnych istotne z punktu widzenia pracy 

Finanse behawioralne to obszar badawczy wydzielony z nauki o finansach, gdzie wysiłki 

badaczy koncentrują się wokół różnego rodzaju anomalii w stosunku do tego, jak rynek 

powinien się zachowywać w oparciu o klasyczne, racjonalne teorie m.in. efektywności 

rynków finansowych oraz arbitrażu. Punktem wyjścia jednak do takich analiz jest 

identyfikacja behawioralnych inklinacji inwestorów, u podłoża których leżą zjawiska 

związane z myśleniem, powstawaniem przekonań, sądów, opinii, ocen, postaw, emocjami, 

preferencjami, oczekiwaniami oraz podejmowaniem decyzji. Chociaż zakres możliwych 

psychologicznych źródeł nieracjonalności jest duży, to badacze tacy jak Amos Tversky, 

Daniel Kahneman i ich następcy, którzy współtworzyli finanse behawioralne, zaczęli zwracać 

szczególną uwagę tylko na niektóre zjawiska, które ich zdaniem mają największe znaczenie z 

punktu widzenia potencjalnego wpływu na ceny akcji. Najważniejszymi z nich są heurystyki 

(uproszczone sposoby wnioskowania), zniekształcenia (obciążenia) poznawcze
233

  

 Z punktu widzenia niniejszej pracy do najważniejszych zjawisk można zaliczyć efekt 

predyspozycji,  teorię samokontroli oraz zjawisko mentalnego księgowania. 

 Pierwsze zjawisko, które wiąże się z preferencjami inwestorów, to efekt 

predyspozycji, który związany jest ze skłonnością inwestorów do zbyt szybkiego pozbywania 

się akcji drożejących i przetrzymywania w portfelu akcji taniejących
234

, co jest dość 

oczywistą nieracjonalnością, gdyż w długim terminie i przy wielu transakcjach, inwestorzy 

osiągają stosunkowo niskie stopy zwrotu z inwestycji, nawet wtedy, gdy sytuacja na rynku 

jest korzystna. 

 Kolejne zagadnienie – teoria samokontroli jest elementem teorii indywidualnego 

wyboru międzyokresowego, gdzie jednostka jest modelowana tak, jakby była organizacją. 

Jednostka w danym punkcie czasu jest postrzegana zarówno jako dalekowzroczny planista, 

jak i krótkowzroczny działacz. Efektem tych dwóch aspektów jest konflikt, który co do 

zasady przypomina konflikt, który występuje pomiędzy właścicielami i menedżerami firm. 
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Zarówno jednostki, jak i firmy wykorzystują te same techniki w celu zmniejszania 

problemów, które powstają w wyniku konfliktów
235

. Ludzie mają silną motywację do tego, by 

zabezpieczać się przed brakiem siły woli w przyszłości. W dodatku ważne jest dla nich, by 

już teraz oszczędzać pieniądze w celu zabezpieczenia się na przyszłość i np. pozwalać 

oszczędnościom procentować, niż odłożyć to na później
236

. W modelach samokontroli 

postuluje się istnienie dwóch Ja, z których jedno zorientowane jest na przyszłość i całe 

przyszłe życie z własną funkcją użyteczności oraz drugie, które koncentruje się na 

teraźniejszości z odrębną funkcją użyteczności
237

. Podczas gdy „działacze” są krótkowzroczni 

i egoistyczni, planiści stanowią przeciwieństwo do nich w zakresie przejawianych skłonności 

behawioralnych. Skutkiem tego jest, jak wspomniano, podobny konflikt interesów, jak ten 

który występuje pomiędzy krótkowzrocznymi właścicielami i dalekowzrocznymi 

menedżerami w spółkach kapitałowych
238

. Konsekwencją takiego rozumienia racjonalności 

jest odrzucenie prostego jej postrzegania, opartego jedynie na maksymalizacji zysków
239

. 

 Kolejną behawioralną skłonność inwestorów, zwaną mentalnym księgowaniem po 

raz pierwszy naukowo opracował Richard Thaler
240

. Zjawisko to związane jest z istnieniem w 

umyśle „reguł poznawczych wspomagających organizowanie, ocenę i kontrolę 

podejmowanych przez człowieka działań finansowych”
241

. Można wskazać wiele takich 

reguł, ale do najsilniejszych należy reguła źródła dochodu. Polega ona na tym, że w 

zależności od tego, jakie było źródło danego dochodu jednostki, to pozycja ta księgowana jest 

na związanym z tym źródłem odpowiednim koncie umysłowym (mentalnym)
242

. Tego typu 

przypisanie bardzo silnie utrwala się w umyśle i trudno je zmienić, co może prowadzić do 

nieracjonalnych decyzji i nieelastycznych zachowań, gdy dokonuje się zbyt ryzykownych lub 

nadmiernie ostrożnych wyborów
243

. W dodatku, ze wspomnianą regułą związana jest zasada, 

zgodnie z którą łatwiej jest wydać gotówkę, gdy nie trzeba było na nią ciężko zapracować 

(wygrana na loterii, darowizna itd.)
244

. 
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V.3 Finanse behawioralne a teoria informacyjnej efektywności 

rynków finansowych 

Omówiona w poprzednim rozdziale teoria informacyjnej efektywności rynków finansowych, 

mimo iż jest bardzo sensownym modelem tłumaczącym wycenę aktywów na rynkach 

finansowych, to istnieje wiele dających się zaobserwować zjawisk, które kłócą się z tym, co 

wynikałoby z modelu. Do takich zjawisk zaliczyć można z jednej strony nadmierną 

obserwowaną zmienność cen na rynkach
245

, a z drugiej strony nadmierną lub niedostateczną 

reakcję cen na napływające informacje
246

. Zjawiska te mają nierzadko obszerne behawioralne 

wytłumaczenia. Z jednej strony, niedostateczną reakcję rynku na napływające informacje 

tłumaczy teoria Barberisa, Shleifera i Vishny’ego z 1998
247

, która odwołuje się do dwóch 

zjawisk psychologicznych – heurystyki reprezentatywności
248

 oraz konserwatyzmu, który 

polega na powolnym uaktualnianiu przez inwestorów swoich przewidywań i związanych z 

nimi modeli w sytuacji napływających nowych dowodów
249

. Te dwie poznawcze inklinacje 

przyczyniają się do pewnej inercji inwestorów, co zmniejsza dynamikę reakcji cen na 

napływające informacje. Z drugiej strony, można mówić o nadmiernej reakcji rynku, która 

opiera się na zjawisku nadmiernej pewności siebie
250

, co ujmowane jest w modelu Daniela, 

Hirshleifera oraz Subramanyama z 1997
251

 roku, którego rozwinięcia w kolejnych artykułach 

wspomnianych autorów dokładniej zostało omówione w niniejszej pracy w części 

poświęconej behawioralnej wycenie aktywów kapitałowych. 
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V.4 Zakłócenia i ograniczenia mechanizmu arbitrażu 

W rozdziale czwartym omówione zostało zjawisko arbitrażu i oparta na nim teoria wyceny. 

Warto jednak omówić jeszcze różne ograniczenia związane z tą teorią, a w szczególności 

zjawiska o podłożu behawioralnym. 

 Nie wszystkie jednak ograniczenia mechanizmu arbitrażu mają charakter 

behawioralny. Do racjonalnych ograniczeń można zaliczyć zjawiska takie jak ryzyko 

fundamentalne, ryzyko synchronizacji oraz koszty implementacji i bariery regulacyjne
252

. 

 Pierwszy rodzaj racjonalnego ograniczenia arbitrażu, ryzyko fundamentalne, wiąże się 

z tym, że „na rynkach finansowych nie zawsze można znaleźć idealny substytut, którego kurs 

będzie reagował na nowe wiadomości dokładnie w ten sam sposób, jak cena papieru 

wartościowego, który ma być pierwotnym przedmiotem arbitrażu”
253

. Ta kategoria ryzyka 

szczególnie wiąże się z sytuacją, gdy pojawi się dostępna inwestorom nowa informacja, która 

będzie specyficzna tylko dla jednego z substytucyjnych walorów, przez co zmieni się cena 

tylko jednego z nich
254

. W poprzednim rozdziale, przy okazji omawiania teorii arbitrażu, 

podkreślona została szczególna dla arbitrażu rola faktu, że rynkowa wycena dwóch 

podobnych do siebie spółek w podobny sposób reaguje na pojawiające się wszelkie nowe 

informacje
255

. 

 Kolejnym racjonalnym ograniczeniem jest ryzyko synchronizacji, które jest skutkiem 

braku pewności indywidualnego inwestora dokonującego arbitrażu, co do tego, kiedy inne 

racjonalne podmioty uczestniczące w grze rynkowej zwrócą uwagę na nieprawidłową wycenę 

danego papieru wartościowego i podejmą działania mające na celu eliminację tej anomalii
256

. 

Abreu i Brunnermeier w swoim artykule
257

 udowodnili przy pewnych założeniach, że każdy z 

arbitrażystów jest niepewny co do momentu włączenia się do gry innych arbitrażystów, co w 

połączeniu z potrzebą minimalizacji kosztów utrzymywania otwartych pozycji sprzyja 

pojawianiu się opóźnień korekt „niefundamentalnych” wycen w skali całego rynku
258

. Warto 

zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zjawisko to nie wynika jednak z problemów 

związanych z dostępnością informacji, tylko z opóźnień, jakie występują ze względu na 
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analizowanie przez arbitrażystów gry pozostałych inwestorów. Jak podsumowuje to Adam 

Szyszka, „z jednej strony arbitrażyści będą obawiać się przedwczesnego otwarcia pozycji 

arbitrażowych
259

, aby nie ponieść za wysokich kosztów, z drugiej zaś strony będzie nimi 

kierować chęć wykorzystania zaobserwowanej okazji zanim uczynią to inni racjonalni 

gracze”
260

. Jak już wspomniano, główną przyczyną opóźnień jest to, że arbitrażyści są 

niepewni momentu, w którym wkroczą inni gracze oraz chcą zminimalizować ewentualne 

koszty portfela
261

, przez co trudno takim przesłankom zarzucić brak racjonalnych podstaw. 

Inną obserwacją wspomnianych badaczy jest to, że ceny są tym szybciej korygowane, im 

większa jest rozbieżność pomiędzy fundamentalną i rynkową wyceną spółki
262

. Abreu i 

Brunnermeier wysunęli również opinię, że, „złe wiadomości rozprzestrzeniają się bardzo 

wolno”
263

, co według nich wynika z faktu, iż koszty przetrzymywania pozycji krótkich są 

wyższe niż w przypadku pozycji długich
264

. 

 Ostatnim racjonalnym zakłóceniem, które wynika z systematyki zaproponowanej 

przez Adama Szyszkę
265

 jest konieczność ponoszenia przez arbitrażystów kosztów 

utrzymywania otwartych pozycji w transakcjach arbitrażowych. Do takich kosztów można 

zaliczyć koszty krótkiej sprzedaży (w tym koszt depozytu zabezpieczającego) oraz inne 

koszty transakcyjne tj. koszty dostępu do informacji, koszty analiz oraz prowizje i różnice 

pomiędzy cenami zakupu i sprzedaży akcji
266

. 

 Ostatnią grupą zjawisk, które utrudniają prowadzenie arbitrażu są zjawiska 

behawioralne. Zdaniem Adama Szyszki, „ryzyko dla arbitrażysty płynie w tym przypadku z 

możliwości dalszego natężenia działań inwestorów nieracjonalnych, którzy mogą 

spowodować jeszcze większe odchylenie ceny waloru od jego wartości fundamentalnej”
267

. 

Ponadto, gdy miało już miejsce oderwanie ceny od jej wartości fundamentalnej, to można się 

często spodziewać dalszych zakłóceń w wycenie
268

. Wspomniane zakłócenia wyceny są 

wynikiem działania nieracjonalnych inwestorów (ang. noise traders), co szerzej zostało 

omówione w kolejnym rozdziale. Warto dodać, że tak teoretycznie, jak i praktycznie, arbitraż 
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ma sens tylko krótkim terminie, przez co również nieracjonalność inwestorów będzie istotna 

tylko w takiej postaci, kiedy najsilniej przejawia się w krótkim okresie. Na powodzenie 

arbitrażu mają wpływ nie tylko inni, często liczni i niezależni od arbitrażysty noise traders, 

ale również ci, którzy mogą udzielać arbitrażyście kapitału, ponieważ „arbitrażysta, 

dokonując transakcji, niejednokrotnie zmuszony jest pożyczać pieniądze (aby zająć pozycję 

długą) i papiery wartościowe (aby zająć pozycję krótką)”
269

 i tylko zrozumienie 

kapitałodawców i wierzycieli arbitrażysty może uchronić go przed stratami wynikłymi z 

przedwczesnego wycofania się powierzających jemu swoje aktywa stron. 

V.5 Behawioralna wycena aktywów kapitałowych 

Od niedawna, najczęściej w teorii w współczesnych finansów można spotkać się z inną niż 

klasyczna, racjonalna i fundamentalna wyceną aktywów. Jej źródłem są nie tylko modele, w 

których urealniono pewne założenia – jak np. APT (omówienie w kolejnym rozdziale), ale 

również takie, które opierają się na całkiem nowych założeniach i mechanizmach. Zjawiska 

znane z finansów behawioralnych, takie jak nadmierna pewność siebie są czasem wręcz 

fundamentem tych dość egzotycznych metod. Warto więc chociaż krótko omówić tą grupę 

metod wyceny, która być może w niedalekiej przyszłości przyciągnie nowych zwolenników 

tak po stronie teorii, jak i praktyki. 

 Podczas gdy klasyczne modele wyceny bazują na założeniach o racjonalności 

inwestorów wyrażającej się w adekwatnej ocenie ryzyka przy skłonności, jaką jest awersja do 

ryzyka oraz o informacyjnej efektywności rynków finansowych, to w kontekście 

behawioralnej wyceny można pokusić się o trawestację popularnego powiedzenia, mówiąc, że 

„nie samą informacją żyje inwestor”. W istocie, człowiek jako czująca, subiektywna istota, w 

kontekście oceny napływających informacji oraz podejmowania decyzji finansowych, nie 

tylko posługuje się uproszczonymi sposobami myślenia, czego dowodzą liczni autorzy, ale 

nierzadko głównym czynnikiem są zmienne o charakterze emocjonalnym. Niektórzy badacze 

dowodzą również, że nie da się podjąć niemal żadnej skomplikowanej decyzji bez udziału 

emocji, które narzucają liczne ograniczenia wyboru wynikające z doświadczenia, nabytych 

zahamowań oraz myślenia perspektywicznego o sobie
270

. Niektóre z tych inklinacji są na tyle 

charakterystyczne nie tylko dla poszczególnych jednostek w określonych sytuacjach, ale 

wręcz dla całego rodzaju ludzkiego w wielu klasach sytuacji, że doczekały się zarówno opisu 
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w ramach ogólnych badań z zakresu finansów behawioralnych, ale także oparto na nich całe 

modele wycen, nazywane modelami behawioralnymi. 

 Cytująca za Zinem, idealny model behawioralnej wyceny można byłoby określić jako 

„mocno sparametryzowany, bazujący na typowym, reprezentatywnym agencie (osobie 

podejmującej decyzje finansowe), który dotyczy równowagi ogólnej, będący w stanie 

wyjaśnić istotne właściwości historycznych danych pochodzących z rynku aktywów”
271

 

 Dalej zostaną krótko omówione najważniejsze modele wycen i towarzyszące im teorie 

na podstawie wyboru, którego dokonał w swoim artykule Oliver Feix
272

, a więc: 

1. Model wyceny z niekompletną informacją Mertona 

2. Model ewolucyjny Blume’a i Easley’a 

3. Model Shefrina i Statmana z noise traderami uwzględniający behawioralną 

korektę bety z modelu CAPM 

4. Model Odeana biorący pod uwagę zjawisko nadmiernej pewności siebie 

5. Modele Daniela i współpracowników, które rozwijają kwantyfikację nadmiernej 

pewności siebie w ramach modeli wycen 

 

Pierwszym, wartym szczególnej uwagi modelem behawioralnej wyceny aktywów 

kapitałowych, jest model Roberta Mertona zaproponowany w 1987 roku, którego to zdaniem, 

ważnym wyzwaniem dla klasycznych finansów jest opracowanie teorii mikroinwestycji oraz 

ekonomii niepewności
273

. Podstawowym behawioralnym założeniem modelu jest to, że 

inwestorzy używają tylko niektórych, określonych  papierów wartościowych do budowania 

swoich optymalnych portfeli inwestycyjnych i tylko wtedy, gdy mają dostateczną wiedzę o 

tych walorach
274

. Natomiast, gdyby zbiory informacji wszystkich inwestorów były 

kompletne, to wówczas model byłby po prostu zwykłym modelem CAPM
275

. Założenie o 

niekompletnej informacji, nazywane „preferencją znanego”, ma jednak sens tylko w krótkim 

horyzoncie czasu, ponieważ „niepełna dyfuzja informacji wśród inwestorów wywiera istotny, 

z empirycznego punktu widzenia, wpływ na równowagę rynkową związaną z oczekiwanymi 

stopami zwrotu”
276

. W długim horyzoncie czasu natomiast, według modelu, powinna zostać 
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osiągnięta równowaga
277

, chociaż analizując dane empiryczne należy powiedzieć, że nie jest 

to jednak takie pewne
278

. Ciekawym wnioskiem jest również to, że w przypadku mniejszych 

firm, którymi zainteresowani będą jedynie drobni inwestorzy, będą oni mieli tendencję do 

osiągania wyższych oczekiwanych stóp zwrotu niż miało to miejsce w modelu z kompletną 

informacją (klasyczne CAPM)
279

. 

Kolejnym behawioralnym ujęciem tematyki wycen jest model Blume’a i Easley’a z 

1992 roku. Często w klasycznych modelach wycen zakłada się, że chociaż ceny kształtowane 

są przez ewolucyjny proces przepływów bogactwa pomiędzy inwestorami i ważnym 

elementem takiego modelu są oczekiwane stopy wzrostu udziału w tym bogactwie, to reguły 

inwestycyjne stosowane przez inwestorów mogą być bardziej lub mniej właściwe, przy czym 

te bardziej właściwe pozostają dłużej w kręgu zainteresowań inwestorów
280

. Ważnym 

spostrzeżeniem wspomnianych badaczy jest też to, że „właściwe reguły nie muszą być 

racjonalne, a racjonalne reguły nie zawsze są odpowiednie”
281

, przez co to nie racjonalność 

może być podstawowym predyktorem sukcesu na rynku kapitałowym, ale być może właśnie 

odpowiednie dla danej sytuacji przekonania. Najważniejszy w wypadku adekwatnych do 

sytuacji zachowań jest proces budowania i modyfikacji przekonań w oparciu o nowo 

napływające informacje, który, co do sposobu wnioskowania w oparciu o te informacje, 

zgodny jest z regułą Bayesa. Odpowiada to pewnemu procesowi ewolucji, w którym mimo że 

napływem i selekcją informacji rządzi pewien chaos i charakterystyczne jest błądzenie, to 

kryterium tego, co dłużej będzie towarzyszyć temu procesowi (wzrostowi bogactwa 

inwestora) jest niezmienne. W przypadku ludzi możliwy jest dodatkowo proces uczenia się, 

który sprzyja opartemu na doświadczeniu lub racjonalnym myśleniu odrzucaniu 

niewłaściwych, z punktu widzenia celu inwestycyjnego, przekonań. Badacze osadzają 

również ten problem w kontekście zagadnienia efektywności rynków finansowych, ponieważ 

piszą, że efektywność informacyjna, która ma dwie możliwe interpretacje – pierwszą 

polegającą na tym, że rynek efektywnie agreguje informacje lub przekonania oraz drugą, 

związaną z faktem, że rynek wiernie odzwierciedla (dokładne) informacje, stoi w 

sprzeczności z potencjalnym faktem, że inwestorzy mają mało trafne przekonania. 

Zaproponowany jednak przez autorów proces uczenia się inwestorów rozwiązuje tą 

sprzeczność, ponieważ agregacja, która najwyraźniej ma miejsce w krótkim horyzoncie 
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czasowym oraz cenowe odzwierciedlanie dokładnych informacji, mające miejsce w długim 

terminie może być powiązana za pomocą zbieżności równowag krótkookresowych 

wynikających z uczenia się według reguły Bayesa do równowagi długoterminowej, która 

opiera się na racjonalnych oczekiwaniach
282

. Artykuł Blume’a i Easley’a zdaje się postulować 

wyższość, a dokładniej pierwotność modelu adaptacyjnych przewidywań (oczekiwań, 

przekonań) nad modelem racjonalnych oczekiwań, który, jako później opracowany, jest w 

ekonomii najpopularniejszy. Ważnym wnioskiem płynącym również z modelu jest to, że jeśli 

inwestorzy są kiepskimi „Bayesianami”
283

 lub muszą się zbyt dużo nauczyć
284

, to proces 

konwergencji równowag krótkookresowych do równowagi długookresowej może się nie 

powieść. Ten dynamiczny model Blume’a i Easley’a również podejmuje ważne zagadnienie 

inwestycji dokonywanych przez typ inwestorów nieracjonalnych zwanych noise traders
285

, 

których decyzje dotyczące kupna, trzymania lub sprzedaży akcji nie mają żadnych 

racjonalnych podstaw i są nieprzemyślane, spontaniczne i nieobliczalne. Ważnym z punktu 

widzenia modelu wyceny jest wpływ decyzji takich inwestorów na równowagę rynku 

kapitałowego
286

. Okazuje się, że, o ile w krótkim horyzoncie czasowym nieadekwatne 

przekonania mają wpływ na równowagę, o tyle w długim terminie jest to bez znaczenia
287

, 

ponieważ w zapewnianie równowagi zaangażowane są inne siły rynkowe, które mogą 

sprzyjać inwestorom bayesowskim bardziej niż innym i tak długo, jak dług ich preferencje 

będą bliskie logarytmicznym
288

 a czynniki dyskontowe
289

 będą wysokie
290

. Takie, 
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krótkookresowe ujęcie istotnego wpływu noise traders jest odmienne od wcześniej 

postulowanego przez DeLonga i współpracowników, gdzie dowodzono, że „ryzyko 

generowane przez noise traderów sprawia, że aktywa finansowe są systematycznie źle 

wyceniane w stosunku do ich wartości fundametalnej”
291

. 

Inny model, autorstwa szczególnie popularnych obecnie badaczy z kręgu ilościowych 

finansów behawioralnych (ang. quantitative behavioral finance) – Shefrina i Statmana
292

, 

stanowi próbę rozwinięcia zagadnienia noise traderów w kontekście wyceny aktywów 

kapitałowych. Zasadniczym przedmiotem analizy tych autorów jest ogólny efekt 

nieprawidłowych przekonań na rynku, wynikających z obecności noise traderów, na ceny 

równowagi na rynku papierów wartościowych
293

. W tym modelu zakłada się, że noise traders 

wchodzą w interakcje z information traders, z tym, że w przeciwieństwie do poprzedniej 

teorii Blume’a i Easley’a ta pierwsza kategoria inwestorów jest na tyle zróżnicowana, że nie 

wszyscy z nich popełniają jednakowe błędy i w rezultacie skumulowane przez nich na rynku 

kapitałowym bogactwo nie musi zanikać w długim horyzoncie czasowym
294

. Drugą grupę 

inwestorów, z kolei, można zdefiniować jako inwestorów uczących się zgodnie z regułą 

Bayesa, których przekonania, co do ich celu, mogą być wywiedzione z postulatów 

maksymalizacji oczekiwanej użyteczności
295

. Model Shefrina i Statmana jest szczególnie 

ciekawy z tego powodu, że wprowadza użyteczną modyfikację do modelu CAPM w postaci 

nowej bety, nazywanej czasem behawioralną betą, chociaż być może nie do końca słusznie, 

ponieważ taka beta zawiera dwa komponenty – behawioralny (ang. sentiment component) 

oraz fundamentalny
296

. Komponent behawioralny wiąże się z kolei z koncepcją sentymentu 

na rynku, który bazuje na kilku behawioralnych inklinacjach inwestorów – tj. heurystyka 

reprezentatywności oraz nadmierna pewność siebie, które mogą skutkować nadmiernym 

optymizmem lub pesymizmem. Sentyment, dokładniej mówiąc, rozumiany jest jako 
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„zagregowane błędy inwestorów manifestujące się w cenach papierów wartościowych”
297

. 

Warto w tym miejscu zarysować koncepcję behawioralnej bety, która, jak dotąd, została 

gruntownie omówiona w kilku artykułach
298

. W podrozdziale dotyczącym struktury kapitału 

omówiony został model CAPM wraz z równaniem SML, które przedstawia się następująco: 

𝑘𝑖 = 𝑘𝑅𝐹 + 𝛽𝑖(𝑘𝑀 − 𝑘𝑅𝐹) 

W warunkach idealnej racjonalności inwestorów powyższa tożsamość powinna zachodzić. 

Nie zawsze jednak obie strony równania będą sobie równie, innymi słowy nie zawsze będzie 

miała miejsce następująca tożsamość: 

𝑘𝑖 − 𝑘𝑅𝐹 + 𝛽𝑖(𝑘𝑀 − 𝑘𝑅𝐹) = 0 

Wówczas, gdy lewa strona różna jest od zera, a więc, gdy ceny są nieefektywne, możliwy jest 

niezwyczajny zwrot (ang. abnormal return) na danym aktywie, który równa się lewej stronie 

przedstawionego wyżej równania: 

𝐴𝑅 = 𝑘𝑖 − 𝑘𝑅𝐹 + 𝛽𝑖(𝑘𝑀 − 𝑘𝑅𝐹) 

Shefrin i Statman zaproponowali następujący wzór na tą oczekiwaną niezwyczajną stopę 

zwrotu (symbolem gwiazdki - * dodatkowo zaznaczono wielkości oczekiwane): 

  

𝐴𝑅∗ = (
𝛽𝑖

𝛽𝑘𝑀𝑉
∗

− 𝛽𝑖
∗) (𝑘𝑀𝑉

∗ − 𝑘𝑅𝐹) 

gdzie:  

𝛽𝑘𝑀𝑉
∗  – beta, która mierzy stopień, w jakim 𝑘𝑀𝑉 jest średnio-wariancyjnie efektywna (w 

najlepszym wypadku równa 1), 𝑘𝑀𝑉
∗  – czynnik rynku, 𝛽𝑖  – beta średnio-wariancyjna 

dowolnego portfela składającego się z 𝑖 w stosunku do rynku (beta prawdziwa), 𝛽𝑖
∗– beta 

waloru 𝑖 mierzona względem czynnika rynku lub, inaczej mówiąc, po prostu względem rynku 

  

 Warto zwrócić również uwagę na fakt, że autorzy omawianej koncepcji, wprowadzili 

pojęcie „korekty bety”, które tożsame jest z następującym czynnikiem ze wzoru na 𝐴𝑅∗: 

𝛽𝑖

𝛽𝑘𝑀𝑉
∗

– 𝛽𝑖
∗ 

 

Chociaż sama koncepcja jest znacznie bardziej zawiła niż ukazuje to zaprezentowana 

wyżej uproszczona synteza i wymagałaby, ze względu na odniesienia do koncepcji portfeli 

inwestycyjnych, omówienia zagadnień takich jak teoria portfelowa, funkcje użyteczności oraz 
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szczególnie ważnego dla koncepcji behawioralnej bety stochastycznego czynnika 

dyskontowego (SDF), to oprócz zrozumiałego i intuicyjnego pojęcia niezwyczajnego 

oczekiwanego zwrotu warto podkreślić, że „kiedy ceny są efektywne, średnio-wariancyjny
299

 

rozkład zwrotów jest bardzo bliski zwrotowi z portfela składającego się ze „zwrotu z rynku” 

oraz nieznacznej porcji papierów wartościowych wolnych od ryzyka.  Kiedy ceny są 

natomiast nieefektywne, to średnio-wariancyjny rozkład zwrotów oscyluje wokół stopy 

wzrostu konsumpcji 𝑔”
300

, która przebiega zgodnie z pewną funkcją wielomianową 

określonego stopnia. Ponadto, ogólny wniosek, jaki płynie z koncepcji Shefrina i Statmana 

jest taki, że referencyjny portfel rynkowy z tradycyjnego modelu CAPM powinien zostać 

zmodyfikowany tak, by miał tendencję do odzwierciedlania bardziej niedowartościowanych 

walorów niż przewartościowanych
301

. 

Shefrin i Statman pogłębili znacznie licznie rozróżnienia dotyczące inwestorów 

zaproponowane przez Blume’a i Easley’a. Umożliwiło to przedstawienie klasyfikacji 

inwestorów w zależności od ich źródeł informacji oraz sposobów formułowania przekonań i 

kryteriów decyzyjnych, co zostało zaprezentowane na rysunku V.1. Najważniejsza konkluzja 

płynąca z modeli zaprezentowanych przez tych badaczy jest taka, że w krótkim terminie 

wygrywają ci, którzy mają najbardziej adekwatne przekonania do sytuacji panującej na rynku, 

natomiast w długim horyzoncie dodatkowo zyskuje na znaczeniu bycie racjonalnym, bo 

modele behawioralne w takiej perspektywie są zbieżne z tymi, które powszechne są w 

finansach klasycznych. Brak elastyczności zachowań, nieracjonalność w długim horyzoncie 

czasowym lub zupełna przypadkowość działań jest natomiast nieadaptacyjna, ponieważ wiąże 

się z ze zjawiskiem selekcji negatywnej takich inwestorów, którzy w długim horyzoncie 

niechybnie tracą. 

 

Rysunek V.1 Klasyfikacja inwestorów w ramach finansów behawioralnych – synteza ujęcia Blume’a i 

Easley’a oraz Shefrina i Statmana 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Oprócz ścisłych i głęboko teoretycznie ugruntowanych klasyfikacji inwestorów 

zaproponowanych przez autorów dwóch wcześniej omawianych koncepcji wycen 

behawioralnych, można spotkać się w literaturze jeszcze z innymi ciekawymi ujęciami. Yue i 

współpracownicy zaproponowali następujący podział
302

: 

1. Inwestorzy bazujący na strategii momentum (ang. momentum agents), 

którzy formułują oceny wyłącznie w oparciu o przeszłe ruchy cen, przez co 

prywatne informacje dotyczące rynku nie są brane przez nich pod uwagę. 

2. Inwestorzy bazujący na szumie (ang. noise agents), dokonujący ocen losowo 

w oparciu o rozkład jednostajny. 

3. Zwyczajni inwestorzy (ang. generic agents), których oczekiwania opierają 

się na informacjach, które otrzymują z rynku. 

4. Uczący się inwestorzy (ang. learning agents), którzy zapamiętują przeszłe 

informacje i uwzględniają je przy kolejnych ocenach. 

5. Nadmiernie pewni siebie inwestorzy (ang. overconfident agents), 

przeszacowujący wagę prywatnych informacji dotyczących rynku, które 

stamtąd do nich płyną. 

Kolejne koncepcje dotyczące wycen behawioralnych odnoszą się do tej piątej grupy 

inwestorów, którzy charakteryzują się nadmierną pewnością siebie, którą różnie można 

                                                 
302
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zdefiniować – zarówno  w kontekście decyzji finansowych, jak i sposobów jej ilościowego 

ujmowania w modelu. 

Pierwszym z modeli wycen odnoszącym się do konstruktu nadmiernej pewności siebie 

(ang. overconfidence) jest model Terrance’a Odeana z 1998 roku. Szczególnym atutem tego 

badacza jest to, że od bardzo dawna zajmował się on w nurcie finansów behawioralnych 

zjawiskiem nadmiernej pewności siebie inwestorów i przebadał zarówno empirycznie, jak i 

eksplorował teoretycznie oraz modelowo temat z bardzo wielu możliwych stron. Generalnym 

przekonaniem tego badacza, mającym potwierdzenie w wielu badaniach, jest to, że ludzie w 

pewien sposób co do zasady są nadmiernie pewni siebie i siłą rzeczy fakt ten wpływa na 

rynek kapitałowy. W modelu z 1998 roku, inwestorzy są racjonalni niemal we wszystkim z 

wyjątkiem tego, jak oceniają napływające informacje, gdy mają do czynienia pojedynczym 

ryzykownym walorem
303

. Nadmierna pewność siebie, która w modelu dana jest 

egzogenicznie
304

, według ustaleń badacza zwiększa oczekiwany wolumen transakcji, pogłębia 

rynek
305

 i obniża oczekiwaną użyteczność takich inwestorów
306

, a także zwiększa zmienność 

cen na rynku, co jest najsilniejszym przejawem tego zjawiska
307

. Wpływ na zmienność i ceny 

na rynku zależy również od tego, kto jest nadmiernie pewny siebie
308

. W kontekście 

racjonalnych oczekiwań warto również podkreślić fakt, że „nadmiernie pewni siebie 

inwestorzy mogą sprawić, że rynek będzie reagował w niedostatecznym stopniu  na 

informacje racjonalnych inwestorów”
309

. Ponadto, rynek niedostatecznie reaguje na 

abstrakcyjne, statystyczne i bardzo istotne informacje, natomiast przesadnie odpowiadana na 

rzucające się w oczy, niepotwierdzone i mniej istotne informacje
310

. Mechanizm leżący u 

podłoża zjawiska overconfidence polega na tym, że „przyjmujący cenę z rynku poszczególni 

inwestorzy myślą, że sygnał, który otrzymują jest bardziej trafny
311

 niż ma to miejsce w 
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rzeczywistości i tym samym rynek przesadnie reaguje na ten sygnał”
312

, natomiast w końcu, 

gdy stan oczekiwany stan natury się zrealizuje, to dokonuje się na rynku korekta ceny
313

. To 

właśnie ten mechanizm odpowiada za zwiększoną zmienność
314

, a także negatywną 

autokorelację stóp zwrotu w długim horyzoncie czasu
315

. Wszystkie wyżej wymienione 

efekty, mające swoje behawioralne źródło w zjawisku nadmiernej pewności siebie są 

poważnym źródłem nieefektywności na rynku kapitałowym
316

. 

Następną grupą modeli bazujących na zjawisku overconfidence są modele 

zaproponowane przez Kenta Daniela i jego współpracowników, którzy w serii kilku 

artykułów eksplorowali następujące zjawiska: 

 Nadmierna pewność siebie (NPS) w kontekście prywatnych informacji 

 Wyprowadzenie podobnego do CAPM modelu bazującego na NPS w 

kontekście zjawiska arbitrażu i równowagi na rynku 

W artykule z 1998 roku
317

, wspomniani wyżej autorzy zaproponowali zawężenie 

efektu nadmiernej pewności siebie do obszaru informacji prywatnych, ponieważ 

„inwestorzy przeszacowują swoje umiejętności generowania informacji bądź identyfikowania 

istotności istniejących danych, których inni nie doceniają i tym samym niedoszacowują 

własnych błędów prognozy”
318

. Ponadto autorzy uwzględnili w swoich badaniach jeszcze 

inny efekt zwany błędem samoatrybucji
319

, który polega na tym, że osoba przypisuje sukcesy 

własnym umiejętnościom, a porażki zrzuca na brak szczęścia lub na pecha. Błąd 

samoatrybucji w przypadku zachowań inwestorów przejawia się, zgodnie z modelem, tym, że 

pewność siebie inwestora wzrasta, gdy publiczne informacje są zgodne z tym, które 

dotychczas uważali oni za istotne, natomiast nie maleje ona współmiernie, gdy publiczne 

informacje stoją w sprzeczności z ich informacjami prywatnymi
320

. Z kolei sama nadmierna 

pewność siebie w zakresie źródeł informacji skutkuje tym,  że „jeżeli inwestor wykazuje 

większą pewność siebie co do sygnałów lub ocen, które wiążą się z większym osobistym 

zaangażowaniem, to będzie on bardziej skłonny do bycia nadmiernie pewnym siebie co do 
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informacji, które wygenerował niż w stosunku do informacji publicznych”
321

. Skutkiem 

opisywanej wyżej preferencji informacji prywatnych będzie nadmierna reakcja rynku na 

informacje prywatne
322

. Overconfidence oraz błąd samoatrybucji mają jednak odmienny, choć 

nie wykluczający się wzajemnie, wpływ na występujące na rynku anomalie w zakresie cen. Z 

jednej strony, nadmierna pewność siebie wiąże się z negatywną autokorelacją stóp zwrotu 

przy dużych opóźnieniach oraz nadmierną zmiennością. Z drugiej strony, tendencyjna 

samoatrybucja skutkuje pozytywną autokorelacją dla małych opóźnień
323

, dryfem w kierunku 

krótkoterminowych zysków, chociaż negatywnym związkiem pomiędzy przyszłymi stopami 

zwrotu, a długotrwałym przeszłym rynkowymi oraz fundamentalnymi wskaźnikami wyników 

przedsiębiorstwa
324

. 

Kolejny artykuł Daniela i współpracowników, opublikowany w 2001 roku
325

 dostarcza 

alternatywnego do CAPM modelu opartego na zjawisku nadmiernej pewności siebie. Teoria 

zawarta we wspomnianym artykule oraz zaproponowany w jej ramach model jest próbą 

„integracji awersji do ryzyka, obecności wielu różnych ryzykownych walorów
326

 oraz 

przejawów działalności arbitrażystów na rynku”
327

. W tym modelu nadmierna pewność siebie 

jest rozumiana jako przekonanie inwestora o tym, że określony walor jest mniej ryzykowny 

niż w rzeczywistości
328

. Zaproponowany model odzwierciedla zarówno ryzyko 

kowariancji
329

, jak również nieprawidłowe postrzeganie perspektyw związanych z notowaną 

spółką bardziej pewnych siebie inwestorów w sytuacji, gdy dodatkowo arbitrażyści, którzy są 

racjonalni i charakteryzują się awersją do ryzyka
330

, usiłują grać przeciwko nieprawidłowej 

wycenie, wynikającej z nieprawidłowych przekonań wspomnianej wcześniej nadmiernie 

pewnej siebie części inwestorów
331

. Chociaż sam model jest zbyt złożony by w tym miejscu 

przedstawić go choćby w uproszczeniu, to ważną zależnością, którą można w jego ramach 
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zaobserwować jest to, że „w stanie równowagi, oczekiwane stopy zwrotu są liniowo związane 

zarówno z miarami ryzyka, jak i nieprawidłowej wyceny (np. wskaźnik relacji ceny 

fundamentalnej do ceny rynkowej
332

)”
333

. Inny intuicyjny związek, jaki można wywieść z 

modelu związany jest z tym, że „im większy odsetek nadmiernie pewnych siebie jednostek w 

populacji inwestorów i większa ich wypadkowa NPS, tym niższa jest premia za ryzyko”
334

, 

co jest dosyć zrozumiałe, ponieważ pewność siebie można rozumieć jako coś przeciwnego do 

niepewności, a więc także do awersji do ryzyka
335

. Idąc dalej, można też powiedzieć, że 

oczekiwana stopa zwrotu z danego papieru wartościowego będzie wzrastać wraz ze wzrostem 

jednocześnie bety w relacji do rynku oraz nieprawidłowej obecnej wyceny tego waloru
336

. 

Zaproponowany model daje również możliwość prognozowania przyszłych stóp zwrotu na 

podstawie takich wielkości jak relacja ceny fundamentalnej do rynkowej
337

, wartość rynkowa, 

przy czym beta stanowi ważny moderator w tych przewidywaniach
338

. Nadmierna reakcja 

inwestorów na informacje dotyczące danego waloru skutkuje, według tego modelu, 

przeszacowaniem ceny waloru
339

. Najważniejszym natomiast wnioskiem z omawianego 

artykułu, z punktu widzenia niniejszej pracy, jest to, że rynkowy wskaźnik - stopa wypłaty 

dywidendy – powinien pozytywnie korelować z przyszłymi stopami zwrotu z takich 

walorów
340

. 

 Na koniec warto również omówić behawioralne teorie wycen, które odnoszą się do 

tematyki dywidend. Chociaż niewiele jest jeszcze artykułów poświęconych tej tematyce, to 

ukazało się niedawno kilka bardzo obszernych analiz dwóch badaczy – Yana Li oraz Liyana 
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Yanga w formie working papers
341

, w których dokonywana jest próba ujęcia zależności 

między zmiennością wypłat dywidendy a cenami akcji. Badacze osadzają swój model w 

paradygmacie finansów behawioralnych uwzględniając zjawiska takie jak efekt wąskich 

ram
342

 i awersja do ryzyka. Pierwszy z tych efektów, w świetle wielu analiz, oznacza 

skłonność inwestorów do oddzielania ryzyka związanego z inwestycjami na rynku 

kapitałowym od całkowitego ryzyka, na jakie narażony jest ich całkowity stan posiadania
343

. 

Zgodnie z efektem wąskich ram, inwestorzy będą zachowywali się tak, jakby całkowitą 

użyteczność
344

 w zakresie swojego bogactwa czerpali wyłącznie z tej alternatywy 

inwestycyjnej (związanej z inwestycjami w akcje), niezależnie od pozostałej części swojego 

stanu posiadania
345

. Dodatkowo, drugi czynnik behawioralny – awersja do ryzyka sprawia, że 

inwestorzy, chcąc ograniczyć „przykrość” związaną z przetrzymywaniem akcji, które 

charakteryzują się dużą zmiennością w zakresie dywidend
346

, będą oczekiwali wyższej premii 

za ryzyko w zamian za utrzymywanie takich akcji w swoim portfelu
347

. Inwestorzy traktują 

sytuację większej zmienności dywidend jako przejaw bardziej niepewnego środowiska 

inwestycyjnego, przez co w sytuacji, gdy  traktują oni taką inwestycję, jak gdyby inwestowali 

w nią cały majątek i są przy tym niechętni wobec ryzyka,  to wymagana przez nich premia za 

ryzyko będzie systematycznie zawyżana, przez co zmienność dywidend będzie miała wpływ 

na wycenę aktywów kapitałowych
348

. Mechanizmem pośredniczącym w tym procesie jest 

zależność zmienności dywidend od zmienności konsumpcji. Warto w tym miejscu zwrócić 

uwagę na ważną makroekonomiczną zależność. Dość oczywistym ekonomicznym faktem jest 

to, że poziom konsumpcji u ludzi może fluktuować. Chociaż jednostki mają pewien stały 

wymagany poziom konsumpcji, to jednak z różnych ekonomicznych powodów ich poziom 

konsumpcji narażony jest na fluktuacje, co, przy awersji do ryzyka, wywołuje w prosty 

sposób niechęć takiej zmienności poziomu konsumpcji.  Ponieważ dla wszystkich ludzi 

pewien wymagany poziom np. comiesięcznej konsumpcji jest stały, toteż dywidendy 
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narażone są w szczególności na to, że zostaną skonsumowane. Uczestnicy życia 

gospodarczego różnią się między sobą poziomem zaspokajania swojego zapotrzebowania na 

konsumpcję ze środków z tytułu wypłaconych dywidend. Im większa część konsumpcji 

zaspokajana jest z dywidend, tym bardziej konsumpcja narażona jest na ryzyko związane ze 

zmiennością poziomu dywidend. Im wyższa jest ta proporcja, tym większy jest lewar 

konsumpcyjny (ang. consumption leverage) lub inaczej konsumpcyjna beta (ang. 

consumption beta). Zjawisko to zatem może silnie wiązać zmienność konsumpcji ze 

zmiennością poziomu dywidend. Słowem, zmienność w zakresie dywidend, zależnie od 

zaangażowania (lub podatności) w zaspokajanie konsumpcji, przekłada się na zmienność 

konsumpcji, a zmienność konsumpcji na popyt  globalny i wyniki przedsiębiorstw, a więc też 

na perspektywę wypłaty dywidend i ceny akcji
349

. Niechęci do ryzyka fluktuacji konsumpcji 

dowodzi również przekonanie niektórych ekonomistów, że premia za ryzyko związana z 

inwestycją w określone aktywa jest zdeterminowana aktualnymi możliwościami 

zabezpieczenia się przed fluktuacjami poziomu konsumpcji
350

. W tym makroekonomicznym 

kontekście konsumpcyjna beta będzie się zatem przekładać na wysokość wymaganej przez 

inwestorów premii za ryzyko
351

. Należy jednak pamiętać, że wcześniejsze modele, które 

ujmowały wspomniane przed chwilą zależności, nie uwzględniały efektów behawioralnych, o 

których mówią bardziej nowoczesne prace
352

. Wracając do artykułu Yana Li i Liyan Yanga, 

w którym włączona została perspektywa behawioralna, można zauważyć, że model oparty na 

konsumpcji, po uwzględnieniu efektu wąskich ram i awersji do ryzyka, daje jeszcze bardziej 

złożony obraz opisywanych przed chwilą zależności pomiędzy zmiennością dywidend a 

zmiennością konsumpcji. Perspektywa zaproponowana w tym artykule pozwala rozgraniczyć 

wpływ zmienności konsumpcji od eksplorowanej przez autorów zmienności dywidend, w 

zakresie, w jakim wpływają one na ceny akcji
353

. Czynniki behawioralne dostarczają zatem 

nowych prawidłowości. Z jednej strony, awersja do ryzyka powoduje, że inwestorzy są 
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ostrożniejsi w swoich przewidywaniach i wymagają wyższej premii za kapitał
354

 (ang. equity 

premium), co stanowi presję na spadek cen akcji i potęguje ich zmienność
355

. Podstawową 

statystyczną prawidłowością ujawnianą przez te modele jest zjawisko koncentrowania się 

(ang. clustering lub GARCH effect) zmienności w ramach stóp wzrostu dywidendy
356

, czego 

ostateczną konsekwencją, zdaniem autorów wspomnianego artykułu, w warunkach wąskich 

ram i awersji do ryzyka, jest fakt, że stopy zwrotu z akcji, w efekcie koncentracji zmienności, 

napędzane są przez wiadomości dotyczące dywidend (ang. dividend news)
357

. Ponadto, do 

ciekawych zależności ujawnianych przez ten model można zaliczyć negatywną korelację 

zmienności dywidend i wskaźnika relacji ceny do dywidendy (P/D) oraz to, że zmienność 

dywidend daje szansę przewidywania przyszłych wskaźników P/D
358

. 

 Ważnym faktem związanym z behawioralnymi modelami wycen jest to, że, poza 

nielicznymi wyjątkami, nie dostarczają nowego spojrzenia na problem dywidend, a przecież 

różne zjawiska, takie jak np. preferencja dywidendy w gotówce, doczekały się już wyjaśnień 

behawioralnych, zatem warto byłoby zmodyfikować również klasyczne modele wyceny 

oparte na dywidendach, dostarczając tym samym behawioralnych modeli opartych na 

dywidendach. 

 Wszystkie opisane wyżej teorie były odpowiedzią na występujące na rynkach 

finansowych, a w szczególności rynku papierów wartościowych, powtarzające się anomalie, 

które mimo płynności (głębokości rynku), zmniejszają jego efektywność. 

 

V.6 Zachowania zbiorowe i stadne 

Pojedynczy inwestor rzadko kiedy jest w stanie wpłynąć na ceny akcji, przez co ważniejsze 

dla finansów będzie określenie, jak zachowania poszczególnych inwestorów przekładają się 

na zachowania całej zbiorowości. W dodatku większa zbiorowość – np. społeczność 

inwestorów, ale nie tylko, może mieć duży wpływ na zachowanie poszczególnych 

inwestorów.  

                                                 
354

 Premia za kapitał rozumiana jest jako dodatkowy zwrot, którego inwestorzy wymagają jako rekompensaty za 

ryzyko inwestowania na rynku papierów wartościowych. Por. http://equity-premium.behaviouralfinance.net/. 

Premia za kapitał jest tożsama z premią za ryzyko, z tym, że jest pojęciem węższym, ponieważ dotyczy tylko 

rynku papierów wartościowych (ang. equity market lub stock market). 
355

 Por. Li, Y., Yang, L. (2011), op. cit., s. 3. 
356

 Ibidem, s. 1. 
357

 Ibidem, s. 3. 
358

 Ibidem, s. 4. 
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 Z jednej strony, można mówić o inwestorze, który, będąc elementem szerszej 

zbiorowości, ulega jej na różne sposoby. Wpływ czynników społecznych na inwestora może 

być związany z następującymi zjawiskami
359

: 

1. Uczenie się w społeczności (3 formy konformizmu
360

 – od najwcześniejszych rozwojowo i 

najprostszych do najbardziej dojrzałych i złożonych), 

a. uleganie - bezpośrednie uczenie się w wyniku otrzymywania nagród i kar ze strony 

otoczenia, 

b. identyfikacja (imitacja) – pośredni proces uczenia się, który polega na przyjmowaniu 

postaw i zachowań, w wyniku obserwacji tego, za co inni ludzie otrzymują nagrody 

lub kary; w tej fazie człowiek nie uwzględnia osobistych kosztów i korzyści 

wynikających z przyjęcia określonych postaw lub związanych z określonym 

sposobem zachowywania się, 

c. internalizacja – najbardziej zaawansowany proces, świadome i selektywne kreowanie 

własnych postaw w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę oraz osobiste, 

możliwości i cele, a także zewnętrzne wymagania i ograniczenia. 

2. Bezpośrednia komunikacja międzyludzka (słuchanie i stosowanie się do rad i plotek) 

3. Relacje jednostki z grupą (skutek presji społecznej i grupowej, ról grupowych, społecznych, 

miejsca w strukturze społecznej itd.) 

4. Doniesienia medialne 

5. Inwestycje odpowiedzialne społecznie 

6. Inwestowanie zgodne z zasadami etycznymi 

Z drugiej strony, można analizować zachowania zbiorowe (grupowe, stadne) jako 

takie. Zrozumienie zbiorowego działania inwestorów ma największe praktyczne znaczenie w 

ramach finansów behawioralnych. Ponadto, zidentyfikowanie systematycznych pomyłek 

elementów całej zbiorowości, jakimi są najbardziej ogólne i charakterystyczne tendencje w 

zachowaniu większości ludzi daje dużą szansę w znalezieniu odpowiedniego przełożenia na 

zachowanie całego rynku
361

. „Przez zachowania stadne sensu stricto rozumie się działania 

decydentów, które wynikają z wzajemnej interakcji międzyludzkiej i polegają na 

podejmowaniu decyzji na podstawie obserwacji zachowań innych członków grupy i 

wzorowaniu się na nich”
362

. Można mówić o różnych rodzajach takich zachowań, np. pozorne 

zachowania stadne – „mogą mieć charakter zachowań w grupie, lecz nie wynikają ze 

                                                 
359

 Szyszka, A. (2009)., op. cit., s. 72-77. 
360

Konformizm to zmiana zachowania lub opinii danej osoby w wyniku rzeczywistego lub wyimaginowanego 

wpływu jakiejś osoby albo grupy ludzi (na podstawie: Polakowska-Kujawa, J. (2005) (red.). Socjologia ogólna. 

Wybrane problemy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, s. 37-38. 
361

 Por. Szyszka, A. (2009). op. cit., s. 83-84. 
362

 Ibidem, s. 84. 
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wzajemnego oddziaływania członków grupy”
363

, ponieważ decydenci doszli do określonych 

wniosków wywołujących określone zachowanie, w wyniku niezależnych analiz. Zachowania 

stadne nieracjonalnych decydentów są z kolei skutkiem niewłaściwej interpretacji działań 

pozostałych uczestników – tych zarówno racjonalnych, jak i nieracjonalnych, które 

przekładają się na niepoprawne wnioski i w efekcie błędne decyzje. Z tymi zachowaniami 

wiąże się również zagrożenie przekazania tychże interpretacji i wniosków dalej, co, w 

sytuacji, gdy niosą one w sobie duży ładunek emocjonalny, może tym skuteczniej „zarażać” 

innych inwestorów
364

.  

 

V.7 Porównanie psychologicznego i racjonalnego podejścia do 

wyceny aktywów na rynkach finansowych 

Chociaż finanse behawioralne wnoszą do nauki o finansach duży potencjał w zakresie 

zdolności do wyjaśniania zakłóceń w mechanizmie arbitrażu, nieprawidłowej wyceny 

aktywów itd., to jednak nadal pozostaje wiele otwartych pytań i problemów, których w 

dodatku przybywa wraz ze wzrostem liczby perspektyw, które bierze się pod uwagę 

analizując rynki finansowe. Ciekawe zestawienie problemów, jakie wiążą się z przyjęciem 

określonej – psychologicznej lub racjonalnej (klasycznej) perspektywy, dokonał David 

Hirshleifer (tabela V.1). Chociaż niektóre przedstawione przez niego zastrzeżenia wydają się 

zrobione nieco na siłę, ponieważ granica pomiędzy podejściami została potraktowana bardzo 

ostro i usiłowano zachować, nie zawsze logicznie uzasadnioną, symetrię w prezentowaniu 

poszczególnych kontrowersji i problemów, to jednak systematyzacja problemów, jakie wiążą 

się z przyjmowaniem określonej perspektywy jest i tak bardzo cenna. Na przykład, zgodzić 

się można z podzieleniem według kryterium racjonalność-nieracjonalność problemów 

związanych z przewidywaniem, ponieważ żadne czynniki nie będą wystarczająco tłumaczyć 

zmian cen, gdy nie da się ich za pomocą żadnego modelu statystycznego przewidzieć, 

natomiast już podział perspektyw pod kątem podejmowania decyzji, gdzie niezorientowani 

inwestorzy nauczą się podejmować dobre decyzje, a racjonalni utracą taką zdolność czy też 

możliwość jest co najmniej trudne do udowodnienia, jeśli nie powiedzieć absurdalne, 

przynajmniej wobec braku jasnej i przekonujące argumentacji dla tak kontrowersyjnego 

rozróżnienia. 

                                                 
363

 Ibidem., s. 84. 
364

 Por. ibidem, s. 84. 
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Tabela V.1 Porównanie dwóch przeciwstawnych podejść do wyceny aktywów kapitałowych 

Zastrzeżenia w stosunku do podejścia 

psychologicznego 

Zastrzeżenia w stosunku do podejścia w 

pełni racjonalnego 

Psychologiczne zniekształcenia zależą od 

subiektywnego uznania 

Racjonalność w teorii finansów wymaga 

nieograniczonych mocy obliczeniowych 

Eksperymenty, które ukazują behawioralne 

tendencje inwestorów nie są szczególnie 

wymowne 

Dowody empiryczne przeczą racjonalności 

zachowań 

Łatwo dopasować behawioralne 

wyjaśnienia do danych ex-post 

Łatwo jest dopasować struktury czynników i 

niedoskonałości rynków do danych ex-post 

Racjonalni inwestorzy powinni 

wyeliminować nieprawidłową wycenę za 

pomocą arbitrażu 

Irracjonalni inwestorzy powinni 

wyeliminować efektywną wycenę za pomocą 

arbitrażu 

Racjonalni inwestorzy podejmują lepsze 

decyzje i stają się bogatsi 

Irracjonalni inwestorzy będą ponosić większe 

ryzyko i staną się bogatsi 

Zdezorientowani inwestorzy nauczą się 

odpowiednich sposobów, by podejmować 

dobre decyzje 

Dobrze zorientowani inwestorzy nauczą się 

podejmować złe decyzje 

Przewidywalność zwrotów jest pozorna, 

więc psychologiczne modele predykcyjne są 

mylące
365

 

Przewidywalność zwrotów jest pozorna, 

więc racjonalne modele predykcyjne są 

mylące 

Źródło: Hirshleifer D., Investor psychology and asset pricing, “The Journal of Finance”, 2001, Vol. 56, No. 4, 

1535. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
365

 Mogą wprowadzać w błąd kogoś, kto potencjalnie chciałby lepiej za ich pomocą przewidywać, ponieważ fakt 

uwzględniania czynników psychologicznych nie przekłada się od razu na to, że może coś przewidzieć. 
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ROZDZIAŁ VI. Zależności pomiędzy 

przedsiębiorstwami, wypłacanymi przez nie 

dywidendami a rynkami finansowymi. Teorie 

tłumaczące wpływ informacji związanych z 

prowadzoną polityką dywidend na ceny akcji 

Podczas gdy, w poprzednich rozdziałach nakreślone zostały płaszczyzny i poziomy, na 

których można analizować problematykę dywidend, to celem niniejszego rozdziału jest 

integracja poszczególnych perspektyw patrzenia na problem polityki wypłaty dywidendy, 

dlatego też w dalszej części omówione zostały strategie i teorie polityki dywidendowej w 

ujęciu klasycznym i behawioralnym.  

VI.1 Głębsze spojrzenie na zależności cen akcji i wypłaty 

dywidend 

Każdy, kto dysponuje pewnym doświadczeniem i związaną z nim intuicją dotyczącą rynku 

papierów wartościowych nie ma raczej wątpliwości, że ceny akcji i wielkości wypłaty 

dywidendy w sposób istotny zależą od siebie. Nie zawsze jednak jest jasne, jak określić 

mechanizm leżący u podłoża tych zależności oraz na ile są one silne. W tym miejscu zostanie 

zaprezentowany krótki przegląd badań i teorii poświęconych temu zagadnieniu, natomiast 

ostatni podrozdział będzie próbą nakreślenia autorskiego podejścia do tego problemu. 

 W ujęciu klasycznym do omówienia wspomnianych zależności mogą posłużyć dwie 

teorie – model równowagi rynku kapitałowego oraz model wyceny akcji na podstawie 

strumienia przyszłych dywidend, w którym zmiany cen akcji zależą od strumienia nowych 

informacji dotyczących dywidend
366

.  

                                                 
366

 Shiller, R. J., Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?, “American 

Economic Review”, 1981, Vol. 71, June , s. 421. 
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 Z jednej strony, jak już wcześniej było to omawiane w pracy, kiedy rynek znajduje 

się w równowadze, cenę akcji i strumień przyszłych dywidend łączą zależności wynikające z 

następującego wzoru: 

𝑘𝑖 = 𝑘𝑅𝐹 + 𝑅𝑃𝑖 = 𝑘𝑠 =
𝐷1

𝑃0
+ 𝑔 

Z drugiej strony sama wycena akcji również opiera się na strumieniu przyszłych 

dywidend, co teoretycznie ujęte zostało symbolicznie w następujący sposób: 

�̂�0 = ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝑘𝑠)𝑡

∞

𝑡=1

 

 

Nie brakuje również analiz empirycznych, w których próbuje się wskazać zależności 

pomiędzy wspomnianymi dwoma wielkościami. Na przykład Robert Shiller, autor ostatnio 

bardzo popularnej książki „Irrational Exuberance” dowodził w swoim artykule z 1981 

roku
367

, że miary zmienności cen akcji w XX wieku są 5-13 razy wyższe w stosunku do tego, 

co dałoby się przypisać wpływowi nowych informacji na temat przyszłych zdyskontowanych 

dywidend
368

. Być może oderwanie cen od próby określenia strumienia przyszłych dywidend 

wynika z faktu, że „wielkości wypłacanej dywidendy nie można dokładnie przewidzieć”
369

. 

Prowadzone są jednak badania empiryczne, które podejmują próby szacowania wartości 

bieżącej przyszłych realnych dywidend za pomocą długich szeregów historycznych średnich 

wielkości zysków i okazało się, że taka metoda poprawia jakość prognoz cen akcji
370

. 

VI.2 Polityka dywidend i jej zależności od zmiennych 

fundamentalnych i rynkowych 

W tym miejscu warto przejść do omówienia różnych kwestii związanych z polityką 

dywidend, co jest zasadniczym celem niniejszej pracy. Na początek warto zdefiniować, czym 

jest polityka dywidend. Najogólniej mówiąc, jest to „decyzja o podziale zysku 

                                                 
367

 Ibidem, s. 421-436. 
368

 Niepewność dotycząca przyszłych dywidend była mierzona odchyleniem standardowym dla danych z próby 

realnych dywidend (zdyskontowanych, urealnionych – zaktualizowanych na moment wyceny tego strumienia 

realną stopą procentową, dzięki czemu uwzględniania jest m.in. inflacja).  
369

 Dębski, W. (2007), op. cit., s. 217. 
370

 Campbell, J. Y., Shiller, R. J., Stock prices, earnings and expected dividends, “The Journal of Finance”, 1988, 

Vol. 43, No. 3, July, s. 661. 
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przedsiębiorstwa w danym roku na część wypłacaną akcjonariuszom i przeznaczaną na cele 

rozwojowe”
371

. 

 Z polityką dywidend wiążą się trzy rodzaje decyzji, gdzie pierwsza dotyczy tego, 

jaka część zysku przeznaczona zostanie na wypłatę dla akcjonariuszy, druga związana jest z 

formą – gotówka, akcje lub odkupienie akcji oraz trzecia związana z pewną perspektywą, a 

więc wyborem odpowiedniej strategii wypłaty dywidendy
372

, gdzie strategię można rozumieć 

jako kwestię tego, czy „co roku kwota powinna być stała i przewidywalna, co 

prawdopodobnie woleliby akcjonariusze, czy zależna od przepływów pieniężnych i potrzeb 

inwestycyjnych firmy, co prawdopodobnie byłoby lepsze z punku widzenia firmy”
373

. 

 Na decyzje związane z polityką dywidend ma wpływ szereg czynników, które mimo 

różnych klasyfikacji, zasadniczo można podzielić na fundamentalne i rynkowe. Czynnik 

fundamentalne związane są bezpośrednio z przedsiębiorstwem i jego otoczeniem, natomiast 

rynkowe oddziałują na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie. 

 Wśród determinantów fundamentalnych można wymienić czynniki takie jak 

dostępność środków pieniężnych
374

, liczba atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych
375

 

(liczbę możliwych do zrealizowania przez firmę projektów inwestycyjnych o dodatnim 

NPV
376

), czy też faza cyklu życia przedsiębiorstwa
377

. 

 Z drugiej strony można mówić o szeregu czynników rynkowych związanych 

najczęściej ze strukturą kapitału przedsiębiorstwa, do których zaliczyć można koszt sprzedaży 

nowych akcji
378

 oraz zdolność do zastępowania kapitału własnego zwykłego kapitałem 

obcym
379

. 

 Istnieje wiele zestawień wyników badań empirycznych, za pomocą których 

próbowano ustalić determinanty wielkości wypłacanej dywidendy. W jednym z badań
380

 

próbowano szacować te zależności za pomocą modelu regresji, który miał następującą postać: 

𝐷𝐼𝑉𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1 𝐼𝑁𝑉𝑡 +  𝛼2 𝐸𝐴𝑅𝑁𝑡 +  𝛼3 𝐷𝐸𝐵𝑇𝑡 +  𝛼4 𝐹𝐶𝐴𝑆𝐻𝑡 +  𝛼5 𝐵𝐸𝑇𝐴𝑡 +  𝜀𝑡 

                                                 
371

 Wypych, M., Procedura wypłaty dywidendy jako element polityki dywidendowej spółek giełdowych, w: W. 

Tarczyński, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 277. 
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 Por. Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 192. 
373

 Ibidem, s. 192. 
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 Por. Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 215. 
375

 Por. ibidem,  s. 215. 
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 Por. Jabłoński B., Dywidendy w spółkach cz. 2, „Gazeta Bankowa” 2009, nr 35 (1087), s. 37. 
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 Por. ibidem, s. 37. 
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 Por. Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 215. 
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 Por. ibidem, s. 215. 
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 Badanie objęło 446 firm z rynku amerykańskiego oraz dotyczyło okresu 1979-1990. Por. Frankfurter, G. M., 

Wood, B. G., Wansley, J., Dividend policy. Theory and practice, Academic Press/Elsevier Science, San Diego 

2003, s. 107-119. 
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gdzie:  

DIV - wypłacona dywidenda dla posiadaczy akcji zwykłych, INV - zmiana w zakresie 

wielkości inwestycji (absolutna), EARN - zyski przypadające na zwykłych akcjonariuszy, 

DEBT - zmiana w długoterminowym zadłużeniu, FCASH - szacowane wolne przepływy 

pieniężne, BETA - współczynnik beta dla przedsiębiorstwa 

 

Chociaż skorygowany współczynnik dopasowania 𝑅2 dla modelu był bardzo mały i wynosił 

0,2318, to można powiedzieć o istnieniu kilku empirycznie potwierdzonych zależności. 

Przede wszystkim została potwierdzona teoria nieistotności polityki dywidend Millera-

Modiglianiego, która została omówiona w dalszej części pracy, ponieważ zmienne INV i 

DEBT okazały się nieistotne
381

. Ujemny wpływ czynnika FCASH z kolei potwierdza hipotezę 

hierarchii dziobania (ang. pecking order), natomiast dodatni wpływ czynnika EARN jest 

zgodny z modelem Lintnera
382

. Zależność od czynników rynkowych potwierdził ujemny 

wpływ czynnika BETA w modelu
383

. Wspomniane w tym miejscu teorie i hipotezy zostaną 

omówione w dalszej części pracy. 

VI.3 Strategie polityki dywidend 

Zarządzający przedsiębiorstwem muszą dokładnie wywarzyć wspomniane w poprzednim 

podrozdziale czynniki fundamentalne i rynkowe przy podejmowaniu decyzji o tym, jaką 

część wypracowanego zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jeżeli 

przedsiębiorstwo jest we wczesnej fazie rozwoju, dysponuje dużą liczbą opłacalnych 

możliwości inwestycyjnych, a koszt kapitału akcyjnego i wymagania akcjonariatu co do 

wysokości dywidend są stosunkowo niskie, to spółka może bez większych ograniczeń 

zatrzymywać zyski w obrębie przedsiębiorstwa i je reinwestować. Przeciwnie, gdy spółka jest 

dojrzałym przedsiębiorstwem, ma nieduże możliwości inwestycyjne, a koszt kapitału 

własnego jest względnie wysoki, to przeciwstawianie się presji i oczekiwaniom rynku może 

nie mieć w takiej sytuacji uzasadnienia i wypłata dywidendy powinna nastąpić. 

Z punktu widzenia spółki, o najkorzystniejszej sytuacji można mówić, gdy 

maksymalizuje się udział zysków zatrzymanych w wypracowanym zysku w danym roku, 

ponieważ powszechnie uważa się, że „przyśpieszony rozwój spółki oparty na zyskach 

                                                 
381

 Por. Frankfurter, G. M., Wood, B. G., Wansley, J. (2003), op. cit., s. 114. 
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 Por. ibidem, s. 114. 
383

 Por. ibidem, s. 116. 
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zatrzymanych przełoży się na wzrost wartości akcji w dłuższym okresie”
384

. Pojawia się 

jednak w tym miejscu problem agencji, który jako pewna metafora pojawił się przy okazji 

omawiania teorii samokontroli. W pewnej odsłonie teorii agencji, właścicielom zależy na 

szybkim zwrocie, natomiast menedżerom na rozwoju spółki (oznacza to rozwój ich władzy i 

uprawnień, perspektyw dotyczących wynagrodzenia oraz stałość zatrudnienia). Te sprzeczne 

interesy stanowią mechanizm napędzający tendencje, jakie można obserwować w zakresie 

wypłaty dywidend. Gdy lepszą pozycję w tej grze mają menedżerowie, to można 

przypuszczać, że większe będzie prawdopodobieństwo zatrzymania zysków w spółce, 

natomiast w przeciwnym wypadku, gdy dominują udzielający kapitału akcjonariusze, to 

menedżerowie, myśląc racjonalnie i perspektywicznie, bardziej są skłonni wypłacić 

dywidendę. 

Zasadniczo, przyjmuje się również założenie, że spółka zatrzymując zysk w obrębie 

spółki i „inwestując zysk zatrzymany, musi zrealizować przynajmniej taką stopę zwrotu, jaką 

inwestorzy mogliby osiągnąć samodzielnie z alternatywnych inwestycji o zbliżonym 

poziomie ryzyka”
385

, co jest tożsame z pojęciem kosztu kapitału akcyjnego zwykłego. 

Czasem uważa się, że inwestorzy instytucjonalni stwarzają presję na wypłacanie 

wyższych dywidend, co skutkuje mniejszą skłonnością przedsiębiorstw do dokonywania 

korzystnych dla rozwoju inwestycji, co jednak zwykle nie znajduje potwierdzenia, a wiele 

dobrze zarządzanych przedsiębiorstw kryteria inwestycji po prostu racjonalnie zawęża do 

projektów o pozytywnym 𝑁𝑃𝑉386. Jak już wspomniano, w podrozdziale dotyczącym 

struktury kapitału, „jeżeli wielkość wymaganych do [finansowania opłacalnych inwestycji] 

środków (plus dywidendy) przewyższa wysokość funduszy osiągalnych wewnątrz 

przedsiębiorstwa, spółki powinny poszukiwać możliwości finansowania zewnętrznego w 

postaci zaciągania kredytów i emisji akcji”
387

. Można zatem zauważyć, że w przypadku 

korzystnych perspektyw inwestycyjnych możliwe jest nie tylko stuprocentowe zatrzymanie 

zysku, ale nawet zaciągnięcie kredytu, przez co, choć może przełożyć się to na niższe 

dywidendy nawet w średnim terminie, to dodatnie 𝑁𝑃𝑉 projektu inwestycyjnego stanowi 

swojego rodzaju obietnicę, że w długim terminie dywidendy mogą być znacznie wyższe. 

                                                 
384

 Sierpińska, M., Jachna, T. (2004), op. cit., s. 218. 
385

 Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 23. 
386

 Por. Marsh, P., op. cit., s. 233-234. 
387

 Ibidem, s. 234. 
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 Znając podstawowe przesłanki i determinanty polityki dywidend warto krótko 

omówić również strategie wypłat dywidendy, do których zaliczyć można następujące ich 

rodzaje
388

: 

1. Polityka stałej wysokości dywidendy 

2. Polityka stałej stopy wypłat dywidendy 

3. Docelowa stopa wypłat dywidend 

4. Rezydualna (nadwyżkowa) polityka dywidend 

5. Strategie skrajne 

 

 Pierwszą strategią wypłaty dywidend jest polityka stałej wysokości dywidendy na 

akcję. W przypadku tej strategii najważniejszą przesłanką jej zastosowania jest oczekiwanie 

co do stabilności wypłat dywidendy. Przyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy akcjonariusze są 

jednak bardzo wyczuleni na wszelkie zmiany. Podczas gdy zmniejszenie wypłaty dywidendy 

jest wtedy bardzo niepokojącym sygnałem, to zwiększenie jej wysokości może stanowić silny 

sygnał świadczący o korzystnej sytuacji spółki, co może wywoływać presję na zarząd 

przedsiębiorstwa, by utrzymywać tą wypłatę w przyszłości na nierealistycznie wysokim 

poziomie. Taka strategia stosowana jest najczęściej na rozwiniętych rynkach i przez dojrzałe 

przedsiębiorstwa i niesie ze sobą bardzo czytelny dla akcjonariuszy komunikat dotyczący 

kondycji spółki. Stosowanie tej strategii wymaga również ostrożności z tego względu, że 

„związek pomiędzy dywidendą i zyskiem […] jest mały”
389

, przez co menedżerowie muszą 

ostrożnie tworzyć plany finansowe i zarządzać płynnością. Wszelkie zmiany wielkości 

wypłaty w przypadku tej strategii mają wpływ na cenę akcji
390

. 

 Kolejna strategia – polityka stałej stopy wypłat dywidendy „sprowadza się do 

wypłacania stałej, wyrażonej procentowo wielkości zysku danego roku obrotowego”
391

. Ta 

strategia ma mniejszą niż poprzednia wartość informacyjną (sygnalizacyjną) dla 

akcjonariusza. Jest to rodzaj polityki, który, mimo iż daje akcjonariuszami możliwość 

szybkiego odczucia poprawy sytuacji spółki, to stosowany jest dość rzadko, gdyż 

akcjonariusze źle reagują na wahania wysokości dywidendy, co nie pozostaje bez wpływu na 

cenę akcji
392

. 
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 Por. Sierpińska, M. (1999), op. cit., s. 95-107. 
389

 Jabłoński B. (2009), op. cit. cz. 1, s. 40. 
390

 Por. Sierpińska, M. (1999), op. cit., s. 95. 
391

 Ibidem, s. 99. 
392

 Por. ibidem, s. 99. 
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 Docelowa stopa wypłat dywidendy nazywana jest kolejną ważną strategią i opiera się 

na modelu opracowanym w latach 50. przez Johna Lintnera, który po wielu rozmowach z 

dyrektorami przedsiębiorstw ustalił istnienie kilku prawidłowości w zakresie polityki 

dywidend, do których zaliczyć można stosowanie przez spółki długoterminowych 

docelowych wskaźników wypłat dywidendy, koncentrację na zmianach a nie na wartościach 

bezwzględnych, niechęć do podejmowania decyzji o zmianie poziomu dywidend oraz 

zależność wysokości dywidend od serii kilku następujących po sobie wyników finansowych, 

a więc tym samym brak wpływu krótkotrwałych fluktuacji wysokości dywidend na zyski
393

. 

Słowem, „przedsiębiorstwa przesuwają dywidendy w kierunku pożądanego wskaźnika jej 

wypłaty, ale starają się unikać jej obcinania”
394

. Ponieważ model zakłada zależność 

wysokości wypłaconej dywidendy od poziomu wypracowanego w danym roku zysku
395

, co 

zostało potwierdzone empirycznie (patrz poprzedni podrozdział), to można, zgodną z 

przytoczonymi wcześniej obserwacjami, politykę dywidend opisać za pomocą wzoru
396

: 

𝐷𝐼𝑉𝑡 = 𝑇 × 𝐸𝑃𝑆𝑡 

gdzie: 

T – docelowy wskaźnik wypłaty dywidendy 

 

Oznacza to więc sytuację, w której wysokość wypłacanej w danym roku dywidendy „będzie 

równa stałej części zysku przypadającego na jedną akcję (EPS)”
397

. 

 W przypadku kolejnej strategii wypłat dywidend decydującą rolę odgrywa poziom 

inwestycji dokonywanych przez spółkę, ponieważ przedsiębiorstwo tylko wtedy zdecyduje 

się na wypłatę dywidendy, gdy zaspokojone zostaną potrzeby inwestycyjne firmy. Zatem, gdy 

inwestycje stanowią priorytet dla spółki, to spółki rozwojowe będą unikały płacenia 

dywidend
398

. 

 Dwa ostatnie rodzaje polityki dywidendowej
399

 spotykane są niezwykle rzadko, 

przez co nie wymagają szczegółowego potraktowania w niniejszej pracy. Należą do nich 

polityka stuprocentowej stopy wypłat dywidendy oraz polityka zerowej stopy wypłaty 

dywidendy. 

                                                 
393

 Por. ibidem, s. 101. 
394

 Por. Chuvakhin, N. (2002), op. cit., s. 15 oraz Lintner, J., Distribution of incomes of corporations among 

dividends, retained earnings, and taxes, “American Economic Review” 1956, Vol. 56, No. 2, May, 97-113. 
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 Por. Sierpińska, M. (1999), op. cit., s. 101. 
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 Por. ibidem, s. 101. 
397

 Ibidem, s. 101. 
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 Por. ibidem, s. 103. 
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 Związane z nimi strategie ujęte są w ich nazwach. 
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 Często stosowanym kompromisem jest „strategia stałej (stabilnej) i niskiej 

dywidendy zwyczajnej z nieregularną dywidendą dodatkową”
400

, a optymalna polityka 

dywidend „utrzymuje równowagę pomiędzy bieżącą wypłatą dywidend i przyszłym wzrostem 

w celu maksymalizacji wartości akcji”
401

. 

 

VI.4 Teorie tłumaczące różne zjawiska w zakresie polityki 

dywidend 

Istnieje szereg obserwacji charakterystycznych dla kontekstu prowadzenia polityki dywidend 

zjawisk oraz tłumaczących je teorii. Do najważniejszych hipotez związanych ze 

wspomnianymi obserwacjami należą m.in. teoria nieistotności polityki dywidend Millera-

Modiglianiego oraz jej wyjaśnienia, inne teorie szczegółowo tłumaczące wpływ polityki 

dywidend na ceny akcji oraz zjawisko preferencji dywidendy w gotówce. Warto zatem w tym 

miejscu omówić najważniejsze z nich. 

VI.4.1 Irrelewantność wpływu polityki dywidend na ceny akcji 

Teoria nieistotności polityki dywidend sformułowana w 1961 roku przez Mertona Millera i 

Franco Modiglianiego
402

 mówi o tym, że „polityka dywidend nie ma wpływu ani na wartość 

akcji firmy, ani na jej koszt kapitału”
403

, ponieważ wartość firmy zależy jedynie od potencjału 

operacyjnego (ang. earning power) oraz ryzyka biznesowego (ang. business risk)
404

. Sytuacja 

taka powinna mieć miejsce przy założeniu, że rynek jest efektywny
405

, nie ma kosztów 

transakcyjnych
406

 i „nie występują różnice w opodatkowaniu pomiędzy zyskami 

zatrzymanymi i wypłaconymi oraz pomiędzy dywidendami i zyskami kapitałowymi”
407

. 

Ponadto zakłada się pewne charakterystyki behawioralne inwestorów takie jak racjonalne 

zachowanie
408

 oraz doskonała pewność co przyszłych zysków firmy
409

. 
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 Duraj, A. N. (2002), op. cit., s. 126. 
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wartości majątku (przyrost gotówki bądź wzrost wartości posiadanych akcji). 
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 Z teorią nieistotności polityki dywidend wiąże się również założenie, że inwestorom 

jest obojętne czy ich majątek zwiększy się w wyniku otrzymania gotówkowej dywidendy, czy 

też poprzez osiągnięcie podobnej wielkości zysków kapitałowych (nie zamienianych na 

gotówkę). Warto przypomnieć w tym miejscu model wyceny akcji oparty na stałym wzroście 

wypłaty dywidend, z którym związany jest następujący wzór
410

:  

�̂�0 =
𝐷1

𝑘𝑠 − 𝑔
 

Bazując na takim modelu można prześledzić dwa przeciwstawne mechanizmy. Z jednej 

strony, gdy „spółka zwiększa wskaźnik wypłaty dywidendy, rośnie 𝐷1 […] [, przez co] sam 

wzrost w oderwaniu od pozostałych zmiennych, powinien spowodować wzrost ceny akcji”
411

. 

Z drugiej jednak strony, „podniesienie 𝐷1 zmniejsza środki dostępne na sfinansowanie 

inwestycji, co spowoduje spadek stopy wzrostu, a w konsekwencji przyczyni się do spadku 

ceny akcji”
412

. Można zatem zauważyć, że z dowolną zmianą w zakresie polityki dywidend 

wiążą się przeciwstawne tendencje w zakresie jej wpływu na ceny akcji, a więc na wartość 

rynkową firmy. 

 W jednym z wyjaśnień hipotezy Millera-Modiglianiego przyjmuje się, że 

akcjonariusze mogą projektować swoją własną politykę dywidend. Przykładowo, jeżeli firma 

nie wypłaca dywidend, to akcjonariusz, który chce „dywidendy” wielkości 5%, może uzyskać 

ją sprzedając 5% swoich akcji
413

. Przeciwnie, jeżeli przedsiębiorstwo płaci wyższą 

dywidendę, niż inwestor tego oczekuje, może on wykorzystać część „niechcianej” dywidendy  

na kupno dodatkowych akcji w tej spółce. Gdyby tak inwestor mógł kupować i sprzedawać 

akcje i tym samym tworzyć swoją własną politykę dywidend bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów, wówczas polityka dywidend spółki byłaby rzeczywiście nieistotna
414

. Wydaje się 
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 Por. Sierpińska, M. (1999), op. cit., s. 137. 
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 Por. Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 193. 
411

 Ibidem, s. 193. 
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 Brigham E. F., Ehrhardt M. C. (2008), op. cit., s. 641. 
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jednak, że to wyjaśnienie Brighama i Ehrhardta nie jest do końca satysfakcjonujące, ponieważ 

mówi nie tyle o nieistotności polityki dywidend
415

, co o sytuacji, w której paradoksalnie 

inwestorzy – w zależności od, zgodnej z oczekiwaniami lub nie, wielkości wypłaty 

dywidendy – mogliby decydować o wysokości wypłacanej przez spółkę dywidendy, bo 

uogólniona tendencja do pozbywania się akcji w celu otrzymania np. 5% zastępczej 

„dywidendy” wywołuje raczej presję na spadek cen akcji, co nie jest raczej celem 

przedsiębiorstwa, nie mówiąc o tym, że inwestorzy, którzy dostają dywidendę i nie 

pozbywają się akcji mają większy stan posiadania niż ci, którzy nie otrzymują dywidendy i w 

dodatku pozbywają się akcji
416

. Również koszt kapitału własnego odgrywa tutaj dużą rolę, 

ponieważ spółka nawet jeśli nie wypłaca dywidendy, to zyski zatrzymane powinna 

reinwestować przynajmniej po wymaganej przez akcjonariuszy stopie, więc dla inwestorów 

ma znaczenie, przynajmniej długim horyzoncie, jakie są perspektywy wypłaty dywidendy w 

przyszłości. O tym należy pamiętać, ponieważ ostatecznie nawet ceny akcji sprowadzają się 

do strumienia przyszłych dywidend, przez co potencjał ku temu ze strony przedsiębiorstwa 

jest raczej dokładnie przez inwestorów analizowany. Ponadto dylemat nie dotyczy wyboru 

typu dostać dywidendę czy sprzedać akcje, tylko raczej tego, czy preferować dywidendę, czy 

też wzrost wartości spółki związany z jej zatrzymaniem w formie zysków zatrzymanych. Nie 

o to chyba jednak w zaprezentowanym przykładzie chodzi, dlatego warto zapoznać się z 

innym wyjaśnieniem. 

 Mechanikę teorii Millera-Modiglianiego lepiej oddaje inny przykład. Jeżeli przyjąć, 

że przedsiębiorstwo posługuje się określonym programem inwestycyjnym, ma racjonalny 

poziom dźwigni finansowej, część inwestycji opłaca z zysków zatrzymanych, a resztę 

przeznacza na dywidendę, to powstaje problem pozyskania środków na ewentualne konieczne 

zwiększenie wielkości wypłaty dywidendy. Rozwiązaniem może być emisja nowych akcji. 

Istotne jest również to, że każda akcja będzie mniej warta po przekazaniu dywidendy 

akcjonariuszom niż przed. Uszczuplenie majątku akcjonariusza na skutek spadku kursu akcji 

jest jednak kompensowany dodatkową dywidendą gotówkową, jaką otrzymują
417

. Ważne jest 

tutaj szczególnie to, że „wartość przeniesiona na nowych akcjonariuszy jest równa poziomowi 

wypłaconej dywidendy, a całkowita wartość firmy jest nie zmieniona”
418

. 
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 Nie ma ona sensu w krótkim okresie, więc tym bardziej nie można mówić o wymienności dywidend i zysku 
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 Warto podkreślić, że, w świetle hipotezy nieistotności polityki dywidend, co już 

zostało wspomniane, „dla inwestorów obojętny jest wybór między stopą zwrotu z dywidendy 

a oczekiwanymi zyskami kapitałowymi”
419

, co wynika z relacji wymienności pomiędzy stopą 

wzrostu dywidendy 𝑔 a stopą dochodowości dywidendy 𝐷1/𝑃0
420

, ponieważ wymagana stopa 

zwrotu łącząca te wielkości z kapitału akcyjnego sprowadza się w uproszczeniu do 

następującego wzoru: 

𝑘𝑠 =
𝐷1

𝑃0
+ 𝑔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Można zatem powiedzieć, że w świetle hipotezy nieistotności Millera-Modiglianiego, 

polityka dywidend nie ma wpływu na wymaganą przez inwestorów stopę zwrotu z kapitału 

własnego
421

. 

 Warto również podkreślić, że wokół problemu nieistotności polityki dywidend 

narosło wiele niejasności, które były efektem nie tylko błędnej interpretacji ze strony autorów 

podręczników, ale w szczególności tego, że Miller i Modigliani dość zręcznie zmieniali swoje 

poglądy na problem dywidendy w swoich kolejnych artykułach. Podczas gdy jedni autorzy 

piszą o tym, że nieistotność polityki dywidend dotyczy cen akcji
422

, inni z kolei podkreślają, 

że stała jest tylko w świetle tej teorii wartość firmy (najlepsze wyjaśnienie zgodne z tą wersją 

koncepcji opisała Maria Sierpińska
423

). 

VI.4.2 Teorie i obserwacje przeczące teorii Millera-Modliglianiego 

Wyniki badań empirycznych skłaniają do przyjęcia tezy, że ceny akcji rosną, gdy dywidendy 

zostają zainicjowane lub wzrastają
424

, co przeczy teorii nieistotności Millera-Modiglianiego, 

przez co warto poszukać innego wytłumaczenia omawianej zależności.  

 Jednym z wyjaśnień wpływu polityki dywidend na ceny akcji jest hipoteza 

sygnalizacji (zawartości informacyjnej), która opiera się na obserwacjach empirycznych, 

zgodnie z którymi „zwiększenie wypłacanej dywidendy powodowało wzrost ceny akcji, 

podczas gdy redukcje dywidendy zwykle prowadziły do jej spadku”
425

, co dodatkowo 

wskazuje na fakt, że „przeciętny inwestor  przedkłada dywidendy nad zyski kapitałowe”
426

 

                                                 
419

 Duraj, A. N. (2002), op. cit., s. 130. 
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 Por. Duraj, A. N. (2002), op. cit., s. 131. 
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 Por. Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 194. 
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 Por. Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 193. 
423

  Por. Sierpińska, M. (1999), op. cit., s. 136-141. 
424

 Thaler, R. (1999), op. cit., s. 14. 
425

 Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 198. 
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 Ibidem, s .198. 
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(ten efekt zostanie omówiony w następnym podrozdziale). Zgodnie z hipotezą sygnalizacji 

gdy dochodzi do zwiększenia (zmniejszenia) wypłaty dywidendy przez spółkę do wartości 

większej (mniejszej) niż oczekiwana przez inwestorów jest dla nich sygnałem dotyczącym 

perspektyw związanych z kondycją spółki, przez co zmiany dywidend stanowią informację na 

temat przewidywanych przez zarząd dochodów
427

. Zdaniem Stephena Rossa informacja o 

przewidywanej kondycji spółki, która jest zawarta w zmianie polityki dywidend, trudna jest 

do zafałszowania przez zarząd w przypadku np. rzeczywistego braku rentowności, dlatego tak 

silnie, ze względu na potencjalną rzetelność, reagują na nią inwestorzy
428

. 

 Inna teoria, która tłumaczy wspomniane zjawisko dodatniej korelacji pomiędzy 

wypłatą dywidendy a cenami akcji, jest teoria „wróbla w garści” Gordona i Lintnera, zgodnie 

z którą „koszt zatrzymanych zysków wzrasta, jeśli wydatki dywidendowe maleją, ponieważ 

inwestorzy są mniej pewni otrzymania zysków kapitałowych aniżeli korzyści 

dywidendowych”
429

. Idąc dalej, inwestorzy będą przypisywali większą wartość nominalnej 

wielkości oczekiwanej dywidendy niż takiej samej nominalnej wielkości zysków 

kapitałowych, gdyż stopa dochodu z dywidendy jest obarczona mniejszym ryzykiem
430

 niż 

stopa wzrostu dywidendy, gdy model stałego wzrostu jest brany pod uwagę
431

. Warto również 

podkreślić, że kryterium optymalizacyjne w świetle tej teorii będzie się opierało na założeniu, 

że „wartość firmy będzie największa wtedy, kiedy wskaźnik wypłaty dywidendy będzie 

wysoki, ponieważ inwestorzy postrzegają dywidendy jako mniej ryzykowne niż zyski 

kapitałowe”
432

. Jeżeli zatem inwestorzy preferują dywidendę gotówkową, to informacja o jej 

zmniejszeniu może niekorzystnie wpłynąć na ceny akcji i na odwrót. 

 Oprócz zaprezentowanych wybranych teorii jest również wiele innych podejść do 

problemu, co w bardziej uporządkowany sposób przedstawia tabela VI.1. 

Tabela VI.1 Możliwe kierunki wpływu polityki dywidend na ceny akcji 

 Szkoła 

prodywidendowa 

Szkoła neutralna Szkoła 

antydywidendowa 

Wzrost wypłat 

dywidend 

Wzrost cen akcji Ceny akcji bez zmian 

lub
433

 wartość firmy 

bez zmian 

Spadek cen akcji lub 

zmniejszenie 

wartości firmy 

                                                 
427

 Por. ibidem, s. 199. 
428

 Por. Ross, S., The determination of financial structure: the incentive-signalling approach, “The Bell Journal 

of Economics” 1977, Vol. 8, 23-40. 
429

 Duraj, A. N. (2002), op. cit., s. 132. 
430

 Miller i Modigliani w teorii nieistotności zakładali natomiast, że dla inwestora jest obojętne który rodzaj 

dochodów wybierze. 
431

 Por. Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 194. 
432

 Ibidem, s. 229. 
433

 Wszędzie, gdzie pojawia się „lub” chodzi o to, że rodzaj efektu zależy od koncepcji. 
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Zmniejszenie 

wypłat dywidend 

Spadek cen akcji Ceny akcji bez zmian 

lub wartość firmy 

bez zmian 

Wzrost cen akcji lub 

zwiększenie wartości 

firmy 

Rodzaj teorii Teoria „wróbla w 

garści”, hipoteza 

sygnalizacji 

Hipoteza 

nieistotności MM 

Teoria preferencji 

podatkowych 

(nieomawiana w 

pracy
434

) 
Źródło: opracowanie własne. 

VI.4.3 Sposoby tłumaczenia zjawiska preferencji dywidendy w gotówce 

Kolejnym ważnym zjawiskiem wynikającym z obserwacji empirycznych jest preferencja 

inwestorów co do otrzymywania dywidend w formie gotówkowej
435

 oraz fakt, że większość 

dużych przedsiębiorstw płaci dywidendę gotówkową
436

. 

 Istnieje kilka wyjaśnień tego fenomenu, które można podzielić na klasyczne i 

behawioralne. 

 Do klasycznych wyjaśnień można zaliczyć omawianą w poprzednim podrozdziale 

teorię „wróbla w garści” (ang. „bird-in-the-hand”), zgodnie z którą inwestorzy preferują 

dywidendy gotówkowe jako mniej ryzykowne źródła dochodu niż zyski kapitałowe (sama 

teoria została omówiona w poprzednim podrozdziale) oraz efekt klienteli, który polega na 

tym, że różne grupy mają odmienne preferencje co do wypłaty dywidendy, a spółki mają 

tendencję do „przyciągania takiego typu inwestorów, którym podoba się polityka dywidend 

firmy”
437

. 

 Inną grupą wyjaśnień tego, dlaczego dywidenda i zyski kapitałowe nie są 

doskonałymi substytutami, gdzie bardziej wnika się w charakter decyzji i preferencji 

inwestorów są wyjaśnienia behawioralne, które zostały zaproponowane po raz pierwszy przez 

Shefrina i Statmana
438

, a które obejmują trzy teorie i zjawiska: 

1. Teoria samokontroli 

2. Teoria perspektywy 

3. Mentalne księgowanie 

 W świetle omawianej w poprzednim rozdziale teorii samokontroli, inwestorzy 

preferują dywidendy gotówkowe ze względu na to, że ich wysokość może ograniczać bieżące 

wydatki na cele konsumpcyjne inwestorów. W przeciwnym wypadku, gdyby inwestorzy w 

                                                 
434

 W warunkach polskich nie ma ta teoria specjalnego zastosowania, ponieważ nie ma różnic w opodatkowaniu 

dywidend i zysków kapitałowych. 
435

 Por. Shefrin H. M., Statman M., op. cit., s. 253-282. 
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 Thaler, R. (1999), op. cit., s. 14. 
437

 Brigham, E. F., Houston, J. F. (2005), op. cit. t. 2, s. 200. 
438

 Por. Shefrin H. M., Statman M., op. cit., s. 253-282. 
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większym stopniu pozwalali sobie na sprzedaż akcji, to dostępna z tego tytułu gotówka 

stwarzałaby większą pokusę dokonywania bieżącej konsumpcji. Ograniczenie konsumpcji do 

wysokości dywidend pozwala zatem zachować inwestorom samokontrolę i uniknąć 

potencjalnego żalu związanego z negatywnymi skutkami jej utraty
439

. 

 Inne behawioralne wyjaśnienie – teoria perspektywy odwołuje się z kolei do 

preferencji inwestorów. Z punktu widzenia efektu dyspozycji, który został teoretycznie 

wytłumaczony za pomocą funkcji użyteczności w teorii perspektywy Tversky'ego i 

Kahneman'a
440

 można rozważyć problem dywidendy za pomocą dwóch wymiarów. Jeden z 

nich dotyczy preferencji inwestorów, którzy dokonują wyboru między takimi samymi 

wielkościami nominalnymi, ale obarczonymi różnym ryzykiem. Drugi wymiar dotyczy 

natomiast tego, przy pomocy jakiej ramy odniesienia patrzy się na preferencje – czy przez 

pryzmat zysków, czy też strat
441

. W sytuacji, gdy wybór inwestora poprzedzał okres zysków, 

to będzie on wykazywał się większą awersją do ryzyka, co może ujawniać się w preferowaniu 

pewnej dywidendy nad ryzykowne akcje, natomiast, gdy poprzedzającą była sytuacja 

ponoszenia strat, to inwestor, u którego uaktywniony był schemat preferencji typowych dla 

strat (mniejsza awersja do ryzyka), z większym prawdopodobieństwem, jak można 

przypuszczać, mógłby preferować zyski kapitałowe nad pewną dywidendę
442

. Postrzegając 

dywidendy jako częściową likwidację (spieniężenie) inwestycji, można dojść do przekonania, 

że posiadanie akcji, których wartość wzrosła, oznacza, że akcjonariusz ma inklinację do tego, 

by preferować dywidendy bardziej niż zyski kapitałowe
443

. Podobnie, akcjonariusz, który stoi 

w obliczu strat jest bardziej skłonny, by odrzucać dywidendę, gdy cena akcji związana z tą 

dywidendą spada, ponieważ ma nadzieję, że cena akcji znów wzrośnie do poprzedniego  

poziomu, by wyeliminować straty
444

. Ogólnie takie ujęcie sugeruje dodatnią relację pomiędzy 

zwrotem z akcji a wypłatą gotówkowej dywidendy
445

. 

 Ostatnie zjawisko – mentalne księgowanie stanowi pewną ramę dla dwóch 

wcześniejszych zjawisk – samokontroli i efektu predyspozycji, która pozwala jeszcze 
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 Por. Ben-David, I., Dividend policy decisions, w: H. K. Baker, J. R. Nofsinger, Behavioral finance: investors, 

corporations, and markets, Wiley, Hoboken 2010, s. 442. 
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 Por. Kahneman, D., Tversky, A., Prospect theory: An analysis of decision under risk, “Econometrica” 1979, 

Vol. 47, 263-291. 
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 Por. Murray, J. S., Framing and disposition effects in stockholders’ dividend preferences: evidence from 

optional scrip dividends, SSRN Working Paper 2010, s. 5. 
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 Por. ibidem, s. 5. 
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 Por. ibidem, s. 5. 
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dokładniej prześledzić poznawcze i behawioralne inklinacje inwestorów w zakresie 

preferencji gotówkowej dywidendy. 

 Jeżeli inwestorzy nie są racjonalni, jak zakłada to teoria Millera i Modiglianiego, to 

mogą mieć skłonność do rozdzielania źródeł swoich dochodów, co jest charakterystyczne dla 

zjawiska mentalnego księgowania
446

. Mentalne księgowanie w sytuacji braku samokontroli 

może jeszcze pełniej uzasadniać zjawisko preferencji dywidendy w gotówce, ponieważ 

„typowy inwestor, który ma problemy z samokontrolą, działa zgodnie z regułą «konsumuj za 

pieniądze z dywidendy, a nie z kapitału»”
447

, co może być tym silniejsze, im większą rolę 

będzie odgrywała zasada, zgodnie z którą inwestor będzie rozdzielał domeny dochodu z 

tytułu dywidendy bądź odroczonych w czasie przyszłych zysków kapitałowych, które są 

odrębnymi kontami mentalnymi
448

. 

 Można również połączyć zjawisko mentalnego księgowania z efektem dyspozycji. 

Wspomniana wcześniej interpretacja implikacji teorii perspektywy w zakresie preferencji co 

do wypłaty dywidendy ze strony akcjonariusza jest niezgodna z wnioskami Shefrina i 

Statmana. Ich podejście natomiast łączy teorię perspektywy z księgowaniem mentalnym, by 

móc powiedzieć, że albo zyski, albo wielkie straty mogłyby skutkować preferencją 

dywidendy, natomiast niewielkie straty mogłyby skutkować preferencją zysków 

kapitałowych
449

. Takie podejście bazowało na podejściu integracji (łączenia) - segregacji 

(rozdzielania) wyników finansowych Thalera z 1985 roku
450

. Dywidendy i zwroty z akcji są 

dwoma charakterystycznymi rodzajami zwrotów, które akcjonariusz mógłby mentalnie 

segregować lub integrować
451

. Warto w tym miejscu krótko wspomnieć co oznaczają pojęcia 

integracji (łączenia) i segregacji (rozdzielania). Pierwszy mechanizm polega na rozpatrywaniu 

wartości sumy poszczególnych źródeł dochodu (wyników finansowych), natomiast w 

przypadku drugiego procesu pozycje te są ewaluowane oddzielnie
452

.Jeżeli posegregowane 

zwroty mają większą wartość niż łączne zwroty, wówczas akcjonariusz będzie miał taką 

preferencję co do dywidendy, kiedy segregacja wymagała dywidend. Kiedy łączne 

(zintegrowane) zwroty mają większą wartość niż posegregowane zwroty, wtedy dywidendy 

są nadal akceptowane pod warunkiem, że akcjonariusz potrafi mentalnie połączyć zwroty
453

. 
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Jeżeli 'umysłowo-księgowa'
454

 integracja zwrotów jest trudna, wówczas akcjonariusz będzie 

unikał dywidend. Wykorzystując ramy teorii mentalnego księgowania Thalera, Shefrin i 

Statman
455

 rozważali łączny wynik trzech kombinacji dywidend i zwrotów z akcji. Kiedy 

mowa o wielokrotnych zyskach, to segregacja umożliwia akcjonariuszowi oddzielne 

doświadczanie przyjemności ze zwrotów kapitałowych i dywidend. Z kolei, kiedy 

rozpatrywana jest pomieszana strata, która łączy straty kapitałowe z niewielkimi 

dywidendami tak, że łączny zwrot jest ujemny, to segregacja umożliwia akcjonariuszowi 

osiągnięcie przyjemności z dywidendy jako namiastki przyjemności w obliczu strat
456

. 

Pomieszany zysk można z kolei zdefiniować jako stratę kapitałową, którą jednak przewyższa 

większa dywidenda, więc łączenie zwrotów unieważnia stratę i daje akcjonariuszowi 

przyjemność z małego całościowego zysku
457

. Te scenariusze implikują, że zwroty z akcji 

wpłyną na preferencje co do dywidendy, a segregowanie (rozdzielanie) wielu zysków lub 

pomieszanych strat kreuje preferencje dywidendy i jeżeli łączenie zwrotów jest łatwiejsze bez 

dywidend, połączone zwroty powinny wykreować preferencję zysków kapitałowych
458

.  

 Podsumowując, Shefrin i Statman przypuszczali, że inwestorzy mogą preferować 

dywidendy, ponieważ mniejszą użyteczność przypisują jednemu dużemu zyskowi niż serii 

małych zysków
459

. Ponadto, stosowanie wąskich ram, które jest charakterystyczne dla 

typowego inwestora z punktu widzenia teorii perspektywy, sprawia, że inwestorzy często 

oceniają zyski w oderwaniu od ich całego majątku
460

, co sprzyja nieracjonalności polegającej 

na tym, że inwestorzy zwykle nie będą integrować różnych kont mentalnych i przyjemność 

będą czerpać z niewielkich, ale częstych zysków, a straty będą przetrzymywać i obronnie 

racjonalizować. Dodatkowym uzasadnieniem wspomnianych ustaleń może być działanie 

opartego na dopaminie układu nagrody w mózgu, którego aktywność jest optymalna przy 

regularnych wzmocnieniach, natomiast dramatycznie zwiększa swoją aktywność, gdy 

spodziewana nagroda się nie pojawi, przez co stanowi to dla organizmu na tyle silny stres, że 

usilnie będą poszukiwane jakieś inne pozytywne sygnały świadczące o tym, że jednak np. 

nadal odnosi się jakąś, choćby drobną korzyść
461

. Ponadto silniejsze emocje wyzwalają 
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odruchowo koncentrację na bieżącej sytuacji, co odrywa jednostkę od szerszej i bardziej 

racjonalnej perspektywy. 

VI.4.4 Autorskie ujęcie problematyki dywidend 

W niniejszym podrozdziale zaproponowane zostało rozwinięcie opisywanych w niniejszej 

pracy zależności, które stanowi autorską syntezę omawianych zagadnień w zakresie zjawisk 

takich jak wpływ informacji o zysku i polityce dywidend na ceny akcji w świetle połączonej 

perspektywy fundamentalnej i behawioralnej oraz własne poglądy na to zagadnienie autora 

pracy. 

Z wypłatą dywidendy w spółce związane są co najmniej dwa towarzyszące zjawiska 

na rynku papierów wartościowych. Pierwsze polega na tym, że oczekiwana dywidenda 

podnosi oczekiwaną stopę zwrotu z tytułu posiadania akcji, bo wiąże się z przypływem 

gotówki dla akcjonariusza, zatem napływające informacje dotyczące najbliższej wypłaty 

dywidendy mają wpływ na wycenę akcji. Z drugiej strony wypłata dywidendy oznacza 

uszczuplenie wartości spółki w stosunku do wartości w dniach towarzyszących ogłoszeniu 

informacji o wynikach finansowych (zyskach), zatem w dalszej perspektywie oczekiwany 

wzrost wartości może być niższy niż w momencie publikacji informacji o zysku. Problem jest 

jednak nieco bardziej skomplikowany, ponieważ każda firma ogłasza często kilka lat 

wcześniej strategię polityki dywidend i w okolicach daty publikacji informacji o kondycji 

finansowej spółki wiadomo jest na ogół, jaką część zysku spółka przeznaczy na dywidendy, 

zatem w związku z tym informacje o wypłacie dywidendy mogą być istotne tylko wtedy, gdy 

wiążą się z jakąś nową, nieznaną wcześniej inwestorom zmianą. 

 

Rysunek VI.1 Wpływ nowych informacji o zmianach w zakresie wypłaty dywidendy na cenę akcji (bieżąca 

perspektywa) – własna propozycja prostego modelu 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

W modelu przyjęto kilka założeń, m.in. o tym, że są dwa rodzaje informacji o 

dywidendzie – pozytywne (sygnał wypłaty dywidendy) i negatywne (sygnał zatrzymania 

zysku w spółce). Wszystkie porcje informacji mają podobną siłę oddziaływania. Jedna porcja 

informacji równa się zmianie ceny o 1 zł. Schemat ilustruje działanie rynku efektywnego, na 

którym ceny natychmiastowo dostosowują się do nowych informacji istotnych z punktu 

widzenia wyceny akcji. 

Rysunek VI.2 Kształtowanie się kursu akcji w oparciu o napływające informacje dotyczące polityki 

dywidend, zysku i wypłaty dywidendy przy uwzględnieniu ew. inklinacji behawioralnych 

inwestorów. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

t 50 zł 51 zł 53 zł 54 zł 58 zł 56 zł 

Pierwsze nieoficjalne informacje 

dotyczące wyższego niż się 

spodziewano zysku 

II. Ogłoszenie strategii większego 

zatrzymania zysków w spółce 

I. Ogłoszenie strategii większej 

wypłaty dywidendy 

Pierwsze nieoficjalne informacje 

dotyczące wyższego niż się 

spodziewano zysku 

Informacje o znaczących zmianach 

w wypłacie dywidendy  

Wpływ różnych informacji 

Mechanizm odpowiednio jak 

dla I. lub II. 
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Analiza fundamentalno-behawioralna rysunku może wyglądać tak jak to dalej opisano.  

W przypadku ogłoszenia strategii większej wypłaty dywidendy można przypuszczać 

następujące zmiany kursów. Emocje i odruchy są szybsze, więc na początku może 

zadecydować o kursach akcji np. preferencja pieniądza na dziś niż w przyszłości (preferencja 

bieżącej konsumpcji i awersja do ryzyka). Ten mechanizm może sprzyjać przetrzymywaniu 

lub skupowaniu akcji, które przyniosą niedługo wyższą dywidendę. Potem jednak zaczynają 

się włączać bardziej zaawansowane mechanizmy poznawcze i przewidywania dotyczące 

dalszej perspektywy i cena powinna zacząć spadać, ponieważ spółka mniej nastawia się na 

wzrost wartości w długim horyzoncie. 

Zmiana strategii na politykę większego zatrzymywania zysków w spółce natomiast, 

może skutkować silnie negatywną pierwszą reakcją, ponieważ gorsze są perspektywy 

bieżących dochodów kapitałowych, natomiast po jakimś czasie dochodzi do głosu myślenie 

bardziej abstrakcyjne i inwestorzy mogą chcieć jednak zatrzymać część takich akcji lub 

dokupić ich więcej. 

Kolejny przypadek zilustrowany na rysunku dotyczy napływających informacji o 

zysku za dany rok. Siła pozytywnych reakcji inwestorów będzie w tym wypadku 

najprawdopodobniej zależała od stopnia uprawdopodobnienia i potwierdzenia się kolejnych 

informacji. Ze względu na awersję do ryzyka reakcja na niepewne informacje będzie bardzo 

ostrożna, natomiast silnie inwestorzy zareagują na informacje pewne. 

W przypadku informacji o wypłacie dywidendy, wydaje się, że najbardziej 

prawdopodobną reakcją na nowe informacje będą dostosowania cen takie, jak w przypadku 

komunikowanych przez spółkę zmian w polityce dywidend, chociaż powinny być one mniej 

silne niż w przypadku modyfikacji strategii, ponieważ dotyczą tylko bieżącej perspektywy, a 

więc nie mają pewnie większego znaczenia np. dla inwestorów stosujących długofalową 

strategię „kup i trzymaj”. 
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ZAKOŃCZENIE 

Zagadnienie wypłaty dywidendy i jej relacji do innych zmiennych w finansach jest jednym z 

trudniejszych problemów, na co jeden z czołowych teoretyków finansów Fisher Black ukuł 

termin ang. dividend puzzle, co uzasadniał słowami „im trudniej spoglądamy na obraz 

zagadnienia dywidendy, tym większą stanowi on zagadkę, w której elementy po prostu nie 

pasują do siebie”
462

. Trudno zatem przypuszczać, żeby niniejsza praca choćby w 

dostatecznym stopniu wyczerpywała temat. Celem niniejszej pracy jednak była próba 

powiązania ze sobą niektórych elementów dividend puzzle oraz autorskiego 

usystematyzowania poszczególnych wątków w ramach myśli poświęconej zagadnieniu, która 

dominuje w różnych nurtach tak finansów klasycznych, jak i behawioralnych. Autor wyraża 

nadzieję, że oryginalne elementy w pracy będą stanowiły źródło kontrowersji, inspiracji i 

nowych twórczych wątpliwości dla innych badaczy. W niniejszej pracy próbowano podejść 

do problemu z różnych stron i, jeżeli to było możliwe, integrować perspektywy, co nie 

zawsze się udawało, bo choć od publikacji artykułu Blacka upłynęło dużo czasu, to nowe 

teorie i badania zdają się jeszcze bardziej komplikować zarówno kontekst problemu, jak i 

podstawowe jego elementy. 

                                                 
462

 Black, F., The dividend puzzle, “Journal of Portfolio Management” 1976, Vol. 2, No. 2, s. 5. 
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