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Czy większy może więcej?  
Analiza krótkoterminowych wyników  

polskich funduszy inwestycyjnych1

Dariusz Filip*

Streszczenie: Cel – artykuł koncentruje się na ustaleniu, czy efekty gospodarowania osiągane przez fundusze 
inwestycyjne w ujęciu krótkoterminowym są związane z wielkością aktywów będących w ich posiadaniu.
Metodologia badania – badanie dotyczyło krajowych funduszy akcyjnych funkcjonujących w Polsce w okresie 
2000–2015. Weryfikację postawionych hipotez oparto na trzech grupach narzędzi badawczych. 
Wynik – w efekcie przeprowadzonego badania stwierdzono, że nie występują dysproporcje w wynikach inwe-
stycyjnych osiąganych przez grupę dużych oraz małych podmiotów. Analiza niezależności kryteriów klasyfi-
kacyjnych wskazała na brak istnienia istotnego związku między analizowanymi cechami funduszy w ujęciach 
rocznych. Z kolei wykorzystane modele regresji nie potwierdziły wpływu poziomu aktywów zarządzanych 
przez fundusze na ich efekty gospodarowania.
Oryginalność/wartość – dostrzeżono konieczność dalszej analizy omawianego zagadnienia z wykorzystaniem 
bardziej zaawansowanych metod badawczych dla danych przekrojowo-czasowych.

Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, cechy funduszy, wartość aktywów netto, wyniki inwestycyjne

Wprowadzenie

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce postrzegany jest jako wciąż rozwijający się, o czym 
świadczą najlepiej zestawienia wielkości poszczególnych europejskich rynków pośrednictwa 
finansowego opracowywane przez Europejskie Zrzeszenie Funduszy oraz Organizacji 
Zarządzających Aktywami (EFAMA). Wynika z nich, że utrzymująca się od dłuższego 
czasu dynamika wzrostu polskiego rynku należy do jednych z najwyższych wśród kilkunastu 
krajów opisywanych w cyklicznych raportach. Niemniej wartość aktywów netto funduszy 
inwestycyjnych w Polsce ogółem na koniec 2015 roku szacowana była na kwotę 61,5 mld euro, 
co przy łącznej wartości całego europejskiego rynku wynoszącej 12 580,6 mld euro stanowi 
marginalną część (EFAMA, 2016).

1 Tekst powstał w ramach projektu badawczego, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum 
Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2014/15/D/HS4/01227.
* dr Dariusz Filip, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych 
i Społecznych, Instytut Socjologii, Katedra Finansów, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 3, e-mail: 
d.filip@uksw.edu.pl.
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Średnia wielkość funduszu inwestycyjnego w Polsce wynosiła na koniec 2015 roku ponad 
200 mln zł i wraz ze zwiększaniem rozmiaru rodzimego rynku obserwowanym na prze-
strzeni ostatnich kilkunastu lat, z wyjątkiem okresów dynamicznych spadków na rynkach 
papierów wartościowych, również ulegała zwiększeniu (zob. IZFA, 2016). Wzrost poziomu 
aktywów, spowodowany głównie napływem nowych środków, jest zjawiskiem korzystnym 
z perspektywy zarządzających funduszami, gdyż doprowadza do zwiększenia przychodów 
z pobieranych opłat za zarządzenie. Jednak napływ ten powinien wynikać z racjonalnych 
przesłanek będących podstawą decyzji inwestorów. Jedną z takich przesłanek, a zarazem 
drugą przyczyną wzrostu wartości aktywów zarządzanych przez fundusze jest wzrost 
wartości jednostek uczestnictwa wynikający z wyceny posiadanych walorów w portfelu 
inwestycyjnym. 

Zgodnie z teorią rynku efektywnego, zagadnienie wpływu wielkości posiadanych przez 
fundusze inwestycyjne aktywów na osiągane przez nie wyniki teoretycznie nie powinno 
mieć znaczenia. Niemniej omawiane podmioty starają się wykorzystywać niemalże 
wszystkie posiadane atrybuty w osiąganiu przewagi rynkowej, w tym efekty skali w ramach 
prowadzonej działalności, oraz powinny zabiegać o to, by dostarczać swoim klientom moż-
liwie najlepszych rezultatów inwestycyjnych. Pomimo wyczuwanego pewnego konfliktu 
interesów wpisującego się w teorię agencji (zob. Jensen, Meckling, 1976), w postaci chęci 
osiągania przez fundusze korzyści w formie pobieranych opłat od zarządzanych aktywów, 
a z drugiej strony oczekiwań inwestorów dotyczących wyższych zysków inwestycyjnych, 
napływ kolejnych środków związany jest z oceną oraz postrzeganiem funduszy przez inwe-
storów na podstawie historycznych wyników.

Celem prezentowanego artykułu jest ustalenie, czy w ujęciu krótkoterminowym efekty 
gospodarowania osiągane przez fundusze inwestycyjne działające w Polsce są związane 
z jedną z cech funduszy, to jest wielkością zarządzanych aktywów. Aby zrealizować wyżej 
wymienione założenie konieczne jest postawienie tezy mówiącej o istnieniu zależności 
między wartością aktywów będących w posiadaniu funduszy a osiąganymi stopami zwrotu. 
Powyższy cel, jak i teza główna wynikają z istotności zagadnienia dla między innymi 
funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, a w szczególności stosowanych 
rozwiązań organizacyjnych odnoszących się do poszczególnych funduszy. Drugą grupą 
zainteresowanych ustaleniami płynącymi z tego typu opracowań są sami inwestorzy indywi-
dualni ze względu na postrzeganie oraz ocenę podmiotów, którym powierzyli lub zamierzają 
powierzyć swoje oszczędności.

Struktura przedkładanego opracowania jest następująca. W pierwszej części artykułu 
w sposób syntetyczny został zaprezentowany dorobek naukowy w ramach jednej z deter-
minant wyników funduszy inwestycyjnych. W części drugiej, mającej charakter metodo-
logiczny, opisano próbę badawczą, użyte miary wyników oraz wykorzystane podejścia 
badawcze. Kolejną część stanowią rezultaty empiryczne wraz z ich interpretacją. Na końcu 
zaś dokonano podsumowania, w którym nakreślono najważniejsze ustalenia. 
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1. Przegląd głównych kierunków ustaleń w ramach literatury przedmiotu

Zagadnienie wielkości posiadanych przez fundusze aktywów w kontekście osiąganych przez 
nie wyników jest analizowane w ramach literatury przedmiotu stosunkowo od niedawna. 
Poszukiwanie determinant wyników, w tym również atrybutów funduszy, spowodowało, 
że omawiane zagadnienie stało się, oprócz samej oceny wyników oraz badania ich powta-
rzalności, jednym z najpopularniejszych tematów dotyczących funkcjonowania funduszy 
inwestycyjnych na rynkach rozwiniętych. 

Autorzy prac datowanych na lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku dostrzegli potrzebę 
uwzględnienia omawianych cech w prowadzonych przez siebie badaniach. Początkowo cechy 
organizacyjne funduszy ( fund characteristics) traktowano jako zmienne kontrolne bądź też 
jako wzbogacenie właściwej analizy wyników. Przykładowo w pracy autorstwa Grinblatta 
i Titmana (1994) przy badaniu poświęconemu ocenie wyników, w tym umiejętności mene-
dżerskich, 279 funduszy inwestycyjnych w okresie 1974–1984 dodatkowo zajęto się cechami 
funduszy, między innymi poziomem wartości aktywów. Autorzy ci, wykorzystując test t 
oraz statystykę F, nie znaleźli statystycznie istotnych dowodów potwierdzających wpływ 
wielkości na osiągane przez fundusze wyniki.

Również Golec (1996), analizując wyniki 530 funduszy akcji w okresie 1988–1990, 
próbował ustalić, czy cechy menedżerskie, ale także atrybuty funduszy mogą tłumaczyć 
osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki, podejmowane ryzyko oraz pobierane opłaty. 
Do analizy wykorzystano trzystopniową metodę najmniejszych kwadratów. Otrzymane 
rezultaty pokazały, że istnieje związek między niektórymi cechami menedżerskimi a wy-
nikami, ale wielkość funduszu nie miała w tym przypadku istotnego znaczenia. Podobnie 
Droms i Walker (1996) raportowali, że wyniki osiągane przez fundusze nie są istotnie 
związane z wielkością funduszu. Ich badanie opierało się na próbie 151 funduszy akcji 
funkcjonujących w latach 1971–1990. Zastosowaną metodą była analiza regresji uogólnionej 
wykorzystująca dane przekrojowo-czasowe.

Wzrost zainteresowania omawianą tematyką obserwowano w kolejnych latach, kiedy 
to zaczęto analizować nowe zależności oraz próbowano wprowadzać kolejne techniki ba-
dawcze. Przykładowo Latzko (1999) zauważył, że efekty skali mogą być odczuwalne przez 
fundusze nie tylko w postaci poprawy wyników inwestycyjnych, ale też poprzez zmniejsze-
nie poziomu ponoszonych kosztów. Analizując zmienne dotyczące 2610 otwartych funduszy 
akcji i obligacji, wykorzystał on model regresji kwadratowej. Jednak dopiero Payne, Prather 
i Bertin (1999), badając czynniki menedżersko-organizacyjne, którymi cechowały się fun-
dusze akcyjne w okresie 1993–1995, dostrzegli pozytywny wpływ wielkości funduszy na 
osiągane stopy zwrotu ważone ryzykiem z uwzględnieniem pobieranych opłat. 

Generalnie rezultaty badawcze otrzymane w kolejnych pracach sugerowały, że wielkość 
aktywów posiadanych przez fundusze inwestycyjne inaczej wpływa na wyniki podmiotów 
funkcjonujących na rynkach rozwiniętych, szczególnie na rynku amerykańskim, a inaczej na 
rynkach rozwijających się. Najlepszym tego przykładem jest szeroko przywoływana praca 
autorstwa Chena, Honga, Huanga i Kubika (2004), związana z poszukiwaniem efektów 
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skali w funkcjonowaniu omawianych instytucji finansowych. Na przykładzie relatywnie 
dużej próby badawczej składającej się z amerykańskich funduszy akcji prowadzących 
działalność w latach 1962–1999 dokonano pomiaru ich wyników przy wykorzystaniu alf 
z jedno-, trzy- i czteroczynnikowego modelu CAPM. Autorzy ci stwierdzili, że wyniki 
funduszy niezależnie, czy przed, czy po uwzględnieniu kosztów i opłat, zmniejszają się wraz 
ze zwiększaniem się posiadanych przez fundusze aktywów. Efekt ten określono jako erozję 
wyników oznaczającą pogorszenie rezultatów inwestycyjnych w związku z przekroczeniem 
pewnego poziomu wartości aktywów będących w ich posiadaniu.

Z kolei Yan (2008) uwzględnił płynność oraz styl inwestycyjny w kontekście omawianej 
zależności wielkość–wyniki. Na próbce 1024 amerykańskich funduszy akcji funkcjonu-
jących w latach 1993–2002 ustalił on, że wyniki aktywnie zarządzanych podmiotów są 
rezultatem malejących korzyści skali. Ta odwrotna zależność wyników od wielkości jest 
silniejsza w funduszach, które posiadają mniej płynne portfele inwestycyjne. Powyższe 
ustalenia zostały dokonane przy użyciu analizy regresji dla danych przekrojowych wyko-
rzystującej metodę zaproponowaną przez Famę-MacBetha. Wspomniany autor posłużył się 
zestawem rozbudowanych miar wyników, takich jak trzyczynnikowy model Fama-Frencha, 
czteroczynnikowy model Carharta oraz czteroczynnikowy model warunkowy. 

W jednej z nowszych prac, autorstwa Ferreira, Keswani, Miguela i Ramosa (2013), badano 
determinanty wyników, w tym cech organizacyjnych, funduszy inwestycyjnych z 27 krajów. 
Analizę przeprowadzono na podstawie zgromadzonych danych z lat 1997–2007, dotyczących 
16 316 otwartych aktywnie zarządzanych funduszy akcji, które inwestowały na lokalnym 
rynku, ale które również koncentrowały się na rynkach zagranicznych. Wspomniani autorzy 
stwierdzili, że fundusze inwestycyjne osiągają generalnie gorsze wyniki od wzorca odnie-
sienia. Rezultaty badania wskazują też na istotne różnice w czynnikach wpływających na 
wyniki funduszy w USA oraz w innych analizowanych krajach. Otrzymane dowody na ma-
lejące korzyści skali wśród amerykańskich funduszy kontrastują z ustaleniami dotyczącymi 
funduszy zlokalizowanych poza granicami USA, z których to z kolei wynika, że wielkość 
funduszu pozytywne wpływa na osiągane rezultaty inwestycyjne.

Rozbieżności w ustaleniach dotyczących funduszy pochodzących z różnych rynków, 
zróżnicowanych pod kątem stopnia zaawansowania, pojawiają się w innych badaniach. 
W stosunkowo wczesnych pracach z rynków europejskich, na przykład Dahlquist, Engstrom 
i Soderlind (2000), dostrzeżono wpływ wielkości funduszu na osiągane przez fundusze 
inwestycyjne stopy zwrotu, który był uzależniony od analizowanego segmentu funduszy. 
Na próbce 210 szwedzkich funduszy akcji, obligacji oraz rynku pieniężnego funkcjonują-
cych w okresie 1992–1997 zastosowali oni analizę dla danych przekrojowych. Dahlquist, 
Engstrom i Soderlind stwierdzili, że większe fundusze akcyjne osiągają gorsze wyniki 
niż ich mniejsi konkurenci, natomiast w przypadku funduszy obligacji większe podmioty 
dostarczały jednak relatywnie wyższych stóp zwrotu.

Z kolei Otten i Bams (2002) przeprowadzili badanie wyników inwestycyjnych fundu-
szy akcji pochodzących z głównych rynków europejskich. Łączna liczba uwzględnionych 
w badaniu pośredników finansowych lokujących swoje środki na krajowych rynkach papie-
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rów wartościowych wynosiła 506. Wykorzystując funkcję regresji, w której miary Carharta 
były zmiennymi objaśnianymi, pokazali oni, że dla funduszy francuskich, niemieckich, 
holenderskich oraz brytyjskich wielkość funduszu pozytywnie i statystycznie istotnie 
przekłada się na efekty gospodarowania aktywami.

W przypadku innych rynków pozaamerykańskich, a w szczególności emerging markets, 
również otrzymywano podobne rezultaty. Lee, Yen i Chen (2008) analizowali wyniki  
122 tajwańskich otwartych funduszy akcji w okresie 2001–2006. Wykorzystując cztery 
miary wyników, takie jak zwykła stopa zwrotu, wskaźnik pokazujący różnicę między 
stopą zwrotu danego funduszu oraz stopą zwrotu z benchmarku, alfa Jensena oraz wskaźnik 
Sharpe’a, wspomniani badacze ustalili między innymi istotny i pozytywny związek między 
wielkością funduszy a osiąganymi przez nie wynikami.

Z kolei Huang i Shi (2013) próbowali określić determinanty wyników chińskich funduszy 
akcji. Miarami wyników w tym badaniu były stopy zwrotu ważone benchmarkiem oraz alfy 
Jensena. Próbka składała się z 193 funduszy akcji funkcjonujących w okresie 2006–2011, 
a więc w warunkach bessy (2008 i 2011 r.) oraz hossy (lata 2006–2007, 2009–2010). 
Szczególnie zauważono, że wielkość funduszu pozytywnie wpływa na wyniki w trakcie 
lepszej koniunktury rynkowej, natomiast podczas gorszych warunków na rynku papierów 
wartościowych cechy te odwrotnie wpływają na wyniki funduszy. 

Opracowania pochodzące z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), a w szcze-
gólności z Polski, są nieliczne. Szerzej znana wydaje się praca Białkowskiego i Ottena 
(2011). Ustalili oni, że pomimo braku ponadprzeciętności rejestrowanych stóp zwrotu 
istnieje dodatni i statystycznie istotny związek między wielkością funduszy a efektami ich 
gospodarowania. Rezultaty te otrzymano w analizie 140 funduszy akcji, mieszanych oraz 
obligacji podzielonych na obszar geograficzny inwestycji, to jest fundusze krajowe oraz 
zagraniczne. Horyzont badania obejmował okres 2000–2008. W konstruowanych modelach 
regresji wykorzystali oni miary Carharta jako zmienne zależne. Z powyższymi ustalenia-
mi dobrze korespondują rezultaty odnotowane w pracy Filipa (2017) analizującej wyniki  
265 polskich funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w ramach czterech segmentów, to 
jest akcji, mieszanych, obligacji oraz rynku pieniężnego. W badaniu tym posłużono się 
analizą regresji liniowej oraz kwadratowej. Miarami wyników inwestycyjnych odnotowywa-
nych w latach 2000–2015 były logarytmiczne stopy zwrotu, wskaźniki Sharpe’a, Treynora 
oraz Jensena.

W kontekście ustaleń w ramach rynków CEE omawiana problematyka wciąż wydaje się 
nietknięta. Może to być spowodowane trudnościami w dostępie do baz danych zawierających 
informacje o funkcjonowaniu oraz cechach organizacyjnych analizowanych podmiotów fi-
nansowych. Również stopień rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych powoduje, 
że analiza związku wyników z atrybutami funduszy jest stosunkowo mało popularna, choć 
jednak może być postrzegana jako niezwykle aktualna i pożądana. Można zatem przyjąć, że 
niniejsze opracowanie nawiązujące do dwóch poprzednio przedstawionych prac uzupełnia 
lukę badawczą w lokalnym ujęciu, ale też stanowi wkład do dorobku literatury oraz podstawę 
do dalszych analiz w ujęciu międzynarodowym.
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2. Rozwiązania metodologiczne oraz charakterystyka danych

W niniejszej części zostaną zaprezentowane między innymi sposoby pomiaru wyników 
funduszy inwestycyjnych wraz z omówieniem podejść badawczych. Wykorzystanie różno-
rodnych narzędzi pozwalających odnieść się do oceny zarządzania aktywami, jak również 
samych metod badawczych zwiększać będzie stopień pewności we wnioskowaniu statystycz-
nym. Charakterystyka użytych danych stanowić będzie ostatnią część niniejszego punktu.

2.1. Pomiar wyników

Uwzględnione w niniejszym badaniu miary wyników funduszy inwestycyjnych kalkulowane 
są na podstawie wyceny wartości jednostek uczestnictwa. Wśród zastosowanych sposobów 
pomiaru znajduje się logarytmiczna stopa dochodu (compounded return) odpowiadająca 
kapitalizacji ciągłej. Zaletą takiej miary jest odnotowywanie zmniejszonych odchyleń, co 
też, w przeciwieństwie do arytmetycznej stopy zwrotu, przekłada się na niwelowanie we-
wnętrznych wahań wartości. Obliczeń dokonuje się z zastosowaniem następującej formuły 
(Meucci, 2010): 

,                                                       (1)

gdzie: tir ,  jest logarytmiczną stopą dochodu i-tego funduszu w okresie t,  oraz  
są zaś wartościami netto jednostek uczestnictwa i-tego funduszu na koniec (t) i początek 
(t–1) analizowanego okresu. 

Kolejną miarą zastosowaną w badaniu jest wskaźnik uwzględniający różnice w poziomie 
podejmowanego ryzyka. Ważenie stóp zwrotu ryzykiem odbywa się z wykorzystaniem 
odchylenia standardowego utożsamiającego ryzyko niesystematyczne. Wykorzystywane 
jest ono do oceny wyników mierzonych wskaźnikiem Sharpe’a (reward-to-variability ratio) 
w swojej pierwotnej postaci (Sharpe, 1966): 

,                                                        (2) 

gdzie:  oznacza wskaźnik Sharpe’a dla i-tego funduszu w okresie t, tir ,  – średnią stopę 
zwrotu funduszu i w okresie t, tfr ,  – stopę zwrotu wolną od ryzyka właściwą pod względem 
terminu, natomiast )( ,tirσ  – odchylenie standardowe stopy dochodu funduszu i w okresie t. 
Średnia stopa dochodu oraz odchylenie standardowe obliczane są na podstawie obserwacji 
miesięcznych. 

Pod względem konstrukcji wcześniejsza miara, jak i poniżej opisana korzystają z po-
dobnego układu. Różnica polega na uwzględnieniu przez wskaźnik Treynora (reward-to- 
-volatility ratio) ryzyka systematycznego (zob. Treynor, 1965):



11Czy większy może więcej? Analiza krótkoterminowych wyników...

,                                                      (3) 

gdzie:  oznacza wskaźnik Treynora dla i-tego funduszu w okresie t, zaś )( ,tirβ  – 
ryzyko systematyczne funduszu i w okresie t i informuje o wrażliwości zmiany ceny 
jednostki uczestnictwa w porównaniu ze zmianą benchmarku. Wartości Beta obliczane są 
na podstawie obserwacji miesięcznych. 

Ostatnią z zastosowanych miar wyników jest alfa Jensena kalkulowana na podstawie 
modelu wyceny aktywów kapitałowych. W wyniku estymacji wyrazów wolnych, odpo-
wiednio konstruowanych funkcji regresji, możliwe jest zaobserwowanie nadwyżkowej stopy 
zwrotu (excess return) w zestawieniu z odpowiednio dobranym benchmarkiem. Wartość alf 
Jensena ustalana jest za pomocą następującego wzoru (Jensen, 1968):

,                                       (4)

gdzie: iα  jest poszukiwaną alfą Jensena funduszu i, z kolei tmr ,  stopą zwrotu z benchmarku 
w okresie t dla danego typu funduszy. Wzorcem odniesienia dla omawianego segmentu 
funduszy akcyjnych będzie Warszawski Indeks Giełdowy (WIG). Obserwacje służące 
estymacji parametrów zastosowanego modelu miały charakter miesięczny.

2.2. Metody badawcze

W niniejszym badaniu wykorzystano trzy podejścia badawcze, to jest testy istotności różnic 
w dwóch populacjach, nieparametryczną analizę niezależności cech oraz analizę regresji. 
Pierwsze z nich bazują na podziale funduszy na dwie grupy podmiotów ze względu na 
posiadaną wartość aktywów. Grupę większych funduszy stanowią te podmioty, które gospo-
darowały aktywami równymi medianie lub wyższymi od niej. Do drugiej grupy, mniejszych 
funduszy, zalicza się z kolei podmioty z bazą kapitałową mniejszą od mediany. Metoda ta 
polega na zestawianiu wyników osiąganych w rocznych okresach w grupie większych oraz 
mniejszych funduszy. Porównywanie zostało dokonane przy użyciu dwóch testów. W celu 
weryfikacji przyjętych hipotez badawczych przeprowadzono wnioskowanie pokazujące sta-
tystyczną istotność różnic średnich i median stóp dochodu w grupie większych i mniejszych 
funduszy. 

Generalnie testy istotności stanowią obszerną grupę testów statystycznych charaktery-
zujących się dużą prostotą. Na potrzeby badania można przyjąć, że jeżeli populacje mają 
rozkład normalny o nieznanych, lecz różnych wariancjach, a próby są relatywnie małe, to 
wykorzystana statystyka służąca testowaniu istotności różnic średnich ma postać (Kanji, 
2006):
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gdzie: Br  oraz Sr  są średnimi wartościami stopy zwrotu odnotowanymi w grupie odpo-
wiednio większych oraz mniejszych funduszy, 2

Bσ  oraz 2
Sσ  są wariancjami stóp zwrotu 

w grupie większych oraz mniejszych podmiotów, natomiast Bn  oraz Sn  są liczebnościami 
wspomnianych grup. 

Hipotezę zerową o równej wartości średniej wyników inwestycyjnych w grupach więk-
szych i mniejszych funduszy można odrzucić, gdy wartość bezwzględna statystki t obliczona 
na podstawie próby jest większa od wartości krytycznej odczytanej dla danego poziomu istot-
ności oraz liczby stopni swobody skalkulowanej według wzoru (por. Jackowicz, Filip, 2009):
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gdzie: v oznacza poszukiwaną liczbę stopni swobody. Innymi słowy, odrzucenie hipotezy 
zerowej sugeruje, że różnica między średnimi w badanych grupach jest statystycznie istotna. 
Dodatnie wartości statystyki określonej wzorem (5) przemawiają na korzyść hipotezy o wy-
stępowaniu efektów skali, czyli osiąganiu lepszych wyników przez większe fundusze, ujemne 
zaś – hipotezy o istnieniu erozji wyników oznaczającej pogarszanie się wyników funduszy in-
westycyjnych wraz ze zwiększaniem wartości aktywów będących w ich posiadaniu. Jeżeli nie 
ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, możemy natomiast uznać, że zaobserwowana 
różnica między średnimi w badanych grupach ma charakter losowy (Balicki, Makać, 1997).

Do badania statystycznej istotności różnic median w grupie większych i mniejszych funduszy 
użyty został test Duckwortha-Tukeya (zob. Kanji, 2006). Jego zastosowanie jest możliwe wtedy, 
gdy jedna z wyróżnionych grup zawiera podmiot o najwyższej zanotowanej wartości cechy, 
druga zaś podmiot o najniższej wartości. W tych warunkach statystyka testowa Duckwortha 
jest sumą liczby podmiotów z pierwszej grupy o wartościach cechy wyższych niż w całej grupie 
drugiej i liczby podmiotów z grupy drugiej o wartościach cechy niższych niż w całej pierwszej 
grupie (zob. Westlake, 1971). Jeśli statystyka Duckwortha jest większa od 5, 6 i 10, hipotezę 
zerową o równości median można odrzucić odpowiednio na poziomach istotności: 10%, 5% i 1%. 

W związku z obserwowaną w literaturze przedmiotu wrażliwością otrzymywanych 
rezultatów badawczych na sytuację rynkową (np. Huang, Shi, 2013) w niniejszym badaniu 
była brana pod uwagę również kwestia sezonowości związana z trendami panującymi na 
rynkach papierów wartościowych. Prezentacja rezultatów dotyczących relacji wyniki–wiel-
kość funduszy obejmuje poszczególne lata okresu analizy. 

W celu określenia niezależności dwóch kryteriów klasyfikacyjnych, w tym przypadku 
wielkości i wyników, użyto testu chi-kwadrat w analizie tablic kontyngencji. Tablice te 
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składają się z wierszy odpowiadających kategorii „wielkość”, w ramach której fundusze są 
sklasyfikowane w czterech grupach (kolejnych kwartylach). Kolumny natomiast oznaczają 
kryterium klasyfikacyjne funduszy, którym są wyniki inwestycyjne pogrupowane w kwar-
tyle. Metody nieparametryczne bazujące na kwartylach są wykorzystywane w literaturze 
przedmiotu, na przykład w analizie powtarzalności wyników funduszy inwestycyjnych 
(zob. Hallahan, 1999). W niniejszym badaniu hipoteza zerowa stanowić będzie, że wyżej 
wymienione zmienne klasyfikujące są wzajemnie niezależne. Statystyka chi-kwadrat testu 
niezależności przyjmuje następującą postać (Aczel, 2000):

∑∑
= =
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1 1
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χ ,                                          (7)

gdzie: 2χ  oznacza wartość statystyki chi-kwadrat, jiQ ,  jest liczebnością podmiotów zaklasy-
fikowanych do i-tego kwartyla wielkości oraz j-tego kwartyla wyników, natomiast nCR ji /  
oznacza oczekiwaną liczebność w komórce (i, j).

Kolejnym narzędziem użytym w tym badaniu jest analiza współczynnika kontyngencji  
C Pearsona (Pearson contingency coefficient). Pozwala on na określenie siły zależności 
pomiędzy dwiema zmiennymi analizowanymi w teście chi-kwadrat, której wartości 
mieszczą się w przedziale <0, 1>. Im wartość jest bliższa 1, tym zależność jest silniejsza, 
z kolei wartości zbliżone do 0 informują o braku zależności pomiędzy dwiema zmiennymi. 
Współczynnik ten oparty jest na wspomnianym wyżej teście niezależności i kalkulowany 
na podstawie wzoru (Zeliaś, Pawełek, Wanat, 2002):

n
CPearson +

= 2

2

χ
χ

,                                                    (8)

gdzie: C oznacza wartość współczynnika kontyngencji Pearsona, 2χ  jest wynikiem testu 
chi-kwadrat, natomiast n – liczbą obserwacji.

Ostatnim z zastosowanych narzędzi jest analiza regresji wykorzystująca metodę kwarty-
lową. W literaturze poświęconej ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych stosowano 
już podobne rozwiązania z użyciem rankingów percentylowych (zob. Collinet, Firer, 2003; 
Filip, 2011). Pozycjonowanie w ujęciu kwartylowym pozwala umiejscowić fundusz w roz-
kładzie wyników danej cechy w jednej z czterech grup. Aby ustalić charakter zależności 
wyników od wielkości funduszu, wymagane w tym podejściu jest oszacowanie modeli 
regresji o następującej specyfice: 

,                              (9)

gdzie: PerfQuartilei oznacza przynależność funduszu i do danego kwartyla wartości usta-
lanych na podstawie rozkładu wyników inwestycyjnych, zaś SizeQuartilei stanowi pozycję 
tego funduszu opisaną kwartylem wartości zmiennej, którą była wielkość funduszu. 

Testowana hipoteza zerowa w przypadku analizy regresji mówi o tym, że ranking 
kwartlowy dokonany na podstawie posiadanej wielkość aktywów nie determinuje rankingu 
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określającego wyniki. Oznacza to, że wartość wyestymowanego parametru a1 powinna 
wynosić zero. Statystyczna istotność wspomnianego parametru będzie weryfikowana testem 
t-Studenta, czyli w standardowy sposób dla modeli regresji liniowej. Znak parametru a1 
w przypadku jego statystycznej istotności będzie informował o charakterze zależności 
wyników od wielkości funduszy, natomiast w celu weryfikacji istotności całego równania 
regresji posłużono się globalnym testem F (Fishera-Snedocora).

2.3. Opis wykorzystanych danych

Informacje o wynikach funduszy, wielkości funduszy i wykorzystanych benchmarkach 
pochodzą z budowanej na potrzeby realizowanego projektu bazy danych. Ta z kolei została 
stworzona na podstawie danych otrzymanych od firmy zajmującej się dostarczaniem in-
formacji na temat rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce – Analizy Online S.A. Próba 
składała się z 82 krajowych otwartych funduszy akcyjnych funkcjonujących w Polsce 
w okresie 2000–2015. 

Pomimo rosnącej w kolejnych latach liczby podmiotów zdecydowano się na niewy-
dzielanie podgrup funduszy inwestujących na przykład w akcje uniwersalne lub małe 
i średnie spółki. Jest to korzystne z perspektywy umożliwienia wykorzystania procedur 
ekonometrycznych opisanych w podpunkcie 2.2. Ponadto posiadany zbiór danych nie 
zawierał informacji o funduszach, które zostały wycofane z rynku. Oznacza to, że można 
mówić o próbce obarczonej błędem przetrwania. Niemniej błąd ten w polskich realiach, 
jak pokazano w badaniu Gabrielczyk (2005), do tej pory nie stanowił istotnego zagrożenia 
w zniekształcaniu rezultatów, a jak zauważył Trzebiński (2016), zamykanie krajowych 
funduszy wynika ze zmian polityki produktowej towarzystwa, do którego one należały, 
lub przejęcia przez inne TFI, a nie bezpośrednio z osiąganych złych wyników. W kolejnych 
pracach uzasadnione wydaje się jednak użycie danych uwzględniających również podmioty 
wycofywane.

3. Rezultaty badawcze

Prezentowane ustalenia podzielone zostały na trzy grupy ze względu na zastosowaną metodę 
badawczą. Otrzymane wyniki badawcze składają się z czterech paneli odnoszących się do 
zastosowanych miar wyników. Uwagi końcowe zawierać będą podsumowanie przedkłada-
nego opracowania.

Pierwszą z zastosowanych metod weryfikujących hipotezę o istotności różnic w wynikach 
inwestycyjnych w poszczególnych grupach funduszy należących do tego samego segmentu 
jest statystyka t z dwiema próbami zakładającymi nierówne wariancje oraz test Duckwortha 
dla median. W tabeli 1 przedstawiono bezwzględne wartości różnic średnich wyników oraz 
rezultaty zastosowanych testów porównujących dwie populacje ze względu na dany parametr.
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W tabeli 1 zaprezentowano rezultaty badawcze osiągnięte przy zastosowaniu testów 
istotności różnic średnich oraz median wyników inwestycyjnych. Jak wspomniano wcześ-
niej, kryterium podziału populacji na fundusze duże oraz małe była mediana wartości 
aktywów posiadanych przez całą populację w poszczególnych latach objętych badaniem. 
Roczne ujęcie wyników inwestycyjnych pozwoliło na przeprowadzenie analizy odnoszącej 
się do krótkoterminowych zależności mogących występować w efektach gospodarowania 
aktywami. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, pomimo znacznie częściej występujących 
korzystniejszych rezultatów osiąganych przez podmioty zakwalifikowane do grupy więk-
szych, istotne różnice średnich wyników zaobserwowano jedynie w kilku latach badania. 
Test t dla średnich zakładający nierówne wariancje dostarczył najsilniejszych rezultatów 
za odrzuceniem hipotezy zerowej przy użyciu wszystkich wykorzystanych miar wyników 
jedynie w jednym, to jest 2005 roku, na szesnaście rocznych podokresów. W tym samym 
podokresie test Duckwortha dla median wskazał na podobne rozstrzygnięcie mówiące o tym, 
że większe podmioty radziły sobie lepiej od swoich mniejszych konkurentów. W pozostałych 
podokresach, kiedy to obserwowano brak istotnych różnic w danej mierze statystycznej 
wyników, zastosowane sposoby pomiaru rezultatów inwestycyjnych dostarczyły niejedno-
litych wniosków. Niemniej hipotezę zerową o równej wartości średniej wyników inwesty-
cyjnych, jak również istotności median w grupach większych i mniejszych funduszy można 
odrzucić w większości rocznych podokresów. Oznacza to, że w analizie krótkoterminowego 
znaczenia różnic w wynikach dwóch populacji wyznaczonych ze względu na parametr 
wielkości posiadanych aktywów trudno doszukiwać się istotnych dysproporcji. 

W wyniku zmiany procedury badawczej, skutkującej podziałem funduszy na cztery 
grupy ze względu na dany parametr, możliwe było użycie testów nieparametrycznych do 
badania niezależności kryteriów klasyfikacyjnych opisujących analizowane podmioty. 
W tabeli 2 przedstawiono ustalenia dotyczące statystyki chi-kwadrat oraz siły zależności 
pomiędzy dwiema zmiennymi. Prezentacja rezultatów badawczych obejmuje testowanie 
hipotezy zerowej z wykorzystaniem czterech miar wyników.

Celem przeprowadzonej w tej części analizy było ustalenie stopnia zależności między 
dwiema zmiennymi w poszczególnych cechach będących kwartylami kryteriów klasyfika-
cyjnych. W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono, że dla blisko połowy rocznych 
podokresów zależność między wielkością a wynikami okazywała się umiarkowanie silna 
(wartości powyżej 0,5 współczynnika C Pearsona). Wyżej wymienione ustalenie dotyczy 
wszystkich czterech wykorzystanych miar wyników (zob. tab. 2). W żadnym z uwzględnio-
nych podokresów nie odnotowano wartości współczynnika kontyngencji powyżej 0,8, co 
oznacza też, że powyższe zależności nie były wystarczająco silne. W badaniu odnoszącym 
się do krótkoterminowych prawidłowości statystycznych jedynie w czterech analizowa-
nych rocznych podokresach zaobserwowano podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej 
mówiącej o wzajemnej niezależności zmiennych klasyfikujących. W tym miejscu należy 
jednak zauważyć, że w wyniku zastosowania różnych miar wyników wspomniane okresy 
nie były tożsame. Generalnie analiza krótkoterminowej niezależności między wartością 
zarządzanych aktywów a wynikami osiąganymi przez omawiane fundusze inwestycyjne, 
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prowadzona przy wykorzystaniu statystyki chi-kwadrat, nie potwierdziła istnienia związku 
między analizowanymi cechami funduszy. Nie oznacza to jednak, że w dłuższej perspekty-
wie zależności uwzględnionych zmiennych oraz przy wykorzystaniu innych metod analizy 
taka relacja nie występuje. Do wyżej wymienionego wniosku skłaniają stosunkowo wysokie 
wartości testu chi-kwadrat dla całego okresu analizy, niebędące jednak na odpowiednio 
wysokim poziomie, aby mówić o ich statystycznej istotności. 

Tabela 2

Analiza niezależności cech – tablice kontyngencji 

Rok χ2 CPearson χ2 CPearson χ2 CPearson χ2 CPearson

2000 8.3333 0.6742 6.1111 0.6159 13.6111 0.7593 9.1667 0.6916
2001 7.6389 0.6402 13.4444 0.7416 10.0833 0.6916 4.8889 0.5547
2002 6.7853 0.5000 4.0000 0.5000 4.0000 0.5000 4.0000 0.5000
2003 9.1667 0.6159 9.0625 0.6137 6.5625 0.5517 9.0625 0.6137
2004 6.0000 0.5222 8.0000 0.5774 6.0000 0.5222 4.0000 0.4472
2005 19.1250 ** 0.7177 14.3100 0.6655 14.3100 0.6655 14.3100 0.6655
2006 5.0600 0.4324 10.3644 0.5659 8.3300 0.5329 5.5244 0.4480
2007 15.4496 * 0.5830 14.4834 0.5706 15.9471 * 0.5891 15.4496 * 0.5830
2008 18.2613 ** 0.5505 5.0088 0.3264 8.3514 0.4073 9.4517 0.4286
2009 12.0000 0.4472 12.6667 0.4569 24.5022 *** 0.5895 6.0000 0.3333
2010 8.6821 0.3880 8.1204 0.3770 8.5185 0.3917 7.4398 0.3631
2011 3.5333 0.2377 10.0354 0.3813 12.0298 0.4236 9.0614 0.3649
2012 8.7817 0.3498 13.6839 0.4224 10.7190 0.3921 5.2708 0.2779
2013 11.1579 0.3578 11.1579 0.3578 11.4431 0.3748 10.7368 0.3518
2014 4.5562 0.2335 5.4036 0.2530 3.3952 0.2108 3.7930 0.2140
2015 6.7608 0.2760 3.6960 0.2077 4.4712 0.2372 5.6679 0.2543

cały okres 12.7749 0.1408 4.0377 0.0797 12.2492 0.1413 9.0180 0.1186

Stopy zwrotu Wskaźniki Sharpe'a Wskaźniki Treynora Alfy Jensena

Uwaga: *, **, *** oznaczają istnienie podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej na poziomach istotności odpo-
wiednio: 10%, 5% i 1%. 
Źródło: opracowanie własne.

Zgromadzony zakres danych pozwolił również na uzyskanie informacji o wpływie 
badanego czynnika organizacyjnego funduszy, jakim jest wielkość, na wyniki inwestycyjne. 
Rezultaty analizy oddziaływania poziomu posiadanych aktywów na efekty gospodarowania 
w rocznym horyzoncie czasowym przedstawiono w tabeli 3. Prezentowane zestawienie 
zawiera cztery panele związane z wykorzystaną miarą wyników.

W modelach regresji liniowej zmienną niezależną były kwartyle wielkości funduszu, 
zmienną zależną – kwartyle osiąganych wyników inwestycyjnych. Istotność modeli mie-
rzona statystyką F, jak również siła liniowego związku między użytymi zmiennymi (zob. 
wartości R2) wskazują na ograniczoną jakość całego równania regresji oraz stosunkowo 
małe dopasowanie linii regresji do danych. Niemniej zarejestrowano relatywnie dużą liczbę 
dodatnich wartości współczynnika kierunkowego (a1). W wyniku estymacji parametrów 
ustalono, że jedynie w jednym podokresie (w 2005 r.) współczynnik regresji okazał się 
statystycznie istotny dla jednocześnie każdego modelu wykorzystującego różne miary 
wyników. W kilku innych okresach, na przykład 2003, 2008 oraz 2012 roku, z mniejszym 
prawdopodobieństwem oraz jedynie dla części użytych miar wyników można było odrzu-
cić hipotezę zerową o braku oddziaływania jednej zmiennej na drugą. Generalnie jednak 
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w krótkiej perspektywie badawczej (zestawienia jednoroczne) wielkość funduszu nie miała 
większego przełożenia na osiągane przez te podmioty wyniki inwestycyjne. Wartości 
odnoszące się do współczynnika regresji dla całego analizowanego okresu były dodatnie, 
a poziom istotności tych parametrów, podobnie jak w poprzednio wykorzystanej metodzie, 
w stosunkowo niewielkim stopniu odbiegał od minimalnych krytycznych wartości statystki 
t, aby można było mówić o istotności relacji między analizowanymi zmiennymi. Możliwe, 
że przy użyciu kolejnych narzędzi badawczych, wykorzystujących bardziej zaawansowane 
procedury ekonometryczne, na przykład dla danych przekrojowo-czasowych, będzie można 
zaobserwować inne prawidłowości, co też sugeruje część literatury przedmiotu. Na tym 
etapie badań nie da się jednak jednoznacznie wykluczyć istnienia efektów skali w funkcjo-
nowaniu polskich funduszy inwestycyjnych. 

Tabela 3

Modele regresji kwartylowej dla analizowanej cechy funduszy inwestycyjnych 

Uwaga: *, **, *** oznaczają istnienie podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o nieistotności danej zmiennej 
na poziomach odpowiednio: 10%, 5% i 1%.
Źródło: opracowanie własne.
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Uwagi końcowe

Przedkładane opracowanie poświęcone jest analizie związku między wybranym czynnikiem 
organizacyjnym a osiąganymi wynikami funduszy inwestycyjnych. Badanie dotyczyło kra-
jowych funduszy akcyjnych funkcjonujących w Polsce w okresie 2000–2015. Uwzględnioną 
w badaniu potencjalną determinantą wyników była wielkość funduszu mierzona poziomem 
zarządzanych przez poszczególne podmioty aktywów. Z kolei sam pomiar wyników dokona-
ny był przy użyciu czterech podstawowych miar: logarytmicznych stóp zwrotu, wskaźników 
Sharpe’a, wskaźników Treynora oraz alf Jensena.

Niniejszy artykuł koncentruje się na ustaleniu, czy w ujęciu krótkoterminowym efekty 
gospodarowania osiągane przez fundusze inwestycyjne działające w Polsce są związane 
z wielkością aktywów. W celu realizacji wyżej wskazanego celu sformułowano kilka hipotez 
badawczych mówiących o istnieniu bądź też braku zależności między analizowanymi zmien-
nymi. Weryfikację postawionych hipotez oparto na trzech grupach narzędzi badawczych, to 
jest testach istotności różnic w dwóch populacjach, analizie niezależności cech bazującej na 
metodzie kwartyli oraz analizie regresji kwartylowej.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono brak dysproporcji wartości średnich, jak 
i median wyników inwestycyjnych osiąganych przez grupę dużych oraz małych podmiotów, 
które można by określić jako statystycznie istotne. Również analiza niezależności, mierzona 
statystyką chi-kwadrat, między wielkością funduszy a osiąganymi przez nie wynikami 
w większości przypadków nie dostarczyła dowodów na istnienie istotnego związku między 
analizowanymi cechami funduszy w ujęciach rocznych. Z kolei zastosowane modele regresji 
nie potwierdziły wpływu poziomu aktywów zarządzanych przez fundusze na ich efekty 
gospodarowania. Generalnie badanie krótkoterminowej zależności wielkości funduszy 
oraz ich wyników nie wykazało statystycznie istotnych prawidłowości, co może też uwia-
rygadniać hipotezę rynku efektywnego. Niemniej w kontekście opisywanych w literaturze 
przedmiotu rezultatów badawczych odnoszących się do istnienia na przykład korzyści skali 
w wynikach omawianych podmiotów, konieczna wydaje się dalsza analiza omawianego 
zagadnienia z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych metod badawczych dla danych 
przekrojowo-czasowych. Ponadto uwzględnienie czynników rynkowych, jak i umiejętności 
samych zarządzających wydaje się także uzasadnione w kolejnych badaniach.
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DOES LARGER PERFORM BETTER? THE ANALYSIS OF SHORT-TERM PERFORMANCE  
BY POLISH MUTUAL FUNDS

Abstract: Purpose – the article focuses on whether the effects of asset management by mutual funds in the 
short-term perspective are related to assets’ size.
Design/methodology/approach – the study concerned domestic equity funds functioning in Poland in the period 
2000–2015. The verification of the hypothesis was based on three groups of research tools.
Findings – there was observed that there are no disproportions in performance achieved by big or small entities. 
The analysis of classification criteria independence showed the lack of significant relation between the exam-
ined funds’ factors in yearly periods. The regression models used, in turn, did not confirm the influence of fund 
assets’ level on the effects of asset management.
Originality/value – the investigated issue proved to require further analysis by means of more advanced re-
search approaches for time-series cross-section (TSCS) data.

Keywords: mutual funds, fund attributes, net asset value, performance
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Inwestowanie odpowiedzialne społecznie –  
nowy trend na rynku kapitałowym

Urszula Gierałtowska*

Streszczenie: Cel – zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie historii i koncepcji społecznie odpowie-
dzialnego inwestowania. Jest nim również próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy spółki społecznie 
odpowiedzialne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, działające na zasadach CSR, 
powinny być przedmiotem zainteresowania inwestorów giełdowych.
Metodologia badania – w ostatnich latach obserwuje się na świecie bardzo dynamiczny wzrost inwestycji spo-
łecznie odpowiedzialnych. Coraz bardziej popularne staje się inwestowanie w przedsiębiorstwa stosujące zasa-
dy odpowiedzialności społecznej. W obecnych realiach gospodarczych odnotowujemy nową formułę, zgodnie 
z którą cele społeczne i ekonomiczne są nie tylko symbiozą, ale stają się elementem przewagi konkurencyjnej. 
Artykuł opisuje doświadczenia z rynku amerykańskiego i rynku europejskiego.
Wynik – w artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników indeksów społecznie odpowiedzialnych: 
RESPECT, DJSI World, FTSE4GOOD, MSCI KLD 400 i wybranych polskich indeksów giełdowych (m.in. 
WIG, WIG20). Zaprezentowane dane pokazują, że efektywność indeksów jest zróżnicowana. Informacja 
o uczestnictwie spółki w indeksie nie stanowi gwarancji dla inwestora, że inwestycja w danej firmie przyniesie 
rozsądny zwrot, ale należy pamiętać, że tendencja do łączenia czynników ESG z analizą finansową będzie 
nieodwracalnym trendem w przyszłości.
Oryginalność/wartość – artykuł stanowi wkład w badania i debatę na temat wzrostu znaczenia społecznie od-
powiedzialnego inwestowania w Polsce.

Słowa kluczowe: indeks RESPECT, społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestowanie społecznie odpowie-
dzialne, fundusze etyczne

Wprowadzenie

W czasach, kiedy w gospodarce i biznesie coraz częściej uwypukla się potrzebę zrówno-
ważonego rozwoju, również na rynku kapitałowym pojawia się potrzeba inwestowania 
odpowiedzialnego społecznie. Obecnie inwestorów interesuje nie tylko zysk, ale także 
dynamiczny i długotrwały wzrost wartości podmiotów, w które inwestują. Jest to dość nowy 
trend na rynku kapitałowym, który sprawia, że dla części inwestorów cena przestaje być 
podstawowym kryterium doboru spółek do portfela, a ważniejszym staje się jakość usług 
oraz poszanowanie zasobów naturalnych i ludzkich. 
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Finansów, Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych, 71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 64, e-mail: urszula.
gieraltowska@wneiz.pl.
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W 2009 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zainicjowała projekt 
RESPECT Index, którego celem było promowanie wysokich standardów ESG (ESG – 
environmental, social, governance) wśród spółek giełdowych i inwestorów. W styczniu 
2016 roku weszły w życie uaktualnione zasady ładu korporacyjnego – Dobre praktyki 
spółek notowanych na GPW 2016 – które mają na celu poprawę jakości standardów ładu 
korporacyjnego firm działających na polskim rynku kapitałowym oraz tworzenie narzędzi 
wspierających efektywne i sprawne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw 
akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację pomiędzy spółkami a rynkiem.

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI – socially resposible investing) to strategia 
inwestowania, w której podstawowym kryterium doboru spółek do portfela inwestycyjnego 
jest ocena, czy spółka działa odpowiedzialnie (etycznie), czy też nie. Rynek inwestycji 
społecznie odpowiedzialnych na świecie rozwija się bardzo dynamicznie od około 20 lat 
i stanowi ważną część europejskiego krajobrazu finansowego. Niestety w Polsce pozostaje na 
bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jednym z powodów tej stagnacji jest niski popyt ze względu 
na niewystarczającą wiedzę na temat SRI, jego skuteczności i rentowności w porównaniu 
z klasycznym nurtem inwestycyjnym. Celem artykułu jest przybliżenie istoty inwestowania 
odpowiedzialnego społecznie oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy w warunkach polskich 
spółki działające według zasad CSR (corporate social responsibility) powinny stanowić 
przedmiot zainteresowania inwestorów giełdowych.

1. Istota inwestowania społecznie odpowiedzialnego

W literaturze pojawia się szereg definicji SRI, które w zasadniczym stopniu różnią się 
podejściem do powiązania aspektów finansowych i społecznych. Początkowo inwestycje te 
określano mianem inwestycji etycznych, a następnie inwestycji społecznie odpowiedzial-
nych. Oba pojęcia zyskały popularność pod koniec XX wieku (Pasewark, Riley, 2010). Samo 
określenie „inwestowanie odpowiedzialne (zaangażowane) społecznie” zostało użyte po raz 
pierwszy podczas spotkania zorganizowanego przez fundację Rockefellera w Bellagio we 
Włoszech w 2007 roku, jednak od tego czasu przeszło liczne przeobrażenia. W opracowa-
niach Europejskiego Forum Zrównoważonych i Odpowiedzialnych Inwestycji (Eurosif) (SRI 
Study 2016) termin SRI obejmuje etyczne, odpowiedzialne i zrównoważone inwestycje oraz 
wszelkie inne procesy inwestycyjne, które łączą cele finansowe inwestorów z ich troską o za-
gadnienia środowiskowe (ekologiczne), społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego (obszar 
ekonomiczny)1. Jednak inwestycja nie byłaby inwestycją, jeżeli zaprzeczałaby korzyściom 
ekonomicznym. Konieczne jest zatem wypracowanie kompromisu pomiędzy wysokością 
stopy zwrotu (wynikami ekonomicznymi) a aktywami, które uczestniczą w procesie jej 
generowania (kwestie społeczno-środowiskowe).

1  Koncepcja harmonii między trzema obszarami – ekonomią, ekologią i etyką – często w literaturze okre-
ślana jest jako 3E. Por. m.in. Brdulak, Gołębiowski (2005), s. 13.
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Wybór portfela inwestycji etycznych jest uzależniony od zastosowanych kryteriów selek-
cji przedsiębiorstw, w które się inwestuje. Stosowana może być selekcja negatywna i selekcja 
pozytywna (Kiymaz, 2012; Radu, Funaru, 2011). W przypadku selekcji negatywnej elimi-
nuje się inwestycje ze względów moralnych, religijnych, społecznych czy ekologicznych. 
W większości przypadków są to przedsiębiorstwa związane z produkcją broni, alkoholu, 
tytoniu czy z hazardem. Jednak coraz częściej negatywna selekcja dotyczy również firm, 
które w poważny sposób naruszają prawa człowieka i w sposób drastyczny ograniczają prawa 
jednostek (praca przymusowa, wykorzystywanie dzieci, szeroko rozumiana dyskryminacja), 
działają niezgodnie z normami humanitarnymi, wytwarzają produkty modyfikowane ge-
netycznie, stosują testy na zwierzętach, a przy tym ich działalność prowadzi do zniszczeń 
środowiska. Takie podejście do procesu inwestowania budzi wiele kontrowersji, ponieważ 
może prowadzić do obniżenia efektywności portfela inwestycyjnego2. Zdarza się, że wiele 
instytucji finansowych, zwłaszcza funduszy hedgingowych, nie dokonuje definitywnego 
wyłączenia tego typu przedsięwzięć z uwagi na możliwość osiągania ponadprzeciętnych 
stóp zwrotu.

W selekcji pozytywnej firmy są oceniane na bazie wskaźników zrównoważonego 
rozwoju i tylko najlepsze spółki z każdej gałęzi są uwzględniane przy tworzeniu portfela 
inwestycyjnego. Takie podejście promuje zarówno społeczne, jak i finansowe wartości. 
Wybierane są przede wszystkim przedsiębiorstwa (Duliniec, Tomaszewski, 2016, s. 104):

a) prowadzące działalność zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, 
szanujące prawa pracowników, nabywców i partnerów biznesowych;

b) zaangażowane w działalność chroniącą środowisko naturalne, wykorzystujące 
energię odnawialną, surowce wtórne, stosujące wysokie standardy ekologiczne;

c) wytwarzające produkty wysokiej jakości, bezpieczne zarówno dla konsumentów, jak 
i środowiska;

d) prowadzące badania na rzecz rozwiązań innowacyjnych oszczędzających energię, 
ograniczających zużycie zasobów naturalnych i emisję gazów cieplarnianych;

e) realizujące politykę różnorodności i jednakowego traktowania pracowników bez 
względu na ich płeć, rasę, religię czy stopień sprawności;

f) stosujące zasady ładu korporacyjnego, przejrzystego zarządzania zgodnego z kodek-
sem etycznym;

g) prowadzące działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji pozytywnej jest dostęp inwestorów do wyso-

kiej jakości danych prezentowanych przez spółki w raportach społecznych.

2  Z przeprowadzonych na świecie badań wynika, że stopy zwrotu z inwestycji nieetycznych są wyższe 
niż dla portfeli tradycyjnych czy portfeli inwestycji etycznych, zwłaszcza w okresach recesji i spowolnienia 
gospodarczego.
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2. Odpowiedzialne inwestowanie w Europie i na świecie

Inwestycje SRI przyciągają uwagę inwestorów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonal-
nych, instytucji finansowych, profesjonalistów z zakresu inwestowania, filantropów, organi-
zacji dobroczynnych, a także innych podmiotów. W ostatnich latach inwestycje te przestają 
być postrzegane jako inwestycje na rynku niszowym, stając się zyskującym na znaczeniu 
instrumentem globalnego rynku finansowego. Oczywiście inwestorzy mają zróżnicowaną 
motywację do uwzględniania w swoich decyzjach inwestycyjnych kwestii zrównoważonego 
rozwoju. Motywacja jest zagadnieniem bardzo złożonym, ponieważ łączy czynniki o charakte-
rze finansowym, a więc przynoszące korzyści bezpośrednio inwestorowi (stopa zwrotu, ograni-
czenie ryzyka), z czynnikami natury pozafinansowej: społecznej, środowiskowej, etycznej itp.

Rysunek 1. Liczba funduszy SRI w Europie oraz wartość zarządzanych przez nie aktywów (mld 
euro) w latach 2002–2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie Green, Social…

Pod koniec czerwca 2016 roku w Europie funkcjonowało 1138 funduszy SRI3 i choć 
w ciągu ostatniego roku ich liczba spadła o blisko 5,5%, to jednak od 2002 roku liczba 

3  Raport Green, Social and Ethical Funds in Europe – The Retail Market 2016 Review przyjmuje dość 
wąską i precyzyjną definicję funduszu SRI, uwzględniając wyłącznie fundusze spełniające łącznie trzy warunki: 
wykorzystanie kryteriów selekcji aktywów portfela opartych na ocenie czynników etycznych, społecznych lub 
środowiskowych, jednoznaczne promowanie funduszu jako podmiotu realizującego strategię inwestycji odpowie-
dzialnych społecznie oraz dostępność tytułów uczestnictwa funduszu dla inwestorów detalicznych.
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funduszy wzrosła ponad 4-krotnie. W tym samym czasie wartość zarządzanych aktywów 
wzrosła ponad 11-krotnie i osiągnęła poziom 158 mld euro (rys. 1). Dominującą rolę na rynku 
europejskim odgrywają dwa państwa: Francja i Wielka Brytania, które skupiają połowę 
europejskich aktywów funduszy SRI.

Ze względu na różne podejście inwestorów do praktycznego stosowania koncepcji SRI 
w jej ramach można wyróżnić kilka strategii inwestycyjnych, które pojawiały się wraz 
z rozwojem tej koncepcji. Eurosif w ramach koncepcji SRI wyodrębnia strategie4 (rys. 2):

 – negatywnej selekcji (exclusions), 
 – selekcji na bazie norm prawnych (norms-based screening),
 – wyboru najlepszych inwestycji (best in class investment selection),
 – zrównoważonych tematycznie inwestycji (sustainability themed investment),
 – integracji czynników ESG (integration of ESG),
 – zaangażowania i głosowania (engagement and voting),
 – inwestowania zaangażowanego społecznie (impactinvesting).

Rysunek 2. Łączna wartość (w bln euro) inwestycji zrealizowanych na rynkach 13 krajów 
europejskich z wykorzystaniem różnych form odpowiedzialnego podejścia do inwestowania 
(dane z lat 2011, 2013 i 2015)
Źródło: opracowanie własne na podstawie European SRI…

Na świecie SRI wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju i ma szansę stać się strategią 
inwestowania głównego nurtu. Wartość inwestycji społecznie odpowiedzialnych wyraźnie 
wzrasta. Obecnie największy udział mają inwestycje w Europie oraz USA (tab. 1), jednak 
najwyższy wzrost inwestycji zanotowano w Azji, a w szczególności w Japonii.

4  Analogiczne strategie znaleźć można w wielu pracach naukowych, m.in. Czerwonka (2013), s. 52 i n.
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Tabela 1

Wartość inwestycji (w mld USD) zrealizowanych na rynkach światowych z wykorzystaniem róż-
nych form odpowiedzialnego podejścia do inwestowania (2014–2016)

Strategia
Europa USA Ogółem

2014 2016 2014 2016 2014 2016

Negatywna selekcja 7470,71 11 064,15 4441,00 3574,64 12 046,23 15023,26

Integracja czynników ESG 2071,04 2884,52 4739,00 5811,21 7527,46 10 369,01

Zaangażowanie/korzystanie  
z prawa głosu 3570,76 4654,35 1716,00 2558,20 5918,84 8365,29

Selekcja  
na bazie norm prawnych 3960,84 5545,67 – – 4385,06 6210,32

Wybór najlepszych inwestycji 385,37 537,78 501,00 246,79 890,21 1030,29

Zrównoważone tematycznie 
inwestycje 64,27 158,32 30,00 73,27 137,47 330,56

Inwestowanie zaangażowane 
społecznie 22,09 107,18 69,00 123,40 100,88 247,96

Źródło: opracowanie własne na podstawie Global Sustainable…

3. Indeksy społecznie odpowiedzialne

Pierwsze indeksy spółek odpowiedzialnych społecznie pojawiły się na świecie w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Odgrywają one kluczową rolę w rozwoju odpowiedzialnego 
inwestowania oraz ładu korporacyjnego i informacyjnego, jednak ich nadrzędnym celem 
jest opisywanie koniunktury wśród spółek spełniających określone wymogi CSR. W sposób 
pośredni pozwalają kształtować społeczne spojrzenie na przedsiębiorstwa, które wchodzą 
w skład etycznych indeksów i są oceniane za konkretne aspekty zarządzania, między innymi 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zużycie energii, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
jakość relacji z inwestorami.

Spółki, które znajdują się w indeksach spółek odpowiedzialnych społecznie, muszą spełnić 
szereg standardów CSR, ładu korporacyjnego i informacyjnego. Jednak zakwalifikowanie do 
tak prestiżowego grona spółek wiąże się również z szeregiem korzyści, na przykład poprawą 
wizerunku, wzrostem zainteresowania ze strony inwestorów i kontrahentów, a co za tym 
idzie – wzrostem konkurencyjności, budową dobrych relacji z pracownikami i społecznoś-
cią lokalną, jak również może wspomagać realizację długofalowych celów biznesowych. 
Członkowie indeksów dzięki swojej długoterminowej polityce odpowiedzialnego zarządzania 
są w stanie zapewnić w długim okresie wysokie stopy zwrotu, działając przy tym w sposób 
transparentny. W krajach wysoko rozwiniętych prowadzenie działalności w myśl idei dzia-
łalności społecznie odpowiedzialnej i zrównoważonego rozwoju stało się już standardem.

Indeksy spółek odpowiedzialnych społecznie różnią się metodologią oceny spółek 
w zależności od przyjętych kryteriów. Pierwszy indeks powstał na rynku amerykańskim 
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w 1990 roku – FTSE KLD400 (od 2010 r. MSCI KLD 400 Social Index). Jego skład sta-
nowią w 90% spółki duże, w 9% spółki średnie i w 1% spółki małe. W składzie indeksu 
znajdują się przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysokimi standardami w zakresie ładu 
gospodarczego, środowiska, administracji, relacji z inwestorami, jakości i bezpieczeństwa 
produktu (www.msci.com).

Najbardziej znanym indeksem jest utworzony w 1999 roku Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) (www.sustainability-index.com). Notuje on przedsiębiorstwa realizujące cele 
społeczne i ekologiczne. Indeks powstał dzięki współpracy Dow Jones Indexes, STOXX 
Limited i SAM Group. Przy jego konstrukcji bierze się pod uwagę szereg kryteriów z ob-
szarów ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, którym przyporządkowywane są 
odpowiednie wagi (na podstawie badań ankietowych około 4 tys. przedsiębiorstw z całego 
świata). Obecnie jest to rodzina indeksów, które działają globalnie, w poszczególnych 
regionach, krajach lub branżach.

Financial Time Stock Exchange 4 Good (FTSE4Good) (www.ftse.com) został wpro-
wadzony w 2001 roku przez London Stock Exchange i Financial Times i jest uważany za 
pierwszy europejski indeks SRI. Obecnie indeksy obliczane są w ujęciu globalnym oraz dla 
wybranych rynków i regionów. W budowie portfela wykorzystywana jest selekcja mieszana. 
Spółki w tej rodzinie indeksów muszą spełniać kryteria związane z ochroną środowiska, 
przestrzeganiem praw człowieka, standardami pracy, przeciwstawianiem się korupcji, na-
tomiast wyeliminowane są spółki społecznie nieodpowiedzialne (producenci tytoniu, broni 
nuklearnej itp.).

Indeksy SRI tworzone na rynkach globalnych, ale również na rynkach krajowych, 
stanowią wiarygodne źródło informacji o kondycji spółek odpowiedzialnych społecznie. 
Należy także dodać, że skład tych indeksów jest często podstawą konstrukcji portfeli 
inwestycyjnych (np. ETF). Z kolei dla spółek giełdowych indeksy mogą być narzędziem 
do zarządzania ryzykiem, zmniejszenia kosztów, zwiększenia wiarygodności i zyskania 
zaufania inwestorów.

4. Charakterystyka indeksu RESPECT w Polsce

Unikatowym indeksem wprowadzonym jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej jest 
polski indeks RESPECT5. Jego pomysłodawcą był dom inwestycyjny Kulczyk Investmenst 
wraz z GPW, magazynem „Forbes” oraz firmą audytorską Deloitte. Zasadniczym celem 
projektu było stworzenie syntetycznego i rzetelnego narzędzia dostosowanego do polskich 
realiów inwestycyjnych, które pozwoliłoby na ocenę stopnia odpowiedzialności w zarzą-
dzaniu (Sroka, 2011). Indeks zadebiutował na GPW w Warszawie 19 listopada 2009 roku. 
W jego skład wchodzi około 20–25 spółek (liczba zmienna), a proces ich klasyfikowania 
przebiega trójetapowo. W dwóch pierwszych etapach wyłaniane są spółki o najwyższej płyn-

5  Nazwa indeksu jest akronimem słów: responsibility, ecology, sustainability, participation, environment, 
community, transparency.



30 Urszula Gierałtowska

ności i przestrzegające standardów Corporate Governance. W trzecim etapie na podstawie 
ankiet firma Deloitte ocenia poziom dojrzałości spółek w zakresie ekonomicznej, społecznej 
i środowiskowej odpowiedzialności. RESPECT Index jest indeksem dochodowym, to znaczy 
przy jego obliczaniu uwzględniane są dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

Jak wynika z tabeli 2, rentowność indeksów jest zróżnicowana i w dużym stopniu uzależ-
niona od sytuacji na globalnym rynku finansowym. Indeks RESPECT na tle swoich światowych 
odpowiedników wypada w miarę korzystnie, zwłaszcza w dłuższym horyzoncie czasu. Oba 
europejskie indeksy zanotowały wyższe stopy zwrotu niż ich amerykańskie odpowiedniki.

Tabela 2

Stopy zwrotu (%) wybranych indeksów społecznie odpowiedzialnych w latach 2010–2016

Rok
Indeks

MSCI KLD 400 FTSE4Good DJSI RESPECT

2010 11,89 3,8 3,91 32,17

2011 1,60 –5,7 –10,29 –11,25

2012 13,24 19,5 12,30 29,23

2013 26,20 25,1 19,35 –1,23

2014 12,72 5,0 –1,05 4,49

2015 0,94 –0,5 –6,66 –15,15

2016 10,92 6,7 4,68 10,88

Stopy zwrotu według stanu na 31 sierpnia 2017 r.

1 M –0,15 –1,1 0,53 4,37

3 M 2,63 2,9 3,64 12,70

1 Y 14,85 17,5 18,79 42,45

3 Y 8,84 18,0 2,26 16,25

5 Y 14,49 66,6 7,58 44,18

Źródło: opracowanie własne.

Również na tle indeksów polskiego rynku kapitałowego indeks RESPECT notuje 
wysokie stopy zwrotu (rys. 3). Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do sesji na 
koniec sierpnia 2017 roku stopa zwrotu indeksu wyniosła 99,5%. Bieżąca wartość indeksu 
to około 3250 pkt, a stopa zwrotu z tego indeksu tylko w 2016 roku wynosiła ponad 10%.

W latach 2010–2017 (stan na 31 sierpnia 2017 r.) indeks RESPECT charakteryzował się 
bardzo dużą dynamiką. Większość kluczowych indeksów GPW zanotowała w analizowa-
nym okresie dużo gorsze wyniki. Na rysunku 3 przedstawiono sytuację na polskim rynku 
kapitałowym – łatwo można zauważyć, że do połowy 2015 roku indeks RESPECT notował 
najlepsze wyniki w porównaniu z innymi indeksami GPW. Dopiero w ostatnim okresie 
nieco lepsze wyniki zanotował mWIG40, co wynika z dobrych rezultatów kilku spółek 
wchodzących w skład tego indeksu (spółki płacące dywidendy, dobrze zarządzane, o dużej 
atrakcyjności inwestycyjnej i wysokiej płynności).
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Rysunek 3. Wyniki indeksu RESPECT na tle pozostałych indeksów GPW w latach 2010–2017
Źródło: opracowanie własne.

Oczywiście struktura indeksu RESPECT ulega zmianie w czasie (tab. 3), jednak trzon 
indeksu stanowią spółki o najwyższej płynności: PKN Orlen, PZU, PGE, BZ WBK, KGHM 
oraz PGNiG (około 60-procentowy udział). Należy również zwrócić uwagę, że gorsze niż 
rynkowe stopy zwrotu osiągane przez spółki nie były powodem do wyeliminowania ich 
z grona spółek wchodzących w skład indeksu. Należy pamiętać, że CSR musi być integralną 
częścią długofalowej strategii spółki. Realizacja takiego podejścia pozwala na budowanie 
wartości przedsiębiorstwa i utrzymanie wysokich standardów w relacjach z klientami 
i kontrahentami oraz społecznością lokalną. Znajduje to odzwierciedlenie zwłaszcza w de-
cyzjach inwestycyjnych inwestorów instytucjonalnych, ponieważ inwestorzy indywidualni 
wciąż jeszcze zorientowani są na maksymalizację użyteczności z danej inwestycji i decyzje 
inwestycyjne podejmują w kontekście realizacji stopy zwrotu i ryzyka, a nie społecznego 
wymiaru SRI.

5. Fundusze etyczne w Polsce

Jak już wcześniej podkreślano, sama idea SRI w Polsce jest dość dobrze znana, jednak 
w praktyce daleko nam do krajów wysoko rozwiniętych. Propozycją dla inwestorów odpo-
wiedzialnych społecznie mogą być etyczne fundusze inwestycyjne. Mianem takich funduszy 
określane są fundusze inwestycyjne uwzględniające w założeniach polityki inwestycyjnej 
zasady SRI. Fundusze tego typu, lokując środki pieniężne uczestników, dążą nie tylko do 
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maksymalizacji osiąganego przez fundusz zysku, ale uwzględniają także założenia SRI. 
W warunkach polskich do funduszy tych zaliczono te, które spełniały jednocześnie dwa 
poniższe kryteria:

a) posiadały w swojej polityce inwestycyjnej opis, że inwestują w przedsięwzięcia 
o charakterze: etycznym, ekologicznym, w spółki o wysokich standardach społecznej 
odpowiedzialności oraz inne projekty lub firmy, których działalność jest powszechnie 
uznawana za odpowiedzialną;

b) w nazwach funduszy zawarte były elementy wskazanej powyżej polityki inwesty-
cyjnej (tj. fundusze były oznaczane jako: zielone, etyczne, odpowiedzialne, SRI, 
ekologiczne, związane z medycyną).

Niestety oferta na polskim rynku kapitałowym jest znikoma – obecnie funkcjonują tylko 
dwa polskie fundusze SRI: fundusz akcyjny SKOK Etyczny 2 i PZU Energia Medycyna 
Ekologia. Funkcjonujący do niedawna SKOK Etyczny 1 został przejęty na początku 2017 
roku przez SKOK Obligacji, a Investor Zmian Klimatycznych – pod koniec 2015 roku przez 
Investor Agrobiznes.

Rysunek 4. Wyniki funduszu SKOK Etyczny 2 na tle indeksu RESPECT w latach 2010–2017
Źródło: opracowanie własne.
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Fundusz SKOK Etyczny 2 inwestuje w akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowa-
nym oraz akcje będące przedmiotem oferty publicznej w Polsce lub innym kraju będącym 
członkiem Unii Europejskiej6. Mogą one stanowić od 60 do 100% aktywów funduszu. 
Aktywa funduszu nie są lokowane między innymi w papiery wartościowe wyemitowane 
przez podmioty, których podstawową działalnością jest: produkcja broni i amunicji, produk-
cja wyrobów tytoniowych lub wysokoprocentowych napojów alkoholowych, prowadzenie 
kasyn gier lub salonów gier losowych, a także czerpanie korzyści z: uprawiania hazardu, 
prowadzenia kasyna, prania brudnych pieniędzy, pornografii oraz produkcji lub rozprze-
strzeniania odpadów radioaktywnych. Jednak wyniki funduszu nie są zachęcające dla 
inwestorów. Od początku swojej działalności, to jest 18 sierpnia 2010 roku, do 31 sierpnia 
2017 roku fundusz zarobił jedynie 19,76%. W tym samym okresie indeks RESPECT wzrósł 
o blisko 75%.

Rysunek 5. Wyniki funduszu PZU Energia Medycyna Ekologiana tle indeksu RESPECT w latach 
2010–2017
Źródło: opracowanie własne.

6  Więcej informacji dostępnych na stronie www.altustfi.pl.
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Fundusz PZU Energia Medycyna Ekologia7 lokuje środki przede wszystkim w akcje 
spółek, których działalność związana jest z branżą: energetyczną (producenci i dystrybutorzy 
energii elektrycznej, spółki zajmujące się budową elektrowni i infrastruktury energetycznej), 
ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne, w tym producenci i dystrybu-
torzy leków innowacyjnych, generycznych i OTC, producenci sprzętu medycznego, spółki 
diagnostyczne i sprzętu medycznego, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmu-
jące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia), ochrony środowiska naturalnego (spółki 
produkujące energię ze źródeł odnawianych, spółki zajmujące się recyklingiem). Wyniki 
osiągane przez fundusz są stosunkowo dobre, ponieważ od sierpnia 2010 roku zarobił on 
ponad 95% (dla porównania indeks RESPECT wzrósł o blisko 78%), aczkolwiek jak można 
zauważyć, w 2015 roku fundusz wyraźnie stracił na skutek spadków w amerykańskim 
sektorze medycznym.

Należy zwrócić uwagę, iż oba fundusze inwestują w aktywa emitowane głównie za 
granicą. Dotychczas nie powstał w Polsce fundusz etyczny inwestujący na polskim rynku 
finansowym. Podstawowym problemem w tworzeniu etycznych funduszy inwestycyjnych 
jest przede wszystkim niska dostępność aktywów spełniających kryteria SRI. Nie ma nadal 
dopracowanych procedur i standardów dotyczących raportowania działań w zakresie CSR. 
Problemem jest również świadomość inwestycyjna uczestników rynku kapitałowego i ogra-
niczenia, które wynikają z kwestii zrównoważonego rozwoju.

Uwagi końcowe

Należy mieć nadzieję, że przestrzeganie przez spółki giełdowe zasad działania zgodnych 
z kryteriami CSR stanie się na polskim rynku kapitałowym standardem. Czynniki społeczne, 
etyczne czy ekologiczne nie mogą być już obojętne dla profesjonalnych uczestników rynku 
finansowego. Transformacja tradycyjnego podejścia biznesowego do kwestii inwestycyjnych 
powinna uwzględniać kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Jednak aby do niej 
doszło, konieczna jest edukacja uczestników rynku kapitałowego, która pozwoli dostrzec im 
nowe możliwości inwestycyjne. Oczywiście konieczne jest również opracowanie rozwiązań 
legislacyjnych w celu promowania i wspierania odpowiedzialnego inwestowania. 
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SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING – NEW TREND ON THE CAPITAL MARKET

Abstract: Purpose – the main aim of this paper is to present the history and the concept of socially responsible 
investing. The purpose of this article is an attempt to find the answer to the following research question: whether 
socially responsible companies listed on the Warsaw Stock Exchange operating under the rules of CRS should 
be a particular subject of interest of stock market investor.
Design/methodology/approach – the dynamic growth of socially responsible investing has been observed on 
the world. Investing in companies applying principles of social responsibility becomes more and more popular. 
Today we observe a new formula, according to which the social and economic objectives are not only in sym-
biosis, but become part of competitive advantage. The article describes experience from American market and 
European market.
Findings – the article includes a comparative analysis of the results of indexes of socially responsible: RE-
SPECT, DJSI World, FTSE4GOOD Global, MSCI KLD 400 Social and other polish indexes (WIG, WIG20). 
The data being presented show that their efficiency varies. Information about the participation of the company in 
the index is not a guarantee to the investor that the investment in the company in question will bring a reasonable 
return, but the tendency of connection of ESG factors with the financial analysis is an irreversible tendency in 
future.
Originality/value – the article constitutes a contribution to research and debate on the increase meaning of 
socially responsible investing in Poland.

Keywords: RESPECT Index, corporate social responsibility (CSR), socially responsible investing (SRI), ethi-
cal funds
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Wartość wewnętrzna jako determinanta  
procesu decyzyjnego w ujęciu behawioralnym

Sebastian Majewski*, Agnieszka Majewska**

Streszczenie: Cel – niniejszy artykuł dotyczy ważnego problemu, jakim jest zgodność oczekiwań inwestorów 
co do wielkości wartości wewnętrznej spółek giełdowych z jej oszacowaniami na podstawie równych modeli 
wyceny. W ujęciu finansów behawioralnych nie poszukuje się idealnego modelu wyceny, częściej próbuje się 
szukać zakłóceń, które powodują, że wartości te nie są zgodne. A zatem można twierdzić, że taka wartość nie 
istnieje lub jest chwilowa i nieuchwytna. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono wnioskowanie, które 
miało na celu wykazanie wartości wewnętrznej jako elementu nieuchwytnego.
Metodologia badania – w artykule wykorzystano dostępną literaturę z zakresu finansów behawioralnych, która 
odnosi się do analizowanego problemu, a także znane powszechnie klasyczne modele wyceny akcji po to, by 
prześledzić kształtowanie się rynkowej wartości akcji w odniesieniu do jej wartości wewnętrznej.
Wynik – wynikiem badania jest wskazanie występowania paradoksu McGouna na polskim rynku kapitałowym.
Oryginalność/wartość – wartością dodaną pracy jest pierwsza w tym zakresie próba zidentyfikowania wystę-
powania efektu McGouna w Polsce.

Słowa kluczowe: finanse behawioralne, wartość wewnętrzna, wycena akcji

Wprowadzenie

Istnieje kilka przyczyn, dla których inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne. Można je 
jednak wszystkie zebrać w dwie zasadnicze grupy: czynniki inwestowania bezterminowego 
(przyczyny i cele fundamentalne, długookresowe) i czynniki inwestowania krótkotermi-
nowego (spekulacyjne, przypadkowe i wymuszone). Niniejszy artykuł dotyczy przyczyn 
bezterminowych, ponieważ one sensu stricte są związane z wartością wewnętrzną akcji. 
Inwestor z reguły kieruje się przekonaniem, że stosowanie metod wyceny akcji zwiększy 
prawdopodobieństwo podjęcia właściwej decyzji (wyboru akcji, która w dłuższym horyzon-
cie czasowym przyniesie ponadnormatywne korzyści).

Problemem stawianym w artykule nie jest precyzja obliczania wartości wewnętrznej akcji, ale 
sposób wykorzystywania tej wartości jako informacji w procesie decyzyjnym. Celem opracowania 
jest weryfikacja występowania paradoksu McGouna na polskim rynku kapitałowym na przykła-
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dzie spółek z branży budowlanej. Biorąc pod uwagę ów paradoks, postawiono w artykule hipotezę, 
że wartość wewnętrzna akcji z punktu widzenia finansów behawioralnych albo nie istnieje, albo 
jest krótkotrwała i trudno jest uchwycić moment, w którym wartość rynkowa odpowiada wartości 
wewnętrznej. Oceniane będą zatem nie modele wyceny, a różnice między uzyskanymi na ich 
podstawie wartościami a rynkowym kursem akcji. Jeśli przyjęte zostanie założenie o istnieniu 
regresji do średniej, to oczekuje się oscylowania kursów akcji wokół wartości wewnętrznej (o ile 
nie obserwuje się zachowań spekulacyjnych). Badanie różnic między wartościami wewnętrznymi 
a kursami akcji będzie pomocne w stwierdzeniu, czy paradoks interpretacji behawioralnych 
wartości wewnętrznej (McGoun, 2007) występuje na polskim rynku kapitałowym. Można zatem 
postawić hipotezę pomocniczą, że obserwacja różnic i ich rozkładów (różnic między wartościami 
teoretycznymi a empirycznymi) determinuje sposób interpretacji wartości wewnętrznej. Należy 
wyraźnie podkreślić, że badanie nie dotyczy wielkości różnic, tylko ich rozkładów, których kształt 
będzie wskazywać na rodzaj behawioralnej interpretacji tych różnic.

W badaniu wykorzystano różne metody wyceny wartości wewnętrznej akcji znane z teorii 
analizy ekonomicznej, takie jak: modele oparte na dywidendzie, modele mnożnikowe oraz 
model DCF. Metodologię szacowania kosztu kapitału oparto na modelu CAPM. Analizowano 
pięć najistotniejszych spółek – składników indeksu WIG Budownictwo – stanowiących 
prawie 70% portfela tego indeksu. Były nimi: Budimex, Elektrobudowa, Mostostal Warszawa, 
PBG i Polimex Mostostal Siedlce. Dane finansowe pochodziły z lat 2002–2009 i zostały 
zaczerpnięte z wydawnictwa Notoria Serwis wersja 18.60. Otrzymane wyceny papierów war-
tościowych porównywano z bieżącymi kursami papierów wartościowych w 2010 roku i na 
podstawie występujących tam tendencji wnioskowano o występowaniu paradoksu McGouna.

1. Przegląd wybranych metod wyceny akcji

Podejście DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) jest oparte na stosowanej w 
matematyce finansowej regule wartości bieżącej, według której wartość aktywów jest sumą 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Szablewski, Tuzimek, 2008, s. 150). Jest to 
najczęściej stosowana w praktyce metoda wyceny przedsiębiorstw. Ze względu na występo-
wanie czynnika czasu należy stosować formułę dyskontującą, która sprowadza przepływy 
finansowe z różnych okresów do porównywalności:

                                          (1)

gdzie:
n – długość życia aktywów,
CFt – przepływy pieniężne w roku t (cash flow),
r – stopa dyskontowa opisująca stopień ryzyka analizowanych przepływów pieniężnych.

W metodzie tej dąży się do odnalezienia wartości wewnętrznej (intrinsic value), która 
wynika z potencjału firmy do osiągnięcia dochodów. Stąd też zaleca się oszacowanie prze-
pływów finansowych możliwie jak najdokładniej.
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Jednak najbardziej skomplikowanym elementem tej wyceny jest ustalenie wielkości 
odpowiedniej stopy dyskontującej, co w praktyce często sprowadza się do jej zastąpienia 
przez średni ważony koszt kapitału (Panfil, Szablewski, 2008). Jest to stopa, której zadaniem 
jest odzwierciedlenie ryzyka wszystkich inwestorów (akcjonariuszy i wierzycieli).

Niestety podstawową wadą modelu matematycznego, jakim niewątpliwie jest DCF, jest 
fakt prognozowania przyszłości, a co się z tym wiąże – konieczność przyjęcia wielu założeń 
początkowych, z których część na pewno ma wymiar subiektywny, np. wzrost przychodów, 
zysków, koszt kapitału (Szablewski, Tuzimek, 2008, s. 156).

Poza klasycznym podejściem do wspominanej metody w literaturze przedmiotu można 
spotkać również model wyceny metodą zdyskontowanych dywidend. Ta grupa modeli jest 
przykładem wyceny kapitału własnego, w której wartość akcji określa się na podstawie 
przyszłych oczekiwanych dywidend. Na bazie danych empirycznych na rynku amerykań-
skim opracowano różne modele kształtowania się dywidend, tak zwane modele wzrostu 
dywidendy. W dostępnej literaturze (Jajuga, Jajuga, 1999, s. 91–92) wymieniane są cztery 
podstawowe warianty, z których jednocześnie wynikają założenia do budowy modelu. Są 
nimi modele: zerowego wzrostu akcji, stałego wzrostu dywidendy akcji (Gordona), fazo-
wego wzrostu akcji (dwufazowy i trójfazowy) oraz bimodalne (Panfil, Szablewski, 2007). 
Zgodnie z zapisem modelu Gordona wartość wewnętrzna akcji może być wyrażana poprzez 
następujące równanie:

,                                                         (2)

gdzie:
Dt – dywidenda wypłacona na jedną akcję, 
kk – koszt kapitału,
g – wskaźnik wzrostu dywidendy.

Stosowanie modelu Gordona wymaga spełnienia założenia:

kk > g.
Brak możliwości wyznaczenia wskaźnika wzrostu dywidendy spełniającego owo zało-

żenie powoduje nieskuteczność stosowania tego modelu w praktyce. Wówczas model ten 
zastępowany jest jednym z pozostałych: fazowego wzrostu (zmiana wskaźnika g w kolejnych 
okresach) lub na przykład stałych dywidend (g = 0). Wybór metody szacowania należy 
w tym wypadku połączyć z celem wyceny i dostępnością danych statystycznych.

Model Gordona należy do modeli prostych, co jednak skutkuje szeregiem silnych założeń 
(Beninga, Sarig, 2000, s. 11–12). Zakłada się między innymi, że struktura czasowa stóp 
procentowych jest płaska czy też że stopa wzrostu przepływów gotówkowych jest zawsze 
stała. W przypadku, gdy szacowanie opiera się na rynkowej cenie akcji i dotyczy wycen 
końcowych czy też kosztów finansowania kapitału własnego, postępowanie takie uznaje się 
za uzasadnione.

W przypadkach, gdy jest trudne lub niemożliwe ustalenie wskaźnika wzrostu dywidendy, 
można skorzystać z modelu stałych dywidend, który pomija fakt wzrostu dywidendy. Można 
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wówczas oczekiwaną wartość wewnętrzną określić za pomocą wzoru (Panfil, Szablewski, 
2007):

.                                                 (3)

Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy spółka we wcześniejszych okresach nie 
wypłacała dywidend (i zakłada się, że poziom dywidendy nie będzie niższy niż ostatnio  
– oczekiwana dywidenda równa się poprzedniej wartości) lub gdy nie można zaobserwować 
żadnych prawidłowości w dynamice wypłacanych dywidend (oraz gdy wskaźnik wzrostu 
dywidendy jest wyższy niż koszt kapitału).

Najprostszą metodą wyceny określonego aktywa finansowego jest stosowanie metod 
mnożnikowych opierających się na identycznym lub porównywalnym aktywie (Cornell, 
1999, s. 51–88). Metody te opierają się na dwóch parametrach: wskaźniku wartości oraz 
zmiennej, z której wynika powyższa wartość. Najogólniej postać modelu opartego na takiej 
metodologii można przedstawić następująco:

.    (4)

Z punktu widzenia logiki postępowania należałoby w takim przypadku dążyć do znale-
zienia takich wartości V oraz x, żeby były one ściśle związane z wartością spółki. Z tego też 
wynika, że najczęściej wartościami x są zmienne finansowe mierzące potencjalne przychody 
lub wartość księgowa czy wartość sprzedaży.

Procedurę wyceny przy zastosowaniu mnożników można objąć następującymi etapami 
(Beninga, Sarig, 2000, s. 351–354):

 – wybór porównywalnych firm,
 – wybór baz porównawczych,
 – ustalenie średnich rynkowych,
 – prognoza wartości podstaw odniesienia dla wycenianej firmy,
 – wycena właściwa.

Wybór mnożnika, który zostanie zastosowany w procesie wyceny, zależy od osoby 
dokonującej wyceny lub celu tej wyceny. Najczęściej inwestorzy posługują się jednak mnoż-
nikiem P/E (cena do zysku przypadającego na jedną akcję). Wynika to z prostoty stosowania 
samej metody i ogólnej dostępności danych (przemnożenie wartości branżowej mnożnika 
przez zysk jednostkowy przedsiębiorstwa). Innym, rzadziej stosowanym mnożnikiem jest 
wskaźnik P/BV (cena akcji do wartości księgowej jednej akcji). Idea jego stosowania jest 
podobna do wyżej opisanej.

Szacowanie kosztu akcji zwykłych na podstawie modelu CAPM odbywa się poprzez 
wykorzystanie następujące formuły:

,                                             (5)
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gdzie:
kk – koszt kapitału,
rf – stopa procentowa wolna od ryzyka,
rm – rynkowa stopa zwrotu,
β – współczynnik ryzyka rynkowego.

Wokół tego współczynnika gromadzi się wiele błędów i nieporozumień. W sensie 
ekonometrycznym jest to współczynnik regresji między stopami zwrotu z analizowanych 
walorów a stopami zwrotu z waloru wzorcowego (najczęściej indeksu giełdowego). Jego 
sens ekonomiczny to miara ryzyka opisująca relacje między zmianą kursu akcji danej 
firmy a głównego indeksu giełdowego. Jeżeli wartość bezwzględna z β jest większa od 
1, to oznacza to, że kursy akcji spółki zmieniają się szybciej niż indeks giełdowy uznany 
za wzorzec. Jeżeli zaś wartość bezwzględna z β jest mniejsza od 1 – kursy akcji spółki 
zmieniają się wolniej niż benchmark.

Powyżej zaznaczono, że β jest współczynnikiem regresji, co oznacza, że z jego szaco-
waniem wiąże się szereg problemów opisywanych w literaturze jako weryfikacja modeli 
ekonometrycznych (Hozer, 1997, s. 56–59, 159–170). Jednym z najpoważniejszych jest 
autokorelacja składnika losowego, której występowanie może wykluczyć otrzymane osza-
cowania przed dokonaniem ich interpretacji ekonomicznej.

2. Płaszczyzny dyskusji nad wyceną wartości wewnętrznej w finansach 
behawioralnych

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w finansach behawioralnych ogólnie zakłada się, że 
informacja ma znaczący wpływ na kształtowanie cen papierów wartościowych. Jednak na 
pewno nie rozkłada się symetrycznie między wszystkimi uczestnikami rynku. Dodatkowo 
można zaobserwować, że pojawianie się informacji zawierających wyceny papierów war-
tościowych (np. rekomendacji) wpływa na kształtowanie się przyszłych cen. Można również 
dyskutować o etyczności firm publikujących owe rekomendacje czy też o prawidłowości 
sporządzanych wycen (zdarzają się przypadki publikowania sprzecznych rekomendacji dla 
tego samego papieru wartościowego).

Inwestorzy przyjmujący jako podstawę swoich działań strategie długoterminowe [cel 
inwestycji wiąże się ze stosowaniem księgowania umysłowego (Thaler, 1999)] lub bezter-
minowe (brak celu inwestycyjnego lub okresu realizacji przedsięwzięcia) traktują uzyskaną 
wartość jako pewną wypadkową, której raczej nie powinno się przypisywać żadnej siły 
sprawczej [wycena rynkowa nie dąży do tej wartości, lecz w zależności od przeważających 
strategii inwestorów może być traktowana jako rodzaj kotwicy umysłowej (Kahneman, 
Tversky, 1974)].

Finanse behawioralne zakładają, że uczestnicy rynku są warunkowo racjonalni w pro-
cesie podejmowania decyzji inwestycyjnych [w sensie homo oeconomicus (Becker, 1990)]. 
Na ich chwilowe decyzje wpływ mają czynniki różnego pochodzenia, na przykład demogra-
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ficzne (wiek czy płeć), kulturowe (religia czy pochodzenie etniczne) czy też psychologiczne 
[osobowość, na którą składają się charakter i temperament (Hofstede, 2000)].

W pracy McGouna (2007) można odnaleźć trzy sposoby interpretacji występowania 
różnic między wartością wewnętrzną a kursami rynkowymi akcji. Autor pisze o nich jako 
o „ludowych” ( folk) argumentach ukrytych w literaturze finansów. Są nimi następujące 
przypadki: 

1. Hindsight
Nawiązując do modelu zdyskontowanych przepływów finansowych, wartość wewnętrz-

na to suma zdyskontowanych wartości wszystkich przepływów finansowych z przyszło-
ści. Oznacza to, że wszystkie, nawet nieprzewidywane wartości składają się na wartość 
wewnętrzną. Zatem wiedza o wartości wewnętrznej jest zawsze ex post w odniesieniu 
do wartości przeszłej, która powinna zaistnieć na bazie wszelkich dostępnych informacji 
w przyszłości.

Odnosząc się do stopy dyskontowej – należy ją określić jako wolną od ryzyka stopę 
będącą sumą złożoną z realnej stopy procentowej i premii z tytułu inflacji (właściwa stopa 
procentowa, jeśli przyszłe przepływy finansowe są pewne) oraz premii za ryzyko wynikające 
z niepewności.

2. Złotowłosa (Goldilocks)
Wartość wewnętrzna na poziomie rynku jest ceną, przy której każdy, kto uwierzy, że jest za 
wysoka, nie zainwestuje po takiej cenie, a każdy, kto uwierzy, że jest za niska, będzie chciał 
dokonać inwestycji. Wartość wewnętrzna jest chwilowa i nieuchwytna, ale nie ma powodu, 
aby nie wierzyć, że istnieje. Problem wartości wewnętrznej w kontekście „Złotowłosej” 
polega na psychologicznym uzależnieniu niemierzalnego określenia kursu od różnego 
rodzaju warunków zewnętrznych (chwilowych).

3. Czas pokaże (Time will tell)
Na rynkach finansowych często stosowana jest zasada powrotu do średniej. Stosując się 
i tym razem do niej, można określić, że wartość wewnętrzna istnieje zawsze i ulega stałej 
konwergencji, a na skutek działań spekulantów zdarza się, że bywa wyższa od wartości ryn-
kowej lub od niej niższa. Dopiero po pewnym czasie może się okazać, jaka była naprawdę. 
Z logicznego punktu widzenia coś takiego jak wartość wewnętrzna nie istnieje, ponieważ 
wartość jest wyłącznie konstrukcją społeczną.

3. Metodologia i wyniki badania

Podstawą do przeprowadzonych analiz były dane finansowe wybranych spółek z branży 
budownictwo za lata 2002–2009 oraz kursy akcji tych spółek w okresie od 1 stycznia 2010 
do 30 listopada 2010 roku. Badanie przeprowadzono w następujących etapach:

a) wyznaczenie współczynników β dla spółek na podstawie modeli regresji stóp zwrotu 
z akcji w stosunku do rynkowej stopy zwrotu;

b) wyznaczenie kosztu kapitału z uwzględnieniem inflacji;
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c) oszacowanie wartości wewnętrznych na podstawie przyjętych modeli;
d) wyznaczenie różnic między wartościami rzeczywistymi a teoretycznymi;
e) budowa histogramów przedstawiających rozkłady różnic.
Wybrany okres oraz branża nie są przypadkowe – w tym czasie w branży budowlanej 

można było zauważyć występowanie bańki spekulacyjnej związanej z Euro 2012 (Majewski, 
2007). Zatem można się spodziewać, że w tym okresie i w tej branży będą występowały 
pewne zjawiska ekstremalne, w tym paradoks McGouna. Wybór branży budowlanej do 
badania był zatem spowodowany podejrzeniem występowania w kursach akcji spółek z tej 
branży fenomenu rynkowego nazywanego nieracjonalną żywiołowością (Shiller, 2000) 
(irrational exuberance) czy też bańką spekulacyjną (speculative bubble) (Majewski, 2007).

Analizę wartości wewnętrznych wybranych akcji spółek z branży budownictwo roz-
poczęto od określenia wymaganej stopy zwrotu. W tym celu posłużono się metodologią 
odwołującą się do modelu CAPM. Za wartość stopy zwrotu wolnej od ryzyka przyjęto ren-
towność 52-tygodniowych bonów skarbowych (z 25 listopada 2010 r.), otrzymano wartości 
kosztu kapitału dla poszczególnych spółek zawarte w tabeli 1. Zdecydowano się użyć do 
wyceny wartości z listopada i pozostawić uzyskaną wartość do porównań wstecz (tj. od 
początku 2010 r.). Założenie bowiem jest takie, że wartość wewnętrzna będzie się pojawiać 
już od początku roku.

Kolejne założenie przyjęte w badaniu dotyczyło modeli wyceny opartych na dywiden-
dzie. W początkowej fazie rozpatrywano model Gordona jako najpopularniejszy, jednak 
ze względu na fakt, że w trzech przypadkach dywidenda wypłacana pojawiła się dopiero 
w 2009 roku, w jednym przypadku (ELBUDOWA) wskaźnik wzrostu dywidendy oparty na 
średnim tempie zmian wyniósł ponad 28% i jednym przypadku (Polimex Mostostal Siedlce) 
uzyskano ujemny wskaźnik wzrostu dywidendy (–14%), zdecydowano się zastosować model 
stałej dywidendy, zakładając, że wypłacona dywidenda będzie na poziomie nie niższym niż 
w poprzednim roku.

Do analizy odchyleń (błędów) wykorzystano zasadę klasycznego w ekonomii rozkładu 
normalnego i reguły 2σ. Argumentując tę kwestię, należy przytoczyć fakt, iż najczęściej przyj-
mowanym poziomem błędów w statystyce badań ekonomicznych jest 5% (Sokołowski, 2004).

Tabela 1 

Koszt kapitału spółek według metodologii CAPM

Spółka β kk (%)

Budimex 0,519 5,978

Elektrobudowa 0,438 5,678

Mostostal Warszawa 0,473 5,808

PBG 0,641 6,430

Polimex Mostostal Siedlce 0,771 6,911

Źródło: obliczenia własne.
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Według informacji zawartych w tabeli 1 najwyższym kosztem kapitału charakteryzowała 
się spółka Polimex Mostostal Siedlce, najniższym zaś Elektrobudowa. Wpływ na to miała 
głównie wartość współczynnika β. Współczynniki ryzyka rynkowego obliczone były na 
podstawie 5-dniowych stóp zwrotu jako współczynnik regresji stóp zwrotu danej spółki 
w stosunku do stóp zwrotu z indeksu giełdowego WIG20. Modele ekonometryczne, na pod-
stawie których szacowano parametr regresji, były wolne od autokorelacji składnika losowego.

W kolejnym etapie przeanalizowano różnice między wartościami teoretycznymi a rzeczywi-
stymi, które na potrzeby badania nazwano błędami. Skoncentrowano się jedynie na tak zwanych 
błędach wyceny – nieprzekraczających 2,5% in plus i in minus. Takie błędy uznano za nieistotne 
statystycznie. W tabeli 2 zawarto informacje o odsetkach „małych błędów” na podstawie porów-
nania przeprowadzonych wycen z kursami giełdowymi spółek w badanym okresie.

Tabela 2

Odsetek błędów modelu z przedziału od –2,5% do 2,5%

Odsetek małych błędów Budimex Elbudowa Mostalwar PBG Polimexms

Model stałych dywidend 1,46% 1,94% 0,00% 39,32% 27,67%

DCF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mnożnik PER 19,42% 0,97% 1,46% 6,80% 24,27%

Mnożnik PBV 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,87%

Źródło: obliczenia własne.

Na podstawie dokonanych oszacowań wartości wewnętrznych przy użyciu wybranych 
modeli (model stałych dywidend, DCF, modele mnożnikowe) oceniono, które z nich 
w badanych warunkach niosą ze sobą najmniejszą liczbę błędów. Okazuje się, że najgorsze 
wyniki otrzymano dla modelu DCF oraz modelu z mnożnikiem PBV. Zatem w dalszych 
rozważaniach wnioskowanie dotyczyć będzie modelu z mnożnikiem PER oraz modelu 
stałych dywidend. Jedynie dla spółki Polimex można dokonać wnioskowania przy użyciu 
trzech modeli wyceny. Eliminowanie w rozważaniach któregoś z modeli nie skutkuje 
stwierdzeniem o jego nieprzydatności, ale z punktu widzenia prowadzonych rozważań nie 
można skoncentrować się na rozkładach różnic. Brak małych błędów w tym wypadku może 
oznaczać, że do porównań zastosowano zbyt krótki horyzont czasowy.

W kolejnym kroku przedstawiono wartości bezwzględne błędów modeli w odniesieniu 
do ostatnich kursów akcji z przyjętego okresu (tj. z 30 listopada 2010 r.). Jak można się było 
spodziewać, błędy te są zbliżone do poprzednich. W tabeli 3 pogrubiono największe i naj-
mniejsze błędy dla poszczególnych spółek, jak również dla zastosowanych modeli wyceny.

Na podstawie obliczeń zawartych w tabeli 3 zauważa się, że w odniesieniu do ostatnich 
cen analizowanych papierów wartościowych najniższym średnim błędem charakteryzuje 
się wycena akcji spółki PBG, natomiast najwyższym – Mostostalu Warszawa. Odnosząc 
się natomiast do analizowanych modeli wyceny, najlepsze wyniki uzyskano w badanym 
okresie dla modelu opartego na mnożniku PER, najsłabsze zaś dla modelu DCF. Zestawianie 
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wartości wewnętrznych z cenami rynkowymi akcji informuje o trendach rynkowych, które 
często powodowane są zachowaniami emocjonalnymi inwestorów i nie mają nic wspólnego 
z wartościami fundamentalnymi. Często bowiem inwestorzy używają prostych metod 
wyceny akcji do określania swoich strategii inwestycyjnych. Jeśli doda się jeszcze do tego 
fakt, że w większości przypadków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
dominują strategie krótkookresowe, często o podłożu spekulacyjnym, to okazuje się, że 
naturalny będzie fakt najlepszej pozycji modelu mnożnikowego PER.

Tabela 3

Wartości bezwzględne błędów dla ostatnich obserwacji (%)

Spółka Budimex Elbudowa Mostalwar PBG Polimexms Średnia

Model stałych dywidend 8,10% 23,50% 62,00% 2,60% 16,00% 22,44%

DCF 75,10% 89,90% 80,50% 86,20% 84,90% 83,31%

Mnożnik PER 8,20% 0,70% 33,40% 10,70% 14,80% 13,57%

Mnożnik PBV 59,10% 30,40% 27,50% 21,80% 20,50% 31,88%

Średnia 37,60% 36,10% 50,90% 30,30% 34,10% –

Źródło: obliczenia własne.

Odnosząc się do opisanych wcześniej płaszczyzn interpretacyjnych (argumentów wy-
stępowania wartości wewnętrznej), można graficznie przedstawić kształtowanie się kursów 
papierów wartościowych na tle oszacowanej wartości wewnętrznej. Na podstawie tabeli 3 
wyselekcjonowano dwie spółki: PBG oraz Polimex Mostostal Siedlce oraz dwa najlepsze dla 
nich modele i przedstawiono je na rysunkach 1 i 2.

Rysunek 1. Kształtowanie się wartości rynkowej akcji PBG na tle jej wartości wewnętrznej 
wyznaczonej na podstawie modelu stałych dywidend
Źródło: obliczenia własne.
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Analizując rysunek 1, można zauważyć pewną prawidłowość, którą można określić 
mianem powracania do średniej (Zaleśkiewicz, 2003). Kurs akcji PBG przez cały analizowa-
ny okres jedynie dwukrotnie osiąga wyznaczoną wartość wewnętrzną, 24 razy przekracza 
ją o 10%, przy czym w 13 przypadkach jest od niej większy. Oznacza to, że może w tym 
wypadku występować normalny symetryczny lub lekko asymetryczny rozkład różnic.

Rysunek 2. Rozkład różnic wartości rzeczywistych i wartości wewnętrznej dla akcji PBG według 
modelu stałych dywidend
Źródło: obliczenia własne.

Odnosząc się do opisywanych powyżej płaszczyzn interpretacyjnych, można zaobser-
wować oscylowanie cen akcji PBG wokół wartości wewnętrznej wyznaczonej na podstawie 
informacji za poprzedni rok. Nie można jednak mówić o tej wartości jako o nieuchwytnej. 
Raczej jest to wartości chwilowa (tylko dwa przypadki uchwycenia tej wartości), do której 
odnoszą się potencjalni inwestorzy. Można zatem dopuścić w tym miejscu argumenty 
opisywane jako przypadek „Złotowłosej” – inwestorzy oscylują wokół tej wartości, czego 
dowodem może być rysunek 2, na którym zaprezentowano rozkład różnic. Może on również 
dowodzić, że występuje opisywany powyżej efekt powracania do średniej. Zauważalna 
w prezentowanym rozkładzie jest delikatna asymetria prawostronna różnic (współczynnik 
asymetrii wyniósł 0,29) i brak spłaszczenia rozkładu (współczynnik wyniósł 2,92), jednak 
na jej podstawie nie można prowadzić uogólnień.
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Rysunek 3. Kształtowanie się wartości rynkowej akcji Polimex Mostostal Siedlce na tle jej 
wartości wewnętrznej wyznaczonej na podstawie modelu z mnożnikiem PER
Źródło: obliczenia własne.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, również i w tym miejscu można się doszukiwać 
regresji do średniej. Tym razem jednak podstawą tego powracania jest fakt stosowania do 
wyceny powszechnie wykorzystywanego przez inwestorów wskaźnika P/E. Strategie oparte 
na tym wskaźniku rynkowym skupiają się wokół przekonania, że niskie wartości wskaźni-
ka P/E rzadko dotyczą spółek przewartościowanych i są przychylniej przyjmowane przez 
inwestorów giełdowych (Graham, 1973, rozdz. 14). W literaturze często też udowadniano, 
że portfele składające się z takich spółek uzyskują lepsze wyniki od pozostałych (Banz, 
1981). W związku z powyższym można się spodziewać, że P/E jest w tym wypadku bardziej 
wynikiem spekulacyjnych strategii inwestycyjnych niż modelem wyznaczania wartości 
wewnętrznej akcji. Dowodem na tak postawioną hipotezę może być rozkład różnic między 
wartościami rzeczywistymi a wyceną otrzymaną dzięki mnożnikowi P/E przedstawionym 
na rysunku 4.

W analizowanym przypadku tylko jeden raz rynek wycenił akcje spółki na taką samą 
wartość jak model oparty na mnożniku PER. W 18 przypadkach różnice te były większe 
niż 10%, z tym że prawie 12 razy dotyczyły przewartościowywania akcji spółki przez 
rynek. Prawdopodobnie w tym wypadku może mieć znaczenie stosunkowo niski kurs 
akcji Polimexu, co ułatwia aktywność kapitału spekulacyjnego. Zgodnie z tym założeniem 
należy się spodziewać przewagi dodatnich różnic między rynkowym kursem akcji tej spółki 
a wyceną przeprowadzoną na podstawie danych fundamentalnych (prawdopodobna jest 
większa niż w poprzednim przypadku asymetria tego rozkładu).
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Rysunek 4. Rozkład różnic wartości rzeczywistych i wartości wewnętrznej dla akcji Polimexu 
Mostostal Siedlce według modelu z mnożnikiem PER
Źródło: obliczenia własne.

Na rysunku 4 można zaobserwować kształtowanie się różnic między wartościami rzeczy-
wistymi kursów akcji a ich wyceną teoretyczną dla akcji Polimexu. Można tutaj odnotować 
silniejszą prawostronną asymetrię rozkładu (0,42) niż w przypadku różnic uzyskanych dla 
PBG. Rozkład ten różni się dodatkowo w zakresie miar spłaszczenia (2,67 dla Polimexu) 
oraz zmienności. Współczynniki zmienności wskazują na zdecydowanie większe zróżnico-
wanie różnic odnośnie do wyceny i kursów akcji PBG (współczynnik zmienności dla PBG 
wyniósł 2782% przy 678% dla akcji Polimexu). Wobec powyższego można w tym wypadku 
wnioskować, że występuje stała potrzeba konwergencji kursu i wyceny (podejście „czas 
pokaże”), stąd oscylowanie kursu wokół ustalonej wyceny (pewnego średniego poziomu).

Uwagi końcowe

Niniejszy artykuł jest studium przypadku dotyczącym behawioralnej interpretacji war-
tości wewnętrznej dla największych spółek z branży budownictwo na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Zaobserwowano w badaniu dwie płaszczyzny interpretacyjne: 
„Złotowłosej” oraz „czas pokaże”. Sformułowanie McGouna o tym, że wartość wewnętrzna 
jest chwilowa i nieuchwytna, zbyt niska lub zbyt wysoka, a tendencja analityków do przed-
stawiania zjawisk ekonomicznych jako bardziej prawdopodobnych, niż są w rzeczywistości, 
wynika z wykonywanego przez nich zawodu, jest prawdziwe.
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Zaprezentowana analiza statystyczna rozkładów różnic wskazuje na przydatność wartości 
wewnętrznej jako pewnego punktu odniesienia dla inwestorów. Dwa zaobserwowane przy-
padki wskazują, że behawioralne interpretacje tych zjawisk ekonomicznych są uzasadnione. 

Celem artykułu było pokazanie nieuchwytności wartości wewnętrznej. Założenie, 
że wartość ta będzie punktem odniesienia dla decyzji inwestycyjnych, może skutkować 
błędami w przyjmowanych strategiach inwestycyjnych (confirmation) (Majewski, 2010). 
Wykorzystanie rozkładów różnic między wartościami teoretycznymi a kursami akcji po-
zwoliło na stwierdzenie, że paradoks opisany przez McGouna na polskim rynku występuje 
w szczególności w branży budowlanej we wskazanym okresie.
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THEINTRINSIC VALUE AS A DETERMINANT OF THE DECISION PROCESS  
IN BEHAVIOURAL APPROACH

Abstract: Purpose – this article concerns an important problem – the compatibility of investors’ expectations 
about the real value of share and its intrinsic value taken from some valuation models. Looking for the perfect 
model is not a goal of behavioural finance approach, often this goal is looking for some distortions that causes 
these values are not compatibility. Thus it can be argued that this value does not exist or is temporary and illu-
sive. This article is a trial of verifying of intrinsic value’s existing in the real world.
Design/methodology/approach – this papers uses the available literature in the field of behavioral finance, which 
refers to the analyzed problem. Also commonly known classic models of valuation of shares are used in this 
research.
Findings – the result of the study is to indicate on existing of McGoun’s paradox on the Polish capital market.
Originality/value – the added value of the work is the first attempt of identification of existing of McGoun’s 
effect in Poland.
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Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making 
on Capital Market – Literature Review

Magdalena Mikołajek-Gocejna*

Abstract: Purpose – the aim of this paper is to review the impact of heuristics bias decision-making on capital 
market. Heuristics are efficient cognitive processes that ignore part of information. In classical view, heuristic 
decisions save effort, but imply greater errors then “rational” decisions, defined by logic and statistical model. It 
clearly emerges that in real life people do not always make rational decisions based on established preferences 
and complete information. In many ways their behavior thus contradicts the homo oeconomicus model. These 
psychologically driven inadequacies also occur with investment decisions. 
Design/methodology/approach – literature review.
Findings – much of the behaviour observed is caused through people trying to cope with the complexity of the 
world around them by approximating, because collating and evaluating all the factors of relevance to a decision 
overtaxes their mental processing capacity
Originality/value – article can be base to formulating new concept of rationality or new concept of homo oeco-
nomicus (Mikołajek-Gocejna, 2017).

Keywords: market efficiency, heuristics, homo oeconomicus, motivational and recognition biases

Introduction

The classical finance assumes that capital markets are efficient, investor are rational and it 
is not possible to outperform the market over the long term. Rational man is assumed to be 
economical, knowledgeable, and skillful in calculating the probabilities of each alternative, 
and then to choose the best alternative that maxims his utility for the lowest cost (Simon, 
1995). Classical finance has a cornerstone – the Efficient Market Hypothesis (EMH) which 
assumes that prices of stock and other financial instruments are valuated correctly and they 
always reflect all the information available (Sharpe, 1995, p. 105–107). So, the capital market 
is efficient information-wise if it guarantees all market participants immediate access to 
information (Gabryś, 2006, p. 477). The market efficiency theory has been developed by 
Eugene Fama, who in his firstpapers on the subject defined it as a market that quickly and 
unequivocally adjusts to new information (Fama, 1970). The contemporary and more mature 
definition states that:
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An ‘efficient’ market is defined as a market where there are large numbers of rational, 
profit-maximizers actively competing, with each trying to predict future market values of 
individual securities, and where important current information is almost freely available to 
all participants. In an efficient market, competition among the many intelligent participants 
leads to a situation where, at any point in time, actual prices of individual securities already 
reflect the effects of information based both on events that have already occurred and on 
events which, as of now, the market expects to take place in the future (Fama, 1995, p. 76).

The efficient market hypothesis exists in three variants that assume different types of 
information, which are reflected in securities prices (Fama, 1991):

4. Weak form efficiency (WFE) assumes that prices reflect all past information. WFE 
implies that it is impossible to forecast securities prices drawing from historical 
prices, i.e. from technical analysis which uses charts of past stock quotes (Peters, 
1999, p. 19). This implies that investors who use historical data cannot simply beat 
or predict the market.

5. Semi-strong form efficiency (SSFE) assumes that securities prices reflect all publicly 
available information, i.e. the information that can be read out from time series and 
the information included in current or periodical reports, companies’ financial reports 
and in other sources that can affect stock prices. This implies that investors who use 
historical data and publicity released information cannot achieve superior return.1

6. Strong form efficiency (SFE) assumes that the market is efficient when the price of 
asecurity reflects all the publicly available information, all the publicly unavailable 
information, and confidential information. Thus, the future developments in prices 
cannot before casted even if one holds information unavailable to others. In such 

1  The most interesting work in the field of semi-strong efficiency is concerned with: 1. The market’s reaction 
to a new offering. This has been verified by Kraus and Stoll (1972); the results revealed that the price quickly 
returns to the previous value which confirms the market’s efficiency. 2. The effect of the announcement of merger, 
which has been studied by Patell and Wolfson (1984). The price adjustment followed the announcement by a dozen 
of minutes, which confirmed semi-strong efficiency. 3. The impact on the rate of dividend on the possibil-ity to 
project returns, which has been studied by Fama and French (1988) and Campbell and Shiller (1988). They have 
demonstrated that 40% of future rates volatility can be accounted for thanks to observations of the initial level 
of the indicator. 4. Malkiel (2003) has linked the effect of dividend yield with the level of interest rates and with 
the adjustment of securities valuation to economic circumstance; moreover he observed that starting from the 
mid 80s the effect of dividend yield started to die out. 5. The effect of the split on a security’s price linked to an 
increases dividend has been studied by Fama, French, Jensen and Roll (1969). The results of their study confirmed 
the semi-strong efficiency hypothesis. 6. The influence of the P/E ratio on the rate of return has been analysed 
by Basu (1977), who has proven that shares with a lower P/E have a higher rate of return than shares with a high 
P/E; Banz (1981) has contributed an observation that the return is even higher in the case of companies with lower 
capitalisation. Both authors were inclined to refute the SSFE hypothesis. 7. Kester (1990) in his research records 
a small-size firm effect; he argues that they offer more opportunities for achieving abnormal returns than in the 
case of firms with high capitalisation. 8. The announcement of unexpected results has been analysed by Ball 
(1978). In his analysis, he obtained a rate of return significantly different from the average, which constituted an 
argument against efficiency. The author, however, attributed the lack of efficiency to CAPM which he used to 
compare risk. Watts (1978) and Rendleman, Jones and Latane (1982) have received similar results. 9. Strategies 
based on the effects of P/E, capitalisation and P/BV have been verified in the context of the Polish capital market 
from September 1994 to September 2000 (Czekaj, Woś, Żarnowski, 2001). The study argued in favour of the 
efficiency and the increase of return was deemed statistically insignificant.
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a situation, all analyses of information are pointless. This implies that investors who 
trade based on past, public and insider information will be not able to achieve above-
average risk adjusted return (Reilly, Brown, 2011).

Efficient market hypothesis highlight the fact that absolute rationality of the capital 
market characterized by the fact that all investors are rational it is a statement of fact and 
must generally accepted.

But if we compared the model homo oeconomicus with the results of psychological 
experiments, it is clearly emerges that in real life people do not always make rational deci-
sions based on complete information. They are not rational utility-optymalization machines.  
In many ways their bahavior thus contradicts the rational man model.

The same applies to investors. Behvioral finance provides a different perspective to 
understand decision-making process, suggesting that investment decisions is influenced in 
large portion by psychological and emotional factors, such as: fear, panic, anxiety, envy, 
euphoria, greed, satisfaction, ambition or vanity. Behavioral finance holds that investors tend 
to fall into predictable patterns of critical behavior, they made the same mistakes frequently. 
Growing complexity and uncertainty of decision-making process has caused that investor 
to greater extend rely on heuristics. This could lead to bias or less-than-optimal decisions. 
But simple heuristics can be more accurate than complex procedures is one of the major 
discoveries of the last decades (Gigerenzer, Hertwig, Pachur, 2011). 

1. Heuristics an Prospect Theory

The term heuristic is of Greek origin, meaning ‘‘serving to find out or discover”. The 
mathematician George Polya distinguished heuristics from analytic methods; for instance, 
heuristics are indispensable for finding a proof, whereas analysis is required to check a proof’s 
validity. In psychology, heuristics can be defined as “a mental shortcut that allow people to 
solve problems and make quick judgments” or “a very simple procedure that helps find 
adequate, though often imperfect, answer to difficult questions” (Forbes, Hudson, Skerratt, 
Soufian, 2015). Similarly, but in a more positive way, Gigerenzer and Gaissmaier (2011, 
p. 454) offered the following definition: “A heuristic is a strategy that ignores part of the 
information, which the goal of making decisions more quickly, frugally and/or accurately 
than more complex methods”. Authors argue that the reason why investors make such in-
tensive use of simple rules for financial decision-making is simply, because they work. Fast 
and frugal reasoning, which focuses on a few cue variables, happens for two main reasons 
(Forbes et al., 2015):

1. People are boundedly rational, they want to make the right choice, but making some 
choice is even more important.

2. Many decisions are considered under condition of uncertainty not risk, and we are 
often unable to attach possibilities to specific situations.
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However, heuristics will probably not apply when attempting to make decisions in 
dynamic and complex environment like the capital market. In such circumstances they can 
lead to cognitive biases in decision making (Tversky, Kahneman, 1974). Authors state that 
“cognitive bias is a common tendency to acquire and process information by filtering it 
through one’s own likes, dislikes, and experiences regarding the reality”. Such bias can 
lead to a perceptual distortion, inaccurate judgment, or illogical interpretation of financial 
information. Therefore, under the risk, the decisions is usually made based on person’s belief 
and preference instead of facts.

In 1979, psychologists Daniel Kahneman and Amos Tversky put forward a hypothesis 
describing real-life behaviour of people under risk, i.e. the prospect theory, which took into 
account empirical data concerning decision-making under uncertainty (Tversky, Kahneman 
1982, p. 163–178).

The first formal attempt at decision-making under risk, however, was made much earlier 
by Blaise Pascal, who recommended to maximise expected value, defined as the sum of 
products of the probabilities of occurrence of subsequent events multiplied by the value 
assigned to subsequent events (Zielonka, 2011). In 1783, Daniel Bernoulli proposed a new 
model of decision-making under risk where he replaced expected value with expected utility. 
Heassumed that the curve of utility will be concave, because then the increase of satisfac-
tion from greater wealth gets smaller and smaller (Zielonka, 2011). Bernoulli did not define 
a function for losses, which Kahneman and Tversky made up for in their prospect theory. It 
is the most important theory regarding the motivations of investors and it comprises of two 
parts: the first one concerns utility, the other – probability.

Kahneman and Tversky preferred the term “value” to “utility”. They meticulously ana-
lysed the shape of the functions of potential losses and potential gains. The value function 
in losses is concave and relatively steep, while the value function in gains is convex and less 
steep. These features are very important in the context of attitudes in face of risk. If we lose 
$500, we will feel the loss more strongly than we feel the joy from gaining $500.

Moreover, the prospect theory assumes that investors’ preferences and expectations will 
also depend on how the problem is formulated. If the reference point is chosen in such a way 
that the result of the decision will be perceived as gain, the investor will be risk averse. 
Otherwise they will be risk seeking (Zielonka, 2003).

The first part of the prospect theory also implies that the subjective and perceptible 
value of an investor’s wealth is related to changes both in gains, and in losses. It means that 
subsequent gains bring smaller increase in value, so do losses.

The second part of the theory concerns the way in which investors estimate probability 
of particular events. Instead of the probability function, Kahneman and Tversky introduced 
the weighting function, because they argued investors tend to underestimate medium and 
large probabilities, but they overestimate low probabilities (Zielonka, 2003).
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1.1. Motivational biases

Among investors’ motivational biases the following can be also enumerated:
 – Mental accounting (Zielonka, 2011), i.e. irrational dividing of different types of 

investment and considering potential gains or losses separately for each. Investors 
are more prone to consume the return on stock if it comes from a dividend rather 
than if it results from a price increase on the capital market. It means investors treat 
differently their profits from dividends and from price growth.

 – Endowment effect, i.e. a different perception of securities an investor already owns. 
Such assets are usually ascribed more value because investors treat them with prefer-
ence (Samuelson, Zeckhauser, 1988).

 – Attachment effect and status quo effect are very similar biases in which the will to 
keep the existing state of affairs prevails. It turns out that if an investor holds shares 
of a certain company for a long time or has an emotional bond with it, they will be 
averse to sell the shares, sometimes regardless of circumstances.

 – Disposition effect, i.e. a tendency to sell too soon shares whose price has increased 
and to keep assets whose value has dropped. Odean (1998) analysed ca. 10 thousand 
individual accounts and concluded that individual investors are prone to this bias – 
they clearly tend to realise their earnings and they are averse to close their position in 
losing stock, although it is irrational from the point of view of taxation.

Table 1

Table Summary of articles on the disposition effect

Article Dataset Main Finding

1 2 3

Barber et al. (2007) Taiwan Stock Exchage
1995–1999

The disposition effect is present for individual  
and institutional investors (mutual funds, corporations, 
dealers, and foreigners). Individuals have the strongest 
disposition effect

Brown et al. (2006) Australian Stock 
Exchange 1995–2000

The disposition effect is present for individual and 
institutional investors in the Australian IPO market, 
though traders making large trades are less prone  
to the disposition effect

Calvet, Campbell, 
and Sodini (2009)

Statistics Sweden 
1992–2002

Provides a comprehensive analysis of motivation  
for portfolio rebalancing. Less sophisticated households 
are more likely to sell winners and hold loser

Feng and Seasholes 
(2005)

Chinese Broker  
2005–2006

Trading experience and investor sophistication 
ameliorate the disposition effect

Dhar and Zhu (2006) US Discount Broker 
1991–1996

Among individual investors, the disposition effect is 
weaker among the wealthy and those employed  
as professionals
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1 2 3

Frazzini (2006) Thomson Financial 
CDA/ Spectrum Mutual 
Fund

Mutual funds sell equities held for a gain at a higher rate 
than those held for a loss, and this tendency is stronger 
following years of poor fund performance

Grinblatt and 
Keloharju (2001)

Finland Stock Exchange 
1995–1996

Individual investors sell winners and hold losers

Heath et al. (1999) Employee Stock Options 
at Seven US Companies 
1985–1994

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

Odean (1998) US Discount Broker 
1987–1993

Individual investors sell winners and hold losers

Shapira and Veneazia 
(2001)

Israeli Broker 1994 Both professionally managed accounts and self-managed 
accounts display a disposition effect. The effect is most 
pronounced for self-managed accounts

Weber and Camerer 
(1998)

Experimental Market Subjects participating in an experimental stock market 
are more likely to sell winners rather than losers.  
The disposition effect is mitigated when investors  
are forced to sell all positions and then repurchase

Source: own.

 – Myopic loss aversion describes a situation when an investor feel uncomfortable with 
temporary decline in stock prices (Zielonka, 2011), even if in the case of long-term 
investment. As a result, investors prefer low-risk financial instruments, for example 
treasury bonds, even if in the long-term they yield much smaller return than more 
risky instruments.

 – Cognitive dissonance is a state of psychological discomfort which appears when an 
individual has to deal with two contradictory cognitive elements, for example ideas 
or opinions (Festinger, 1957). The dissonance causes motivational stress and triggers 
action aimed at reducing or mitigating the stress. When traders on the capital market 
choose a company, they believe their investment will be successful. If the company 
fails, they try to focus only on positive information about the company, in order to 
reduce the tension caused by the dissonance between the choice the investor has made 
and unsatisfactory return from investment

1.2. Cognitive biases

Investors’ decisions are not only burdened with motivational biases, but also with cogni-
tive biases, i.e. the tendency to quickly form opinions that are supposed to solve complex 
problems. In the perspective of this book, the most important cognitive biases are (Zielonka, 
2003, 2011):

 – Overconfidence – investors hold an unfounded opinion that their judgment is correct 
and they tend to overestimate their abilities. In guise of empirical evidence, the study 
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carried out by Barber and Odean can be evoked. Following an analysis of individual 
investors’ accounts, they concluded that the more confident investors feel about their 
know-how and skill, the more they trade (Barber, Odean, 2000). A study conducted 
on the Warsaw Stock Exchange –analysts were asked to forecast the WIG index 
for the six following months –confirmed that analysts are overconfident as to their 
competence, because only one third of forecasts were accurate (Zaleśkiewicz, 2011). 
Several papers have developed theoretical models based on the observation that inves-
tors are overconfident (Benos, 1998; Caballe, Sakovics, 2003; Daniel, Hirshleifer, 
Subrahmanyam, 2001; Gervais, Odean, 2001; Hong, Scheinkman, Xiong, 2006; Kyle, 
Wang, 1997; Odean, 1998; Peng, Xiong, 2006; Scheinkman, Xiong, 2003; Wang, 
2001). Generally, these models assume investors suffer from the miscalibration type 
of overconfidence. For example, one can extend the classic models of Kyle (1985), 
Grossman and Stiglitz (1980), or Diamond and Varecchia (1981) by assuming some 
investors are miscalibrated (or overconfident) about the precision of their informa-
tion (see Odean, 1999). In these three settings, the overconfidence models generally 
predict that investors will trade too much and to their detriment

 – Illusion of control, i.e. an investor’s subjective belief that they are able to control the 
course of events, which in fact, happen independently of the investor. Presson and 
Benazzi (1996) defined factors that determine the feeling of control on the financial 
market. Firstly, the choice – if an investor chooses their stock or investment portfolio 
on their own, they will strengthen the belief they can influence the course of events, in 
contrast to a situation when he would be randomly ascribed some stock. Secondly, if an 
investor makes a good decision a couple of times in a row, he usually feels he is able to 
control the course of events, even if the decision just coincidentally happened to be right. 
The authors dub such phenomenon an outcome sequence. Another factor strengthening 
the illusion of control is familiarity; stock market investments are popular, so even an 
unseasoned investor can be under the impression that he is able to make good investment 
decisions. The amount of incoming information is also important; it does not always 
improve the investor’s knowledge but it definitely increases the illusion of control. The 
investor’s involvement in managing the investment account also contributes to this illu-
sion. The greater the independence, the stronger the illusion of control over investment.

 – Hindsight bias. Predicting the tendencies of financial markets is extremely diffi-
cult – if not impossible – since contemporary market mechanisms are very complex. 
However, when an event which was hardly probable occurs, investors claim that it had 
been possible to predict. Such bias makes it harder for investors to see the mistakes 
they made in their forecasts.

 – Excessive optimism, which occurs when investors believe the course of events will be 
favourable to them. It usually happens in the time of bull market. Moreover, excessive 
optimism can make traders overestimate the probability of occurrence of rare desired 
events and underestimate the probability of undesired events, which in consequence 
can lead do excessively risky behaviour.
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 – Anchoring effect means that stock price can depend on a certain initial value, which 
is used as a reference point. On financial markets, where there are no absolute values 
and we constantly need to refer to relative values, anchoring plays an important role. 
As an illustration we can evoke the tendency to treat as a point of reference the WIG  
20 000 index from the period of bear market on the Warsaw Stock Exchange in the 
early 1990s. Anchoring effect can be often observed upon the first public issue of 
shares. At such a moment, the valuation of a company is to a certain extent subjective, 
but if a high stock price is anchored, traders will perceive each opportunity to buy 
shares at a lower price as an attractive investment. On the Polish capital market, 
Buczek and Pietrzak (2004, p. 14)studied anchoring effect in a group of stock analysts 
from 1999 through 2003. The authors analysed recommendations concerning IT 
companies. In this period, stock quotes in the new technologies industry fluctuated 
considerably. Buczek and Pietrzak’s analysis revealed that analysts adjusted the valu-
ation of particular companies to their market value which worked as an anchor.

 – Availability heuristic is a mental shortcut which makes investors have more confi-
dence in companies which are familiar to them, i.e. in things they have see nor heard 
about before. E. Stephen illustrated how availability heuristic worked in a study of 
German investors (Stephan, 1999; quoted in: Zielonka, 2011, p. 61). Hedrafted a list of 
companies with easily recognizable names and a list of little known companies. Next, 
all the names were read out to traders and for each name the researcher informed 
whether the firm generated profits or losses. It turned out that if profits were ascribed 
to well-known companies and the losses to little known ones, investors believed that 
the majority yielded profits; they memorised financial results of popular companies 
better and the names they were familiar, which determined the final impression

 – Representativeness heuristic on the capital market denotes, generally speaking, 
investors’ tendency to foresee a continuation of existing trends, if they are able to 
find plausible cause and effect for such an event (for example they might forecast 
a rising trend for a company that announces positive financial results). If investors are 
unable to find a simple explanation, they treat a given series of events as are sult of 
chance to a large degree and they are not inclined to make non-regressive predictions 
(Andreassen, 1987).

 – Investor sentiment, or over-reaction and under-reaction to information. Over reac-
tion occurs when traders react excessively to a series of information about a given 
company, for example to a series of positive pieces of information. If an investor is 
observing a company which generates increasingly high income and operates in an 
interesting market segment, it induces the investor to forecast arising trend, which 
can push the stock price up. Only in later years the quotes will start to decrease and 
reach a level adequate to the data announced previously. An analogous phenomenon 
can occur in the case of a company which announces bad financial results. Under-
reaction consists in an insufficient reaction which mainly follows an announce-
ment of a surprising piece of fundamental information, such as a sudden decrease  
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in a company’s profits after a series of increases. In literature, various definitions and 
classifications of investor sentiment exist. For instance, Baker and Wurgler (2007) 
revealed through their comparison of stock quotes that changes in investors’ senti-
ment affect considerably, noticeably and repeatedly the shares of a given company 
and the entire capital market. This effect was particularly pronounced in the case of 
companies whose stock quotes were unstable and which were difficult to valuate in 
an objective manner. There exist several theoretical models which demonstrate the 
influence investor sentiment has on stock prices and the valuation of assets (Barberis, 
Shleifer, Vishy, 1998; Welch, Qiu, 2004; Shefrin, 2007; Baker, Wurgle, 2007; Daniel, 
Hirshleifer, Subrahmanyam, 2001) but there are few studies which attempt to measure 
investor sentiment (Lee, Shleifer, Thaler, 1998; Neal, Wheatley, 1998; Brown, Cliff, 
2004). Among the latter, two types of measurement can be distinguished: direct and 
indirect. Direct measuring uses surveys, and indirect measuring involves widely 
available information and its correlation with investor sentiment. Other papers focus 
on the influence of investor sentiment on stock returns (Solt, Statman, 1989; Brown, 
Cliff, 2005; Baker, Wurgler, 2006). Lee, Jiang and Indro’s research (2002) suggest that 
investor sentiment correlated with changes in stock quotes automatically translate into 
return on investment. What is more, a positive change in sentiment leads investors 
to evaluate the market as more stable and to expect a greater return. A negative 
change makes the market seem unstable and results and in smaller expectations of 
earnings. The issue of investor sentiment is of major importance in contemporary 
economy, since – as Zouaoui, Nouyrigat and Beer’s study reveals (2010) – the attitude 
of investors can help to forecast crises. Although researchers often point out to change 
in (Barberis, Shleifer, Vishy, 1998; Welch, Qiu, 2004; Shefrin, 2007; Baker, Wurgler, 
2007; Daniel, Hirshleifer, Subrahmanyam, 2001). Sentiment as determining factor 
in capital market crises (De Long, Shleifer 1990; Shiller, 2000), it is rarely analysed.

 – Affect heuristic is a mental shortcut in which current emotions guide the judgment 
of events. It may for example lead to investors’ believing that stock of reputable, 
well-known companies constitute a good investment and can yield a high risk-free 
return. It seems that the affect heuristic can also be present when traders forecast 
positive results for companies who initiate social responsibility actions.

The motivational biases and cognitive tendencies of investors described above can help to 
explain investors’ behaviour. We should also assume that there exists a relationship between 
the psychological mindset of investors and the behaviour of financial markets. Moreover, 
biological factors, next to fundamental factors, play a significant role in forming traders’ 
expectations and, as a consequence, stock prices on the capital market.
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2. Heuristic and stock buying decisions

Individual investor purchase stock directly for themselves to benefit from the growth of 
stock market or from dividends. It is certainly that it is not possible to separate investors’ 
personality and the decision they made. A large body of empirical research indicates that 
real individual investors behave differently from investors in these models. Many individual 
investors hold under-diversified portfolios. Many apparently uninformed investors trade 
actively, speculatively, and to their detriment. Real investors are influenced by where they 
live and work. These behaviors lead to an investment portfolio far from the market portfolio 
proscribed by the CAPM and arguably expose investors to unnecessarily high levels of 
idiosyncratic riskThus, it cannot be ignored the importance of understanding the individual 
behavior of investor. Investment decision on capital market, consist of three dimensions: buy, 
sell and hold, do not focus strictly on financial theory. Buying decision are important for 
two reason. Barber and Odean (Barber, Odean, 2013) claimed that investors are net buyers 
and measuring stock buying decisions can provide a more accurate response compared to 
measuring a general decision-making dimension. Authors also stated, that in a long time 
individual buying decision can move stock prices away from the fundamental value, so they 
can be influential on the market. We must remember that during decision-making process 
investors face the pressure of time, risk or uncertainty together with the complexity of the 
investment environment. Such situation leads to rely on mentioned above heuristics, which 
can cause a less-then-optimal and costly buying decisions, that will negatively effect the port-
folio return (Baber, Odean 2013). If we additional assume the herding behavior of individual 
investors, that their decisions create mispricing in stocks (Reitz 2005) and reducing market 
efficiency, which can lead to market bubble

Summary

The presence of regularly occurring anomalies in conventional economic theory was a big 
contributor to the formation of behavioural finance. These so-called anomalies, and their 
continued existence, directly violate modern financial and economic theories, which assume 
rational and logical behaviour. Normal humans are imperfect and information requirements 
are for some financial models egregious. Complexity of capital market causes that people 
use heuristics. They may help to explain why the market sometimes acts in an irrational 
manner, which is opposite to the model of perfectly informed markets. In such circumstances 
heuristics can lead to cognitive biases in decision making, where “cognitive bias is a common 
tendency to acquire and process information by filtering it through one’s own likes, dislikes, 
and experiences regarding the reality.” Such bias can lead to a perceptual distortion, inac-
curate judgment, or illogical interpretation of financial information and mispricing on both 
individual and capital market level
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Figure 1. Rely on heuristic and biases and its consequences
Source: own.
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HEURYSTYKI. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI  
NA RYNKU KAPITAŁOWYM – PRZEGLąD LITERATURY

Streszczenie: Cel – celem artykułu jest dokonanie przeglądu wpływu heurystyk na decyzje podejmowane na 
rynku kapitałowym, głównie decyzje zakupu akcji. Heurystyki to efektywne procesy poznawcze ignorujące 
część informacji. W klasycznym wyobrażeniu decyzje bazujące na heurystykach należą do szybkich 
i oszczędnych decyzji, ale mogą implikować poważne odchylnia od decyzji „racjonalnych” definiowanych 
przez logikę i model statystyczny.
Metodologia badania – przegląd literatury.
Wynik – w prawdziwym życiu ludzie nie zawsze podejmują racjonalne decyzje oparte na ustalonych preferenc-
jach i pełnym dostępie do informacji. Ich zachowanie jest sprzeczne z klasycznym założeniem homo oeconomi-
cus. Wiele ludzkich zachowań podyktowanych jest próbami radzenia sobie ze złożonością świata, ponieważ 
zestawienie i ocena wszystkich czynników istotnych dla podjęcia decyzji przewyższa zdolności przetwarzania 
ludzkiego umysłu, szczególnie jeżeli chodzi o decyzje podejmowane na rynku kapitałowym. Heurystyka jest po 
prostu sposobem oceny wyborów w różnorodnych i zmieniających się otoczeniach decyzyjnych. 
Oryginalność/wartość – artykuł może stanowić bazę dla rozważań dotyczących nowej koncepcji racjonalności 
bądź nowego ujęcia homo oeconomicus.

Słowa kluczowe: efektywność rynku, heurystyka, homo oeconomicus, motywacyjne i poznawcze skłonności 
inwestorów
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Starzenie ludności  
a systemy ubezpieczeń zdrowotnych.  

Wstęp do analiz porównawczych  
dla Polski i Wietnamu 

Piotr Obidziński*

Streszczenie: Cel – celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bardzo interesujące porównanie pomiędzy dwoma 
krajami, które pomimo znacznej odległości geograficznej mają wiele wspólnego. Mimo różnych etapów rozwo-
ju społeczno-gospodarczego i zachodzących procesów demograficznych – podobny kierunek zmian sprawia, że 
warto prowadzić analizy porównawcze w celu wyciągnięcia użytecznych wniosków na przyszłość.
Metodologia badania – artykuł jest analizą wyników badań przeprowadzonych w obu krajach wśród populacji 
osób starszych w związku z oceną procesów demograficznych. Na podstawie tej analizy w artykule przepro-
wadzono dyskusję na temat stanu systemów ubezpieczeń zdrowotnych w kontekście starzejącej się populacji 
i wzajemnych doświadczeń obu krajów.
Wynik – wyniki badań przedstawione w artykule to przede wszystkim unikalne zestawienia danych charak-
teryzujących sytuację demograficzną obu krajów oraz sytuację osób starszych w obu systemach ubezpieczeń 
zdrowotnych.
Oryginalność/wartość – artykuł stanowi efekt osobistych doświadczeń i badań prowadzonych podczas 6-mie-
sięcznego pobytu w Wietnamie w ramach Programu IMPAKT. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań 
pozwalają dostrzec możliwości dalszych, bardziej szczegółowych badań porównawczych. 

Słowa kluczowe: Wietnam, starzenie się, ubezpieczenie zdrowotne

Wprowadzenie

Wyniki badań zaprezentowane w raporcie WPA 2015 potwierdzają, że populacja świata 
starzeje się, a każdy kraj na świecie przeżywa wzrost liczby i odsetka osób starszych w jego 
populacji. Coraz większy udział osób starszych w populacjach staje się jedną z najbardziej 
znaczących przemian społecznych XXI wieku, mającą wpływ na wszystkie dziedziny życia 
społeczeństw, w tym na rynki pracy i rynki finansowe, popyt na towary i usługi, takie jak 
mieszkalnictwo, transport i ochrona socjalna, ale także na struktury rodzinne i powiązania 
międzypokoleniowe.

* dr Piotr Obidziński, Uniwersytet Szczeciński, 71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 64, e-mail: piotr.obidzinski@
usz.edu.pl.
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Tempo starzenia się populacji w wielu krajach rozwijających się obecnie jest znacznie 
szybsze, niż miało to miejsce w krajach rozwiniętych w przeszłości. W związku z tym kraje 
rozwijające się muszą szybko przystosowywać się do starzenia populacji przy jednocześnie 
znacznie niższym poziomie dochodu narodowego, w porównaniu do doświadczeń krajów 
rozwiniętych (WPA, 2015, s. 3). W tym kontekście kraje znajdujące się we wczesnych stadiach 
rozwoju procesu starzenia się powinny czerpać z doświadczeń innych krajów, w których 
ten proces rozpoczął się znacznie wcześniej. Bardzo ważne jest, aby w dziedzinie opieki 
zdrowotnej rozwój odbywał się w sposób zrównoważony. Chodzi o to, aby wszystkie grupy 
społeczne były beneficjentami reform bez względu na bogactwo, wiek, płeć czy pochodzenie 
etniczne. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bardzo interesujące porównanie pomiędzy 
dwoma krajami, które pomimo znacznej odległości geograficznej mają wiele wspólnego. 
Mimo różniących je etapów rozwoju społeczno-gospodarczego i zachodzących procesów 
demograficznych – podobny kierunek zmian sprawia, że warto prowadzić analizy porów-
nawcze w celu wyciągnięcia użytecznych wniosków na przyszłość.

1. Dlaczego Polska i Wietnam?

Polska i Wietnam to bardzo interesujące zestawienie tak zwanych krajów rozwijających 
się. Polska od 13 lat funkcjonuje w Unii Europejskiej i w tym czasie dokonała cywiliza-
cyjnego skoku. PKB per capita w Polsce wzrósł ponad 7-krotnie, z poziomu 1730 USD 
w 1990 roku do 12 550 USD w 2015 roku. Wietnam znajduje się we wczesnym stadium 
globalizacji, jednak charakteryzuje się bardzo wysokim tempem rozwoju. Dwa największe 
miasta – Ho Chi Minh City oraz Hanoi – znalazły się w 2017 roku na liście 10 najbardziej 
dynamicznych miast świata1 – głównie za sprawą niskich kosztów i szybkiej ekspansji rynku 
konsumenckiego. W tym samym okresie PKB na jednego mieszkańca Wietnamu wzrósł 
ponad 20-krotnie, z 98 USD do 2111 USD. W 2015 roku jego wysokość była na poziomie 
Polski sprzed 25 lat, czyli na początku drogi transformacji. Istotnym podobieństwem obu 
krajów jest ścieżka zmian. Wietnam dzisiaj – podobnie jak Polska 25 lat temu – otwiera się 
na uczestnictwo w międzynarodowych strukturach mających na celu ochronę wspólnych 
interesów. Rozwijane stowarzyszenie ASEAN2 staje się obecnie azjatyckim odpowiednikiem 
Unii Europejskiej z początków jej istnienia, a doświadczenia Wietnamu w tym zakresie 
przypominają Polską drogę do Unii.

1  Ranking przedstawiono w artykule: Technology and Innovation Drive the World’s Most Dynamic Cities. 
16 January, 2017 Asian and U.S. cities dominate JLL’s Global City Momentum Index.

2  Association of South-East Asian Nations (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej).
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2. Charakterystyka procesów demograficznych i społeczno-ekonomicznych 

Z perspektywy historycznej należy zauważyć dwa momenty czasowe istotne dla rozwoju 
populacji obu krajów:

1. W przypadku Polski była to II wojna światowa, która pochłonęła według różnych 
szacunków nawet do 10 mln osób i skutecznie zatrzymała tempo jej dalszego rozwoju 
(rys. 1). W wyniku wojennego ludobójstwa nie tylko dramatycznie spadła liczba lud-
ności polskiej, ale także jej rozrodczość. Dopiero w 1947 roku zaczęto obserwować 
zjawisko powojennego baby boomu.

2. Dla Wietnamu było to jedynie spowolnienie tendencji wzrostu populacji w wyniku 
tak zwanych wojen indochińskich (1946–1975). Liczba ludności nie odnotowała 
znacznych strat, a w XX wieku rosła systematycznie w tempie wykładniczym (rys. 1). 

Należy jednak podkreślić, że burzliwa historia walk narodowo-wyzwoleńczych jest 
ważną wspólną cechą obu narodów w XX wieku.

Rysunek 1. Liczba ludności Polski i Wietnamu w latach 1920–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o liczbie ludności dostępnych w World Bank Database two-
rzonej z danych dostarczanych przez narodowe urzędy statystyczne poszczególnych krajów.

Pomimo bardzo zbliżonej powierzchni obu krajów, wielkość populacji jest obecnie 
znacząco różna. W Polsce w 2015 roku około 313 tys. km2 zamieszkane było przez 38 mln 
ludzi, co dało średnią gęstość zaludnienia 122 osoby/km2. W przypadku Wietnamu prawie 
92 mln osób zamieszkiwało obszar 331 tys. km2 (gęstość zaludnienia 272 osoby/km2).

Jednak pomimo różnic w stanie populacji, tempie jej rozwoju oraz zagęszczenia, oba 
kraje charakteryzują się podobnymi tendencjami (obserwowanymi także w innych krajach 
rozwijających się) w zakresie zmian struktury według wieku. Najogólniej proces ten 
nazywany jest starzeniem się ludności i oznacza często drastyczny przyrost udziału osób 
starszych (w wieku 65+) w ogólnej liczbie ludności.
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Podobieństwa w przebiegu procesów społeczno-demograficznych wpływających na 
starzenie się ludności obu krajów są bardzo silne i wynikają z tendencji ogólnoświatowych. 
Są to przede wszystkim:

1. Wydłużanie się trwania życia – głównie w efekcie spadku śmiertelności noworodków 
oraz dzięki poprawie jakości życia osób starszych. W tym zakresie Wietnam sukce-
sywnie dogania w ostatnich latach Polskę (rys. 2).

Rysunek 2. Przeciętne trwanie życia noworodka w Polsce i Wietnamie w latach 1965–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o przeciętnym dalszym trwaniu życia noworodka dostępnych 
w World Bank Database tworzonej z tablic trwania życia dostarczanych przez narodowe urzędy statystyczne 
poszczególnych krajów.

2. Spadek poziomu płodności mający zróżnicowane przyczyny w obu krajach. W Polsce 
przede wszystkim w wyniku przemian wzorców społecznych (opóźnianie pierwszych 
urodzeń na rzecz edukacji i kariery zawodowej). W Wietnamie jako efekt prowadzonej 
przez władze polityki ograniczania rozrodczości – tak zwanej polityki dwójki dzieci3. 
W rezultacie w obu krajach następuje spadek współczynnika płodności całkowitej 
(rys. 3).

3  Od lat 60. w Wietnamie obowiązuje reguła mot hoac hai con – jedno lub dwoje dzieci. Władze chciały 
ograniczać dzietność Wietnamczyków przez kampanie społeczne, refundowanie środków antykoncepcyjnych czy 
zezwolenie na późną aborcję. Obecnie w obliczu starzenia się ludności kraju reguła ta jest powoli wycofywana.
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Rysunek 3. Współczynnik płodności całkowitej w Polsce i Wietnamie w latach 1965–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w World Bank Database tworzonej z danych 
dotyczących Total Fertility Rate, dostarczanych przez narodowe urzędy statystyczne poszczególnych krajów. 

3. Spadek przyrostu naturalnego jako efekt kumulacji wydłużania się trwania życia oraz 
spadku rozrodczości. W przypadku Polski mamy ponadto do czynienia z ujemnym 
przyrostem, co jest związane z wejściem w fazę tak zwanego drugiego przejścia 
demograficznego (rys. 4).

Rysunek 4. Współczynnik przyrostu naturalnego w latach 1965–2015 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w World Bank Database tworzonej z danych 
o urodzeniach i zgonach dostarczanych przez narodowe urzędy statystyczne poszczególnych krajów.
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Z analizy danych wynika, że w zakresie podstawowych procesów demograficznych 
Wietnam jest krajem naśladującym kraje wyżej rozwinięte, takie jak Polska. Jednak uwzględ-
nienie obecnych struktur społeczno-demograficznych pozwala stwierdzić, że w przyszłości 
skutki tych procesów będą bardziej dotkliwe dla Wietnamu, który nadal nie jest technicznie 
przygotowany na takie zmiany. 

Finalnie problemem, z którym oba kraje muszą się zmierzyć, będzie tak zwane starzejące 
się społeczeństwo. W ciągu ostatniego półwiecza tempo starzenia się ludności Polski było 
wyższe, a w 2012 roku udział osób starszych (wiek 65+) przekroczył 14,1% (przyjęty na 
świecie próg starości wynosi 14%). Natomiast w Wietnamie rok 2017 stanowi moment wejścia 
w proces starzenia się – przekroczenia progu 7%. Prognozy demograficzne przewidują okres 
intensywnego procesu starzenia się zarówno w Polsce, jak i w Wietnamie (rys. 5). Zgodnie 
z tymi prognozami Wietnam osiągnie starość demograficzną w 2034 roku (14,1% ogółu 
mieszkańców w wieku 65+).

Rysunek 5. Udział ludności w wieku 65 lat i więcej w ogóle populacji w latach 1970–2050 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie projekcji dostępnych w World Bank Database, tworzonej z prognoz 
struktury ludności według płci i wieku, dostarczanych przez narodowe urzędy statystyczne poszczególnych 
krajów.

Wraz ze starzeniem się populacji w obu krajach nastąpi feminizacja tego procesu, co jest 
właściwe dla tego zjawiska na całym świecie i wynika ze statystycznie dłuższego okresu 
życia kobiet. W 2015 roku w najstarszej grupie wieku (80+) przypadało średnio 2,3 kobiety 
na jednego mężczyznę (wartość indeksu 230,5 na rys. 6). Projekcje demograficzne wskazują 
jednak, że w ciągu następnych lat wskaźnik ten zmieni się nieznacznie na korzyść mężczyzn, 
a w roku 2050 spadnie do 172 (1,72 kobiety na 1 mężczyznę).
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Rysunek 6. Współczynnik feminizacji w podziale na grupy wieku (2015 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w World Bank Database tworzonej z danych 
o strukturze ludności według płci i wieku dostarczanych przez narodowe urzędy statystyczne poszczególnych 
krajów.

Feminizacja starości jest niezwykle istotnym czynnikiem społecznej i gospodarczej 
sytuacji seniorów – zwłaszcza w sytuacji samotności w najbardziej podeszłym wieku. 
Obecnie kwestia ta staje się bardzo ważna w Polsce, gdzie wzrasta liczba pojedynczych 
gospodarstw domowych osób starszych, głównie samotnych kobiet. Problem ten dostrzegany 
jest już także w Wietnamie, gdzie obserwuje się sporą liczbę samotnych wdów w podeszłym 
wieku, nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zajmujących się żebractwem i handlem 
ulicznym.

3. Dostępność i koszty systemów opieki zdrowotnej dla osób starszych 
w Polsce i Wietnamie

Pomimo podobnych doświadczeń historycznych funkcjonowania w jednym bloku komu-
nistycznym, oba kraje istotnie różniło podejście do kwestii zabezpieczenia społecznego. 
Polska po 1989 roku przyjęła model polityczno-ekonomiczny państwa zwany demokracją 
wolnorynkową o charakterze socjalnym. Konsekwencją jest powszechny system opieki 
zdrowotnej oparty na zasadzie równego dostępu do usług medycznych. Również przed trans-
formacją dostęp do opieki zdrowotnej był w Polsce powszechny. Inaczej sytuacja wygląda 
w Wietnamie, gdzie nadal funkcjonuje system polityczny zwany komunizmem, jednak nie 
zapewnia on pełnego zabezpieczenia socjalnego obywateli. Głównym źródłem problemu 
jest wciąż spora szara strefa, w której ludność (przede wszystkim seniorzy zamieszkujący 
górskie tereny kraju) utrzymuje się z nierejestrowanych źródeł przychodów, nie płacąc 
żadnych podatków4. 

4  Vietnam Accelerates Universal Health Insurance, VietNamNet Bridge, Mar 16, 2015.
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Można powiedzieć, że kraj ten jest w procesie ewolucyjnego rozwoju ubezpieczenia 
zdrowotnego. Komunistyczne władze Wietnamu dążą do stworzenia uniwersalnego systemu 
opieki zdrowotnej. Pod koniec 2014 roku system obejmował już 71,6% populacji, a wyso-
kość składki wzrosła w ciągu 10 lat z 1,5 do 4,5% wynagrodzenia minimalnego. Dzięki 
tym zmianom system pokrywa obecnie 80% opłat szpitalnych dla ubogich i zagrożonych 
ubóstwem, a także 100% dla ubogich i mniejszości etnicznych zamieszkujących tereny 
znajdujące się w niekorzystnym położeniu (głównie chodzi o wspomniane tereny górskie 
zamieszkałe w większości przez osoby starsze).

Tabela 1

Rozwój ubezpieczenia zdrowotnego dla seniorów w Wietnamie (%)

Osoby 
starsze
(60+)

2006 2010 2014

2014 
Typy polis ubezpieczeniowych gwarantowane przez państwo

Poor & 
Near-poor

Policy  
& Free Compulsory Voluntary inne

Ogółem 43,5 59,5 75,0 18,30 35,86 22,49 21,71 1,63

60–69 45,2 58,1 71,9 17,01 31,98 25,06 24,83 1,12

70–79 42,4 61,6 76,8 18,96 35,36 21,84 22,10 1,74

80+ 40,5 59,2 80,2 20,46 45,59 17,34 13,91 2,70

Źródło: Giang (2015).

Rozwój systemu ma pozytywny wpływ na poprawę sytuacji seniorów. Badanie „Viet- 
Nam Household Living Standards Surveys” wykazuje szybki wzrost pokrycia ubezpiecze-
niem zdrowotnym seniorów w różnych grupach wiekowych (tab. 1). Jednocześnie z danych 
wynika, że wraz ze wzrostem wieku seniorów następuje zmniejszenie ich udziału w ubezpie-
czeniu typu obowiązkowego (compulsory) i dobrowolnego (voluntary) przy wzroście udziału 
polis prospołecznych (Poor & Near-poor oraz Policy & Free). Oznacza to, że wprowadzane 
zmiany pozwalają na zapewnienie opieki zdrowotnej tym grupom społecznym, które same 
nie byłyby w stanie zapłacić składek ubezpieczeniowych.

Najbardziej zauważalną różnicą pomiędzy polskim a powstającym wietnamskim syste-
mem ubezpieczenia zdrowotnego jest podejście do obligatoryjności ubezpieczenia. Jednak 
w wymiarze praktycznym różnica sprowadza się do efektywności przyjętych rozwiązań, 
to jest dostępności usług medycznych i ich kosztów. Głównym problemem obserwowanym 
obecnie w Polsce jest niedopasowanie systemu do starzenia się społeczeństwa, które można 
krótko opisać jako brak polityki geriatrycznej. Wycena procedur w Narodowym Funduszu 
Zdrowia nie obejmuje kosztów faktycznie poniesionych przez szpitale. Pacjenci geriatryczni 
diagnozowani są tak samo jak pozostali. Ocena obejmuje wszystkie systemy, w wyniku  
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czego diagnoza jest kosztowna. Dyrektorzy szpitali preferują prowadzenie tych oddziałów, 
które pozwalają utrzymać równowagę finansową, a geriatria generuje wysokie koszty 
i nie ma gwarancji finansowania przez NFZ (Wykowski, 2017)5. W rezultacie przewlekle 
chorzy seniorzy zapełniają szpitalne oddziały wewnętrzne, neurologiczne, kardiologiczne, 
reumatologiczne i psychiatryczne. Ich hospitalizacja oznacza przemieszczanie pomiędzy 
oddziałami, na których szpitale osiągają wyższe dochody, co dla samego systemu oznacza 
wyższe koszty (tab. 2).

Tabela 2

Przeciętne liczby wizyt lekarskich i ich koszty w grupie osób starszych w 2014 r.

Średnia liczba 
wizyt

Przeciętny koszt wizyty 
(USD) (CBOS, 2015)

Ambulatoryjne Polska (65+, NFZ) 13,40 47,42*

Wietnam (60+, w ramach systemu) 3,08 45,40

Wietnam (60+ poza systemem**) 2,90 57,88

Szpitalne Polska (65+, NFZ) 0,43 1209,63

Wietnam (60+, w ramach systemu) 0,34 203,90

Wietnam (60+ poza systemem**) 0,27 308,45

* 1 USD = 21 387,5 VND (31.12.2014) (http://www.exchange-rates.org).
 1 USD = 3,5401 zł (31.12.2014) (http://www.exchange-rates.org).
** Dotyczy grupy obywateli Wietnamu nieobjętych żadnym typem polisy ubezpieczeniowej gwarantowanej 
przez państwo (por. tab. 1).
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań „VHLSS 2014” i „Health and health care in Poland in 2014”.

Systemy w obu krajach borykają się z poważnymi bolączkami związanymi ze starzeniem 
się ludności. Polski system jest powszechny, a przez to bardzo złożony, biurokratyczny 
i brakuje tu skupienia na rosnącej grupie starszych pacjentów. Natomiast system wietnamski 
w obecnym jego kształcie cechuje ograniczony dostęp i problemy z korupcją.

5 Wywiad dostępny na stronie: http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/System-nadal-nie-widzi-
geriatrii-Czy-siec-szpitali-ostatecznie-ja-pogrzebie,169529,8,1.html.
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Tabela 3

Słabe strony ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i Wietnamie

POLSKA WIETNAM 

Niedopasowanie systemu do starzejącej się populacji:
1. Brakuje edukacji medycznej w kierunku geriatrii. 

Geriatria jest zaniedbaną dziedziną edukacji 
medycznej w Polsce. W rezultacie nie ma 
wystarczającej liczby lekarzy geriatrów

2. Brakuje geriatrycznych klinik opieki 
ambulatoryjnej. Duża grupa osób starszych 
korzystających z opieki ambulatoryjnej tworzy 
kolejki w przychodniach opieki podstawowej.

3. Brakuje geriatrycznych oddziałów w szpitalach. 
Dyrektorzy preferują tylko takie oddziały, które 
pozwalają utrzymać równowagę finansową, 
a geriatria generuje wysokie koszty

System nie jest dostępny dla wszystkich:
1. Ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. obejmowało 

81,7% ludności Wietnamu [43,5% (2010 r.), 59,5% 
(2012 r.), 71,9% (2014 r.)]

2. W wyniku braku powszechnego dostępu do 
publicznej opieki zdrowotnej dla żyjących 
w ubóstwie występują tzw. wydatki katastrofalne 
na zdrowie

3. Korupcja w systemie. Azjatyckie badania nad 
korupcją wykazały, że aby uzyskać dostęp do 
edukacji publicznej i opieki zdrowotnej, prawie  
2/3 Wietnamczyków musiało zapłacić łapówkę

Główne podobieństwo

„Opieka na osobami starszymi, niedołężnymi spoczywa na rodzinie, niedostatecznie wspomaganej usługami 
medycznymi” (Sudy, 2013).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska – informacja o wynikach kontroli NIK „Opieka medyczna 
nad osobami w wieku podeszłym” (2015); Wietnam – wyniki badań zaprezentowane w internetowych źródłach: 
(Internet 1; Internet 2; Internet 3; Internet 4).

Tabela 4

Patologie systemów opieki zdrowotnej w Polsce i Wietnamie

POLSKA WIETNAM

Ukryta korupcja systemu:
1. Zapewnienie właściwej opieki medycznej 

w systemie publicznym odbywa się za pomocą 
płatności ze środków własnych pacjentów 
w sektorze prywatnym

2. W przypadku osób starszych wydatki te stanowią 
tzw. katastrofalne wydatki

Jawna i powszechna korupcja systemu:
1. W systemie opieki zdrowotnej funkcjonuje taki 

sam zwyczaj jak w każdym innym obszarze życia 
w Wietnamie – system oficjalnych łapówek

2. Dla ubogich osób starszych są to tzw. katastrofalne 
wydatki

Nieefektywność systemu:
1. Koszty prowadzenia publicznej opieki zdrowotnej 

są wyższe niż odpowiadające im koszty prywatnych 
operatorów

2. Koszty te obciążają społeczeństwo jako całość 
poprzez system podatków publicznych

Sprawny system, ale z płatnościami  
typu out-of-pocket:
1. Ubezpieczenie jest komercyjne. Koszty są obliczane 

ekonomicznie, ale w rzeczywistości system 
łapówek powoduje dodatkowe koszty po stronie 
pacjentów

2. Ten problem najbardziej uderza w najuboższych 
pacjentów – głównie seniorów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska – informacja o wynikach kontroli NIK „Opieka medyczna 
nad osobami w wieku podeszłym” (2015); Wietnam – wyniki badań zaprezentowane w internetowych źródłach: 
(Internet 1; Internet 2; Internet 3; Internet 4).



77Starzenie ludności a systemy ubezpieczeń zdrowotnych...

Słabości systemów wymuszają zachowania patologiczne w obu krajach. W Polsce skut-
kiem ubocznym niedopasowania systemu jest zjawisko ukrytej korupcji. Pacjenci bardziej 
majętni najpierw zgłaszają się komercyjnie po pomoc do lekarzy odpowiednich specjalności 
(w ramach ich prywatnych praktyk), a następnie do publicznego systemu do tych samych 
lekarzy w ramach ich pracy w powszechnym systemie ubezpieczenia. Pozwala to uzyskać 
lepszej jakości usługi medyczne w systemie publicznym (tab. 4). W Wietnamie natomiast 
powszechnie obowiązuje system różnorodnych łapówek, co oznacza, że bogatsi uzyskują 
pomoc szybciej i lepszej jakości (tab. 4).

Bolączki obu systemów powodują wzrost zainteresowania prywatnymi ubezpiecze-
niami zdrowotnymi. W Wietnamie bogatsze osoby wybierają prywatne ubezpieczenia. 
Jednocześnie wraz ze stale malejącym udziałem prywatnych wydatków na zdrowie wzrasta 
udział wydatków w prywatnych ubezpieczeniach. 

Uwagi końcowe

Charakterystyka przebiegu procesu starzenia ludności w Polsce jest dobrym punktem 
odniesienia dla najbliższej przyszłości Wietnamu, gdzie demografowie także przewidują 
znaczne przyśpieszenie jego tempa. Przedstawione w pracy podstawowe mierniki zjawisk 
demograficznych wyraźnie wskazują na naśladownictwo, co jest odzwierciedleniem ten-
dencji ogólnoświatowych. Natomiast wskazane problemy polskiego systemu powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego w konfrontacji z doświadczeniami wietnamskimi ukazują po-
dobieństwo problemów, z jakimi mogą się stykać ubodzy seniorzy niezależnie od położenia 
geograficznego kraju. 

Twórcy wietnamskiego systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego kładą 
obecnie szczególny nacisk na zabezpieczenie osób starszych i ubogich. Wynika to z faktu, 
iż osoby te nadal często nie są objęte żadnym systemem i w przypadku choroby pozostają 
bez opieki państwa. Prowadzi to do katastrofalnych wydatków typu out-of-pocket w rodzinie 
chorego. 

W Polsce natomiast seniorzy nie są w żaden sposób wyróżnieni w grupie ubezpieczonych, 
co również generuje szereg problemów zarówno dla systemu (brak efektywności), jak i dla 
samych seniorów (brak adekwatnej do wieku pomocy), co także prowadzi do dodatkowych 
wydatków typu out-of-pocket w ich rodzinach.

Zarówno polski, jak i tworzony wietnamski system ubezpieczenia zdrowotnego to 
znane powszechnie modele typu PAYG (pay-as-you-go) ze zdefiniowanym świadczeniem. 
Takie rozwiązanie stanowi dużą wadę w przypadku starzenia się populacji. Rosnąca rzesza 
seniorów prowadzi do obciążenia systemów i wymusza wzrost składek oraz obciąża budżety 
obu krajów.

Jednak zauważyć należy, że twórcy wietnamskiego systemu starają się przeciwdziałać 
temu zjawisku poprzez wprowadzenie kilku typów polis (tab. 1). Niestety w polskim syste-
mie ubezpieczenia zdrowotnego nie ma żadnych mechanizmów redukujących zagrożenia 
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płynące z systemu PAYG. W tym przypadku to doświadczenia wietnamskie mogą okazać się 
wkrótce przydatne dla polskiego systemu, gdy ze względu na procesy starzenia się populacji 
trzeba będzie dokonać koniecznych jego reform.

Literatura

CBOS (2015). Household Expenditure on medicines and medical treatment. Public Opinion Research Center. 
Giang, T.L. (2015). Social Health Insurance in Vietnam: Current Issues and Policy Recommendations. Monografia 

w ramach serii: Social Security Extension Initiatives in East Asia. International Labor Organisation – Sub-
regional Office for East Asia.

Health Status of Population in Poland in 2014. (Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.) (2016). Warszawa: Główny 
Urząd Statystyczny.

Health and Health Care in Poland in 2014. (Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r.) (2016). Warszawa: Główny 
Urząd Statystyczny.

Hoa Thi Mong Pham (2008). The Facts about Women’s Retirement Age in Vietnam. W: Gender Equality as Smart 
Economics (s. 8). World Bank Group Action Plan.

Kuropaś, D. (2015). To się nie bilansuje: leczenie i opieka nad seniorami pod kreską. Rynek Zdrowia, 26 września.
NIK (2015). Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa
Obidzinski, P. (2015). „Baby boomers” na emeryturze – implikacje dla systemu opieki zdrowotnej. W: F. Chy-

balskiego, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne problemy systemów emerytalnych (s. 113–122). Wybrane 
zagadnienia. Łódź: Wyd. UŁ.

Projekt badawczy: PolSenior. 2012. „Medical, psychological, sociological and economic aspects of aging people 
in Poland” – publicly-funded project by the Ministry of Science and Higher Education. TerMedia Press. 
Poznań.

Projekt badawczy: „Viet Nam Aging Survey” (VNAS) 2011.
Somanathan, A., Tandon, A., Huong Lan Dao, Hurt, K.L., Fuenzalida-Puelma, H.L. (2014). Moving toward Uni-

versal Coverage of Social Health Insurance in Vietnam: Assessment and Options. Monografia w ramach 
serii: Directions in Development. Human Development. The World Bank, Washington DC. 

Sudy, J. (2013). Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 1, Sectio B,  
217–221.

Vietnam Household Living Standard Survey (VHLSS) 2012. General Staistical Office of Vietnam.
WPA (2015). World Population Ageing. New York: Department of Economic and Social Affairs Population Divi-

sion.
Wykowski, J. (2017). System nadal nie widzi geriatrii. Czy sieć szpitali ostatecznie ją pogrzebie? Rynek Zdrowia, 

25 stycznia.

Internetowe źródła informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym w Wietnamie

(Internet 1) http://www.jointlearningnetwork.org/news/vietnam-accelerates-universal-health-insurance.
(Internet 2) http://english.vietnamnet.vn/fms/society/170599/health-insurance-covers-81-7-percent-of-vietnam-s-

-population.html.
(Internet 3) http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/vietnam-s-ticking-time-bomb-of-elderly-pover-

ty/3589166.html.
(Internet 4) http://saigoneer.com/society/society-categories/9495-indian,-vietnamese-are-most-common-victims-

-of-corruption-in-asia-report.



79Starzenie ludności a systemy ubezpieczeń zdrowotnych...

AGING AND HEALTH INSURANCE SYSTEMS. INTRODUCTION TO COMPARATIVE  
ANALYSIS FOR POLAND AND VIETNAM 

Abstract: Purpose – the purpose of this article is to draw attention to a very interesting comparison between 
two countries which, despite significant geographical distances, have much in common. Different stages of 
socio-economic development and demographic processes, but the similar direction of its changes, make it useful 
to conduct comparative analyzes in order to draw useful conclusions for the future.
Design/methodology/approach – the article is an analysis of the results of studies conducted in both countries 
among the elderly population in relation to the demographic process analysis. Based on this analysis, the article 
discusses the state of health insurance systems in the context of population aging and the mutual experiences 
of both countries.
Findings – the results of the study presented in the article are primarily a unique compilation of the data cha-
racterizing the demographic situation of both countries and the situation of the elderly in both health insurance 
systems.
Originality/value – The article is the result of personal experiences and research conducted during a 6 month 
stay in Vietnam under the IMPACT Program. Conclusions from the research study allow to see the possibility 
of further, more detailed comparative research.

Keywords: Vietnam, aging, health insurance
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Forex jako alternatywa dla rynku kapitałowego1

Iwona Piekunko-Mantiuk*

Streszczenie: Cel – przedstawienie istotnych z punktu widzenia inwestora cech rynku forex, wskazanie różnic 
inwestowania na rynku kapitałowym i rynku forex oraz porównanie profilu polskiego inwestora i tradera.
Metodologia badania – niezbędne analizy i wnioskowania przeprowadzono na podstawie danych i informacji 
zaczerpniętych z literatury przedmiotu, publikacji i statystyk Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie, wyników ogólnopolskiego badania inwestorów, raportów rynkowych, portali 
brokerów walutowych, własnych doświadczeń. Badanie przeprowadzono metodą desk research, wnioskowania 
dedukcyjnego i analizy statystycznej.
Wynik – między inwestorem giełdowym a traderem występują istotne różnice. Największym problemem inwe-
stycji na rynku forex determinującym stosunkowo niski odsetek osób zarabiających jest niewłaściwe zarządza-
nie wielkością straty oraz stosunkiem zysku do straty. W przeciwieństwie do rynku kapitałowego na rynku forex 
wybór instrumentu i moment wejścia mają mniejsze znaczenie niż odpowiednie sparametryzowanie i zarządza-
nie wskaźnikiem Z/S (zysk/strata).
Oryginalność/wartość – macierz teoretycznej stopy zwrotu w zależności od współczynnika zysku do ryzyka, 
wielkości stop loss i skuteczności na rynku forex, która powinna być punktem wyjścia dla właściwego zarzą-
dzania strategią inwestycyjną.

Słowa kluczowe: forex, rynek kapitałowy, ryzyko na rynku forex

Wprowadzenie 

Od 2010 roku liczba aktywnych rachunków maklerskich spadła ponad dwukrotnie. W tym 
samym czasie Komisja Nadzoru Finansowego wydała 10 zezwoleń domom maklerskim (na 
prowadzenie działalności na rynku OTC), notyfikowała 13 firm inwestycyjnych z krajów 
Unii Europejskiej świadczących usługi na terytorium Polski, a kolejnych co najmniej 
kilkanaście firm brokerskich (zarejestrowanych głównie w rajach podatkowych) weszło na 
polski rynek. Tym samym konkurencja na rynku forex istotnie się zaostrzyła, a dostęp do 
rynku stał się powszechny niezależnie od zasobności portfela inwestora. Stopniowo zmianie 
ulega także profil polskiego inwestora. Wszystko to nasuwa pytanie, czy rynek forex jest 
atrakcyjną alternatywą dla rynku kapitałowego.

1 Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WZ/1/2013 i sfinansowane ze środków na naukę 
MNiSW.
* dr Iwona Piekunko-Mantiuk, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 
45A, e-mail: i.piekunko@pb.edu.pl.
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Szukanie odpowiedzi na powyższe pytanie wydaje się być interesujące przede 
wszystkim w kontekście braku wystarczających i wiarygodnych badań indywidualnego  
(tzw. nieprofesjonalnego) tredera rynku forex. Problemem przede wszystkim jest dostęp do 
danych. Do tej pory nie wiadomo, czy indywidualni traderzy walutowi są w stanie osiągnąć 
nadzwyczajne stopy zwrotu oraz czy posiadają wystarczające umiejętności handlu, czy 
ich wynik jest kwestią szczęścia. Zgodnie z moją obecną wiedzą empiryczne badanie sku-
teczności i umiejętności traderów przeprowadzili Abbey i Doukas (2015). Oparte ono było  
na 428 realnych kontach uwzględniających okres 2004–2009. Natomiast na przełomie 2015 
i 2016 roku Davison (2016) przeprowadził badanie ankietowe wśród 133 trederów forex na 
dwóch forach internetowych: ForexFactory i Myfxbook. W Polsce pomimo dużego zainte-
resowania rynkiem forex tego typu badania nie są jeszcze realizowane.

W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istotnych 
z punktu widzenia inwestora cech rynku forex, wskazanie różnic inwestowania na rynku 
kapitałowym i rynku forex oraz porównanie profilu polskiego inwestora i tradera.

1. Inwestowanie na rynku forex vs inwestowanie na rynku kapitałowym

Inwestowanie na rynku forex i inwestowanie na rynku kapitałowym sprowadza się do jednej 
prostej zasady: tanio kupić, drożej sprzedać. Jednak między tymi rynkami istnieje szereg 
różnic, które w istotny sposób wpływają na proces inwestycyjny (tab. 1).

Przede wszystkim forex to rynek globalny, na którym dokonywane są transakcje niemal-
że wszystkimi walutami świata. To sprawia, że jest on największym i najbardziej płynnym 
rynkiem wymiany na świecie2, jednocześnie nie posiada ani konkretnej geograficznej 
lokalizacji (jest zdecentralizowany), ani instytucji nadzoru i kontroli3. Należy do rynku 
pozagiełdowego OTC (over the counter), a jego uczestników łączą instytucje finansowe 
pozwalające za pomocą platform obrotu4 na zawieranie transakcji.

Z kolei rynek kapitałowy, zależnie od jego umiędzynarodowienia, to zazwyczaj rynek 
krajowy lub regionalny o zdecydowanie mniejszej płynności i zasięgu oddziaływania. Jest 
to też rynek regulowany, z wewnętrznymi platformami obrotu5. 

2  Średnie dzienne obroty na rynku forex w kwietniu 2016 r. wynosiły blisko 5,1 bln USD. Triennial Central 
Bank Survey… (2016).

3  Nadzór sprawowany jest jedynie na narodowych rynkach walutowych przez instytucje krajowe. Na rynku 
globalnym takie instytucje nie występują.

4  Pierwsza elektroniczna platforma wymiany walut powstała w połowie lat 80. XX w. i była dostępna 
wyłącznie dla instytucji finansowych. System opracowany przez firmę Reuters (nazwany Reuters Dealing) składał 
się z zamkniętej sieci i terminali komunikacyjnych działających w czasie rzeczywistym. W 1992 r. Reuters 
wprowadził pierwszy skomputeryzowany system dedykowany dla rynku walutowego – Dealing 2000. Obecnie 
Reuters Dealing jest największą globalną zinstytucjonalizowaną siecią rynku walutowego, skupiającą ponad  
4 tys. instytucji finansowych i 14 tys. użytkowników z przeszło 120 państw (http://thomsonreuters.com/en/about-
-us/company-history.html).

5  Z systemami dedykowanymi poszczególnym giełdom.



83Forex jako alternatywa dla rynku kapitałowego

Inwestorzy indywidualni na rynku forex zwykle zawierają transakcje na kontraktach 
różnic kursowych (contracts gor difference – CFD)6. Kontrakty te są instrumentami pochod-
nymi umożliwiającymi zajmowanie długiej lub krótkiej pozycji, zaś wynik jest obliczany 
tylko na podstawie różnic kursowych. Handel tymi instrumentami nie wiąże się więc z fi-
zycznym zajęciem pozycji, a to daje możliwość zastosowania wysokiej dźwigni finansowej.

Na rynku kapitałowym inwestorzy indywidualni w znacznej mierze koncentrują się na 
instrumentach tradycyjnych (akcje, obligacje) lub też derywatach w jakiś sposób z nimi 
powiązanych (opcje i futures wystawione na akcje, indeksy rynku akcji, obligacje, ETF-y). 
To z kolei rodzi dalsze konsekwencje dla sposobu i czasu rozliczania transakcji, kosztów 
transakcyjnych, zmienności, dostępności do rynku itp.

Tabela 1

Różnice między inwestowaniem na rynku forex a inwestowaniem na rynku kapitałowym

Wyszczególnienie Forex Rynek kapitałowy (tradycyjny)
1 2 3
Jednostka 
transakcyjna

1 Lot (100 000 jednostek waluty bazowej) 1 sztuka (akcja, obligacja, itd.)

Minimalna zmiana 
ceny

Pips7 [zwarta liczba po przecinku (0,0001)]  Jednostka waluty narodowej 
(jej część lub wielokrotność) 

Dźwignia finansowa Bardzo wysoka – od 16 lipca 2015 r. maksymalna 
dźwignia finansowa dla brokerów działających na 
terytorium Polski wynosi 1:1008

Nie jest stosowana

Margincall Margincall – minimalna wielkość środków 
finansowych na rachunku dostępnych na 
pokrycie zobowiązań finansowych wynikających 
z rozliczenia transakcji, po przekroczeniu którego 
automatycznie generowane jest zlecenie stop out 
i pozycja jest zamykana; zazwyczaj 30% depozytu 
wstępnego 

Brak 

Koszty transakcyjne Najniższe na całym rynku finansowym – zależne 
od pary walutowej (od 1 pipsa)

Ustalony % od obrotu 
(większość biur ma minimalny 
poziom) 

Rozliczenie pozycji Na bieżąco Okres T+3 lub T+2

Godziny handlu 5/24h Ustalone regulaminem giełdy 

6  Znaczna część inwestorów indywidualnych nie ma pełnej świadomości, że nie obraca walutami, ale jedynie 
kontraktami na różnice kursowe tych walut.

7  Pips (price interest points). W zależności od specyfiki pary walutowej, kursy podaje się z dokładnością od 
2 do 5 miejsc po przecinku. Czwarta cyfra po przecinku to pips (0,0001). Punkt w większości przypadków równy 
jest pipsowi, dlatego często terminy te używane są zamiennie. Wyjątek stanowią tzw. majorsy i secondmajorsy 
(są to główne pary walutowe, dla których kwotowania podaje się z dokładnością do 5 miejsc po przecinku), dla 
których wartość pipsa jest równa 10 punktom. 100 pipsów to tzw. figura.

8  Do tej zmiany była to najczęściej stosowana dźwignia, ale zdarzali się również brokerzy oferujący dźwig-
nię 1:200 czy 1:500. Byli także brokerzy oferujący jeszcze wyższe dźwignie finansowe, np. Trading Point Holdings 
Ltd., funkcjonujący pod nazwą handlową XM, oferował elastyczną dźwignię finansową sięgającą poziomu 1:888 
(www.xm.com).
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1 2 3
Płynność Największa na świecie – nie ma bardziej 

płynnego rynku. Badania Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych przeprowadzone w kwietniu 
2016 r. wykazały, że średnie dzienne obroty na 
rynku walutowym wynoszą około 5,1 bln USD 

Różna dla różnych rynków 
i instrumentów 

Rolowanie transakcji Tak zwane rolowanie (rollover) polega na 
przesunięciu w czasie (na kolejny dzień roboczy) 
daty rozliczenia otwartej pozycji. Proces ten 
uwzględnia wpływ stopy procentowej na kurs 
walutowy i bezpośrednio wpływa na wynik 
transakcji. W praktyce wpływ ten wyliczany 
i podawany jest jako konkretna wartość w pipsach 
(dodatnia lub ujemna), są to tzw. punkty swapowe

Brak 

Zmienność Bardzo duża i nieograniczona Zazwyczaj jest ograniczana 
przez giełdy poprzez 
stosowanie tzw. widełek 

Regulacja rynku Brak. Jest to rynek nieregulowany. Nie ma tu 
żadnych regulacji prawnych wyłącznych dla 
tego rynku, instytucji nadzoru i kontroli czy 
jakiegokolwiek regulatora. Owszem, na krajowych 
rynkach walutowych takie obostrzenia występują, 
nie dotyczy to jednak globalnego rynku forex. Tu 
nikt nie ustala widełek, godzin handlu czy innych 
parametrów rynku 

Występuje silna regulacja 

Ryzyko Bardzo wysokie Zdecydowanie niższe (zależne 
od instrumentu, np. przy 
obligacjach bardzo niskie) 

Kierunek transakcji 
(kolejność zawierania 
transakcji)

Nie ma znaczenia – można zarabiać w okresach 
wzrostów i spadków 

W dominującej większości 
kupno-sprzedaż, co ogranicza 
możliwości zarobkowania 
w okresach bessy (na 
niektórych instrumentach 
dopuszczalna jest krótka 
sprzedaż)

Dostępne instrumenty 
finansowe

Niektórzy brokerzy oferują dostęp nawet do kilku 
tysięcy instrumentów 

Ograniczony do instrumentów 
dopuszczonych do obrotu na 
danym rynku

Dodatkowe profity Brak (czasami u niektórych brokerów są dodatnie 
swapy)

Dywidenda, odsetki, buy back 
(skup własnych akcji) 

Rachunki demo Oferowane bezpłatnie na wszystkie typy 
komputerów 

Zazwyczaj brak 

Wpływ danych 
makroekonomicznych 

Bardzo silny i natychmiastowy Różny w zależności od wagi 
informacji 

Otwarcie rachunku 
(formalności)

Formalności ograniczone do minimum; 
dominującą większość można zrobić 
elektronicznie 

Zazwyczaj wymagana jest 
osobista wizyta w biurze 
maklerskim

Źródło: opracowanie własne.
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Po dokładnej analizie pozostałych różnic zawartych w tabeli 1 można dojść do wniosku, 
że inwestowanie na rynku forex eliminuje, poza wzrostem ryzyka, wiele mankamentów 
inwestowania na rynku kapitałowym, w tym problem płynności, zmienności, dostępno-
ści czy wysokich kosztów transakcyjnych. Z teoretycznego punktu widzenia jest więc to 
rynek bardzo atrakcyjny dla współczesnego inwestora. W praktyce jest to rynek trudny 
i wymagający. Olbrzymi wpływ informacji i częste nieoczekiwane zwroty notowań przy 
wykorzystaniu mechanizmu dźwigni finansowej generują nieporównywalne do innych seg-
mentów rynku finansowego ryzyko. Brak umiejętności odpowiedniego radzenia sobie z tym 
ryzykiem widoczny jest w statystykach wyników traderów. Odsetek osób zarabiających na 
rynku forex jest zdecydowanie niższy niż na rynku kapitałowym. 

2. Charakterystyka polskiego inwestora indywidualnego i tradera forex

Od 2010 roku liczba aktywnych rachunków maklerskich systematycznie spada. O ile jeszcze 
w I półroczu 2010 roku na rynku akcji było ich ponad 415 tys., to już w I półroczu 2016 roku 
ich liczba wynosiła jedynie nieco ponad 140 tys. (Zagregowane…, s. 3). Jest to najgorszy 
wynik od 1993 roku. 

Wraz ze spadkiem liczby aktywnych inwestorów stopniowo zmienia się także ich profil 
(tab. 2). Analizując wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, widać, że statystyczny 
polski inwestor indywidualny to mężczyzna w wieku około 41 lat, z wyższym lub średnim 
wykształceniem, z około 8-letnim doświadczeniem, pracujący na umowę o pracę, inwestu-
jący samodzielnie po godzinach pracy, najczęściej w akcje. 

Od 2002 roku, czyli od kiedy Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych prowadzi 
cykliczne badania, polski inwestor starzeje się i nabiera doświadczenia. Wraz z wiekiem 
rośnie wartość jego portfela. 

Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest coraz większy udział inwestujących kobiet. 
Natomiast bardzo niepokoi coraz mniejsze zainteresowanie giełdą młodych ludzi. O ile 
jeszcze w 2010 roku inwestorzy w wieku do 25 lat stanowili blisko 1/4 ogółu inwestujących, 
to już w 2016 roku odsetek ten wyniósł niespełna 7% (SII, 2016, s. 7). Czy zatem młodzi 
Polacy w ogóle nie inwestują, czy może coraz częściej wybierają forex jako alternatywę dla 
rynku kapitałowego?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest trudna i niejednoznaczna. W Polsce nie ma 
pełnych i rzetelnych badań rynku forex. Równie trudno jest dotrzeć do statystyk zagranicz-
nych. Oczywiście pełne informacje o traderach mają brokerzy walutowi, ci jednak nie chcą 
dzielić się wiedzą o swoich klientach.

Według szacunków CitiFX na rynku forex aktywnie działa około 4 mln traderów, z czego 
około 1,4 mln mieszka w Europie, a 1,6 mln w Azji. W Stanach Zjednoczonych mieszka 
jedynie 150 tys. traderów. Dominującą grupę stanowią mężczyźni w wieku około 35 lat 
(mediana). Zdecydowana większość z nich (84%) wierzy, że może zarobić na rynku forex, 
ale jedynie 30% faktycznie to robi (Bapi, 2014, s. 3, 8–9). 
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Tabela 2

Profil polskiego inwestora indywidualnego 

2010 r. (2959 respondentów) 2016 r. (7300 respondentów) 

Płeć Mężczyzna (88,60%) Mężczyzna (82,10%) 

Wiek 26–35 lat (40,30%), do 25 lat (23,00%) 36–45 lat (30,61%), 26–35 lat (27,10%)

Wykształcenie Wyższe (67,00%) Wyższe (71%, w tym o profilu 
ekonomicznym 27,40%) 

Główne źródło 
dochodów 

Umowa o pracę (54,00%) Praca na etacie/zlecenie (64,6%) 

Jak długo inwestuje Do 5 lat (66,31%) Do 5 lat (33,60%), 5–10 lat (30,20%) 

Sposób inwestowania Samodzielnie (95,00%) Samodzielnie (91,50%) 

Czas poświęcony na 
inwestowanie 

Około 1 h dzienne (29,00%), kilka 
godzin w tygodniu (24,90%) 

Wielkość portfela 10–50 tys. zł (38,00%), do 10 tys. zł 
(30,00%) 

10–30 tys. zł (18,20%), 50–100 tys. 
zł (20,10%), do 10 tys. zł (17,10%), 
100–500 tys. zł (18,20%)

Instrumenty w portfelu Akcje (89,00%), waluty (forex; 12,90%) Akcje (80,60%), forex (11,80%) 

Ilu zarabia 66,00% (w 2009 r.) 47,00% (w 2015 r.) 

Ilu traci 9,30% (24,10% to brak odpowiedzi lub 
odpowiedzi „wymijające”)

25,30% (23,60% to odmowa 
odpowiedzi lub odpowiedzi 
„wymijające”)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2010..., 2016.

Nie wiadomo, ilu traderów mieszka w Polsce. Należy przypuszczać, że jest ich mniej niż 
inwestorów giełdowych, a szacując według odsetka traderów wśród mieszkańców Europy, 
jest to liczba oscylująca wokół 71 tys. Według szacunków Komisji Nadzoru Finansowego 
w I półroczu 2016 roku 132,8 tys. klientów miało umowę o świadczenie usług na rynku 
forex zawartą za pośrednictwem krajowych firm inwestycyjnych, z czego 30,3 tys. stanowili 
klienci aktywni (NIK, 2017, s. 9). Nie wiadomo dokładnie, ilu polskich traderów posiada 
rachunki u zagranicznych brokerów walutowych – firmy te nie podlegają nadzorowi KNF 
i nie mają obowiązków sprawozdawczych.

Z badania przeprowadzonego w 2012 roku przez Bankier.pl na zlecenie IDM S.A. 
wynika, że polski trader9 (Badanie Forex…, 2012, s. 11–24):

a) nie ma (47%) lub ma małe doświadczenie (32%) na rynku forex lub DCF;
b) jest gotowy przeznaczyć do 5 tys. zł na inwestycje na rynku forex (48% badanych);
c) sporadycznie i dość rzadko (31%) lub kilka razy w tygodniu (23%) zawiera transakcje;
d) utrzymuje pozycję do jednej doby (73%).

9  W niniejszym artykule pojęcie polski trader oznacza nieprofesjonalnego (indywidualnego, detalicznego) 
inwestora rynku forex posiadającego polskie obywatelstwo. Dla jednoznacznego rozróżnienia inwestorów 
działających na rynku kapitałowym i rynku forex pojecie inwestor indywidualny używane jest w odniesieniu 
do inwestorów nieprofesjonalnych działających na rynku kapitałowym, natomiast pojęcie trader używane jest 
w odniesieniu do inwestorów nieprofesjonalnych działających na rynku forex.
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Porównując więc inwestora giełdowego z traderem rynku forex, wyraźnie widać co 
najmniej trzy główne różnice. Po pierwsze, inwestor giełdowy jest starszy i zdecydowanie 
bardziej doświadczony. Po drugie, ma większy portfel (2–10 razy). Po trzecie, w przeciwień-
stwie do tradera inwestuje długoterminowo.

W okresie od 25 listopada 2015 do 25 kwietnia 2016 roku Davison (2016) przeprowa-
dził badanie trederów forex na dwóch brytyjskich forach internetowych: ForexFactory 
i Myfxbook, z którego wynika, że większość z nich ma duże doświadczenie rynkowe (50,4%; 
powyżej 4 lat), a odsetek niedoświadczonych traderów (poniżej 1 roku; 14,3%) jest ponad 
3-krotnie niższy niż w Polsce. Brytyjscy traderzy zdecydowanie częściej zawierają też trans-
akcje. Ponad 60% z nich zawiera kilka transakcji dziennie (31,8% – 3–10 transakcji dziennie, 
20,5% – 1–2 transakcje dziennie), inwestując w więcej niż 5 par walutowych (49,6%). Co 
dziewiąty trader handluje tylko jedną parą walutową. Blisko 40,0% utrzymuje otwartą 
pozycję do jednej doby, a kolejnych 36,1% do tygodnia. Krócej niż 5 minut utrzymuje swoje 
pozycje 0,8% traderów, w ciągu godziny pozycję zamyka 13,5% badanych. 

3. Wyniki osiągane przez inwestorów giełdowych i traderów forex

Wyniki osiągane przez inwestorów giełdowych w dużym stopniu są uzależnione od sytuacji 
makroekonomicznej. W okresach kryzysu są one zdecydowanie gorsze niż w czasach roz-
kwitu gospodarczego. Z analizy wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów wynika, 
że w okresie hossy na giełdzie zarabia około 60–80% inwestorów, a w okresie bessy ten 
odsetek jest o połowę mniejszy.

Inaczej sytuacja wygląda na rynku forex – tu nie ma okresów hossy i bessy, a kolejność 
zawierania transakcji nie ma znaczenia. Zawsze są dobre okazje inwestycyjne, na których 
można zarobić. Tymczasem w statystykach tego nie widać. Z danych z rynku amerykań-
skiego10 wynika, że na rynku forex zarabia około 32–38% traderów. W III kwartale 2013 
roku było to około 34% (Forex Magnates, 2013), rok później odsetek ten wyniósł około 
38% (Forex Magnates, 2014), a w IV kwartale 2015 roku spadł do 35% (Forex Magnates, 
2015). Tendencja spodkowa utrzymała się także w I kwartale 2016 roku – zarabiających 
na rynku forex było 32,5% (Forex Magnates, 2016). W Polsce obowiązek publikowania 
danych o odsetku klientów osiągających zyski lub straty istnieje od 30 września 2016 roku. 
Według pierwszych publikacji odsetek zarabiających polskich traderów jest zbliżony do 
danych amerykańskich. W III kwartale 2016 roku wyniósł on około 40%, a w IV blisko 34% 
(Dziadkowiak, 2017). Uwzględniając jednak cały rok 2016, odsetek ten był zdecydowanie 
niższy i jak podaje KNF (2017), wyniósł 20,7%11. Średnia strata polskiego tradera w I pół-
roczu 2016 roku wyniosła 14,8 tys. zł, w 2015 roku było to 19,5 tys. zł (NIK, 2017, s. 30).

10  Badania te są prowadzone co kwartał i obejmują ok. 90 tys. rachunków brokerskich prowadzonych w USA.
11  Według danych KNF w 2013 r. tylko 19% aktywnych klientów korzystających z internetowych platform 

transakcyjnych rynku forex osiągnęło zysk (www.knf.gov.pl). W 2012 r. odsetek ten wyniósł również 19%, 
natomiast w 2011 r. był niższy o 1 p.p. 
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Co ciekawe, jak pokazują badania przeprowadzone w latach 2009–2010 przez amerykań-
skiego brokera FXCM na ponad 12 tys. realnych transakcjach i 15 najbardziej popularnych 
parach walutowych, ponad połowa wszystkich transakcji kończy się zyskiem. Na niektórych 
parach walutowych skuteczność przekraczała 60% (rys. 1). Oznacza to, że większość tra-
derów właściwie identyfikuje kierunek ruchu cen i w dobrym momencie otwiera pozycje. 
Dlaczego więc tak niewielu z nich zarabia?

Rysunek 1. Procentowy udział transakcji zyskownych i stratnych na rynku forex
Źródło: Rodriguez (2011).

Zestawiając to z brakiem doświadczenia traderów, głównym powodem wydaje się być 
brak umiejętności zarządzania ryzykiem i kapitałem, co przekłada się na zbyt długie utrzy-
mywanie stratnej pozycji. Wyżej wymienione badania wskazują, że w przypadku większości 
par walutowych średnia wartość straty jest dwukrotnie wyższa od średniego zysku (rys. 2). 
Oznacza to, że inwestorzy zbyt długo utrzymują stratną pozycję, natomiast zbyt szybko 
zamykają transakcje zyskowne, czyli działają wbrew podstawowej zasadzie inwestowania: 
pozwól zyskom rosnąć, szybko ucinaj straty.

Warto dodać, że na rynku kapitałowym polscy inwestorzy popełniają dokładnie taki sam 
błąd. W badaniu inwestorów w 2010 roku zadano pytanie o zamykanie stratnych pozycji, 
na które aż 49% odpowiedziało, że tego nie robi (SII, 2010, s. 29). Jednak ze względu na 
specyfikę rynku i zdecydowanie dłuższy okres inwestycji nie wpływa to w tak drastyczny 
sposób na efekt końcowy transakcji.
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Rysunek 2. Średnia wartość zysku i straty na jednej transakcji (w pipsach)
Źródło: Rodriguez (2011).

Idąc dalej tym tokiem rozumowania, można dojść do wniosku, że niedoświadczeni 
traderzy rynku forex popełniają kardynalny błąd już na etapie budowy swojej strategii 
inwestycyjnej – nie skupiają się na zarządzaniu stratą i nie korzystają ze zleceń stop loss 
(SL)12, jak również nie dbają o odpowiednie proporcje zysku do straty (Z/S). Tymczasem 
jeżeli się przyjrzeć tabeli 3, wyraźnie widać, że te dwa parametry w dominujący sposób 
decydują o stopie zwrotu z inwestycji.

Aby zarobić na rynku forex 10%, wystarczy, że przy zastosowaniu maksymalnej straty 
(stop loss) na poziomie 5% i proporcji zysku do straty:

 – 2:1 na 10 zawartych transakcji 4 okażą się trafne,
 – 3:1 na 10 zawartych transakcji 3 okażą się trafne,
 – 5:1 na 10 zawartych transakcji 2 okażą się trafne.

Przy zastosowaniu proporcji zysku do straty na poziomie 1:1 i niższym dla osiągnięcia 
zysku, skuteczność musi zdecydowanie wzrosnąć (musi być co najmniej na poziomie 60%). 
Wskazuje to na to, że w celu osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego na rynku forex należy 
się przede wszystkim skupić na odpowiednim sparametryzowaniu maksymalnej straty 
i stosunku zysku do straty.

12 Stop loss – zlecenie zamykające otwartą pozycję na określonej z góry stracie. W przypadku, gdy kurs 
podąża w prognozowanym kierunku, stop loss może być przesuwany zgodnie z kierunkiem ruchu cen i w kon-
sekwencji może przyjąć wartości dodatnie, zmieniając swój charakter – ze zlecenia ograniczającego stratę stanie 
się zleceniem zabezpieczającym wypracowany zysk. 
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Tabela 3

Teoretyczne stopy zwrotu inwestycji w zależności od współczynnika zysku do straty, skuteczności 
strategii oraz poziomu stop loss

Skuteczność strategii

Z/S SL 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10:1 1% 1% 12% 23% 34% 45% 56% 67% 78% 89% 100%

10:1 2% 2% 24% 46% 68% 90% 112% 134% 156% 178% 200%

10:1 3% 3% 36% 69% 102% 135% 168% 201% 234% 267% 300%

10:1 4% 4% 48% 92% 136% 180% 224% 268% 312% 356% 400%

10:1 5% 5% 60% 115% 170% 225% 280% 335% 390% 445% 500%

5:1 1% –4% 2% 8% 14% 20% 26% 32% 38% 44% 50%

5:1 2% –8% 4% 16% 28% 40% 52% 64% 76% 88% 100%

5:1 3% –12% 6% 24% 42% 60% 78% 96% 114% 132% 150%

5:1 4% –16% 8% 32% 56% 80% 104% 128% 152% 176% 200%

5:1 5% –20% 10% 40% 70% 100% 130% 160% 190% 220% 250%

3:1 1% –6% –2% 2% 6% 10% 14% 18% 22% 26% 30%

3:1 2% –12% –4% 4% 12% 20% 28% 36% 44% 52% 60%

3:1 3% –18% –6% 6% 18% 30% 42% 54% 66% 78% 90%

3:1 4% –24% –8% 8% 24% 40% 56% 72% 88% 104% 120%

3:1 5% –30% –10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150%

2:1 1% –7% –4% –1% 2% 5% 8% 11% 14% 17% 20%

2:1 2% –14% –8% –2% 4% 10% 16% 22% 28% 34% 40%

2:1 3% –21% –12% –3% 6% 15% 24% 33% 42% 51% 60%

2:1 4% –28% –16% –4% 8% 20% 32% 44% 56% 68% 80%

2:1 5% –35% –20% –5% 10% 25% 40% 55% 70% 85% 100%

1:1 1% –8% –6% –4% –2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

1:1 2% –16% –12% –8% –4% 0% 4% 8% 12% 16% 20%

1:1 3% –24% –18% –12% –6% 0% 6% 12% 18% 24% 30%

1:1 4% –32% –24% –16% –8% 0% 8% 16% 24% 32% 40%

1:1 5% –40% –30% –20% –10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

0,5:1 1% –9% –7% –6% –4% –3% –1% 1% 2% 4% 5%

0,5:1 2% –17% –14% –11% –8% –5% –2% 1% 4% 7% 10%

0,5:1 3% –26% –21% –17% –12% –8% –3% 2% 6% 11% 15%

0,5:1 4% –34% –28% –22% –16% –10% –4% 2% 8% 14% 20%

0,5:1 5% –43% –35% –28% –20% –13% –5% 3% 10% 18% 25%

Źródło: opracowanie własne. 
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Uwagi końcowe

Przeprowadzone powyżej analizy wskazują, że rynek forex może być bardzo atrakcyjną 
alternatywną dla współczesnego inwestora pod warunkiem, że inaczej będzie on podchodził 
do inwestowania niż na rynku kapitałowym. Rynek forex pozbawiony jest wielu wad rynku 
kapitałowego, ale wysoki poziom dźwigni finansowej generuje bardzo wysokie ryzyko 
transakcji. Jak wykazały wyżej przytoczone badania, brokerzy jednostkowymi horrendal-
nymi stopami zwrotu, agresywnymi reklamami i promocjami przyciągają przede wszystkim 
młodego i niedoświadczonego klienta, który chce szybko i dużo zarobić. W rzeczywistości 
większość z nich ponosi straty. Od września 2016 roku KNF wprowadził 16 wytycznych, 
które między innymi odnoszą się do tego problemu, ale jak pokazują statystyki na przykład 
z rynku amerykańskiego prawdopodobnie niewiele to zmieni w zakresie zyskowności rynku.

Ograniczenia dotyczące marketingu firm brokerskich czy nakładanie obowiązków 
informacyjnych być może przyczyni się do ogólnego spadku liczby traderów, ale raczej nie 
poprawi ich efektów ekonomicznych. Może więc dobrym rozwiązaniem byłoby zróżnico-
wanie wysokości dźwigni finansowej w zależności od doświadczenia tradera. Należałoby 
się także zastanowić nad szybszym automatycznym zamykaniem pozycji na stracie  
(tzw. stop out) i nieuzupełnianiem automatycznym depozytu z wolnych środków będących 
na rachunku brokerskim. Jak się wydaje, przynajmniej w odniesieniu do początkującego 
tradera takie ograniczenia byłyby sensowne, ograniczyłoby to bowiem skutki braku wystar-
czającej wiedzy i doświadczenia. Brokerzy walutowi co prawda mają rozbudowane oferty 
szkoleń i zakładki edukacyjne na stronach internetowych, ale zbyt dużą wagę przywiązują 
do poszukiwania „idealnych” strategii inwestycyjnych, a za mało koncentrują się na stratach 
i relacji zysku do straty, co jak wykazała przeprowadzona analiza, ma kluczowe znaczenie 
dla powodzenia inwestycji na rynku forex.

Poza wyżej przytoczonymi, w Polsce nie ma pełnych i pogłębionych badań uczestników 
rynku forex, natomiast coraz silniej widać zaniepokojenie organów nadzoru nad rynkiem 
finansowym oraz rosnące kontrowersje wokół rynku. Z pewnością jest to kwestia, która 
wymaga szeroko zakrojonych badań, obiektywnych analiz i wyważonego podejścia. 
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FOREX AS AN ALTERNATIVE FOR CAPITAL MARKET

Abstract: Purpose – presentation of significant characteristics of forex market from investor’s point of view, 
indication of differences between investing on the capital market and the forex market,as well as comparison 
between the profile of a Polish investor and trader.
Design/methodology/approach – indispensable analyses and inferences were conducted based on data and in-
formation drawn from literature of the subject, publications and statistics of Polish Financial Supervision Au-
thority and Warsaw Stock Exchange, results of Nationwide Investor Survey, market reports, currency brokers’ 
portals, the present author’s own experience. The research was conducted by means of desk research method, 
deductive inference and statistical analysis.
Findings – there are significant differences between a stock market investor and a trader. The biggest problem 
connected with forex market investments, which determines a relatively low percentage of the earning persons, 
is improper management of the amount of loss as well as profit and loss ratio. In contrast with the capital mar-
ket, on the forex market the choice of instrument and the moment of entering have less significance than proper 
management of profit/loss indicator.
Originality/value – the matrix of theoretical rate of return depending on risk/reward ratio, stop loss amount and 
efficiency on the forex market.
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Wiedza jako determinant zarządzania zasobami 
rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi współczesnych 
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Streszczenie: Cel – problematyka zarządzania wiedzą nabiera coraz większego znaczenia, biorąc pod uwagę 
współczesne tendencje rynkowe. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki, podstawowych definicji, tren-
dów w obszarze zarządzania wiedzą oraz wykazanie, że sukces dotyczący wdrażania zarządzania wiedzą jest 
zdeterminowany wieloma czynnikami. Jako kluczowe należy wskazać konkretne cechy organizacji, które wpły-
wają na możliwości wdrożenia właściwego systemu zarządzania wiedzą. Aby urzeczywistnić maksymalizację 
wymierności efektów w tym zakresie, przedsiębiorstwo bez wątpienia powinno być aktywne, samodoskonalące 
się, ukierunkowane na rozwój i klientów. W opracowaniu zostały przedstawione zestawienia najbardziej popu-
larnych modeli w tym zakresie.
Metodologia badania – metoda obejmuje analizę literatury przedmiotu oraz spostrzeżenia własne autorów 
w zakresie obecnych tendencji zarządzania organizacjami.
Wyniki – rezultaty dotyczyły stworzenia aktualnego poglądu w zakresie znaczenia wiedzy w zarządzaniu współ-
czesnymi organizacjami.
Oryginalność/wartość – w artykule przedstawiono bieżące podejścia modelowe w kontekście zarządzania wie-
dzą we współcześnie funkcjonujących organizacjach. 

Słowa kluczowe: wiedza, zarządzanie, organizacja

Wprowadzenie 

Współcześnie, w rzeczywistości definiowanej jako era wiedzy, konserwatywne pojmowanie 
zasobów typu praca i kapitał zaczyna tracić na znaczeniu. Dzieje się tak przede wszystkim 
z powodu traktowania wiedzy w kontekście strategicznego zasobu obecnie funkcjonują-
cych na rynku organizacji. Zgodnie ze stanowiskiem Głuszka „przyjmuje ona rolę cennego 
aktywu, który leży u podstaw działalności organizacji we wszystkich jej wymiarach oraz 
aspektach. Nie powinno zatem dziwić nikogo, że współczesne organizacje zdecydowanie 
wyraźniej niż kiedykolwiek uświadamiają sobie korelację posiadanych zasobów intelektu-
alnych, kluczowych kompetencji z konkurencją. Wiedza jest więc wliczana w poczet klu-
czowych wyznaczników konkurencyjności w wymiarze bezpośrednim. Dlatego oczywistą 
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staje się potrzeba zmiany dotychczasowego kierunku zarządzania organizacją, na coraz to 
efektywniejsze wykorzystywanie zasobów wiedzy pozostających w jej dyspozycji. Ponadto 
rozwiązania odnoszące się do samego zarządzania wiedzą zalicza się do podstawowych 
składowych majątku organizacji” (Grudzewski, Hajduk, 2007, s. 44). Zgodnie z przytoczoną 
definicją wyłania się bez wątpienia konieczność systemowego tworzenia oraz pozyskiwania 
zasobów wiedzy. Niezbędne staje się również dokonywanie jej transferu oraz finalnie moni-
torowanie efektów jej wykorzystywania w ujęciu praktycznym. 

1. Próby ujęcia modelu i determinantów zarządzania wiedzą

Pionierskich korzeni dotyczących zarządzania wiedzą doszukiwać się należy już w wiekach 
starożytnych. Jednak proces wykształcenia się całkowicie odrębnego podejścia w tym ob-
szarze miał miejsce dopiero u progu XXI wieku. Pojęcie określane jako zarządzanie wiedzą 
wprowadzono w praktyce dopiero w 1997 roku (Frappaolo, 2006, s. 61). Biorąc natomiast 
pod uwagę model rozwojowy korelujący z istotą nauk o zarządzaniu autorstwa Hirscha 
oraz Levina (1990, s. 40–41), stwierdzić należy, że etap tak zwanej euforii skorelowany 
z koncepcją zarządzania został już w praktyce sfinalizowany.

W literaturze przedmiotu przedstawiana jest bardzo duża liczba modelowych rozwiązań 
sprzężonych z zagadnieniem, jakim jest zarządzanie wiedzą. Nietrudno także natrafić na 
wyniki przeprowadzanych badań celowością odnoszących się do uwarunkowań zarzą-
dzania wiedzą. Wielokrotnie badacze zadawali sobie pytanie lub bezpośrednio podawali 
w wątpliwość, czy problematyka, zakres zarządzania wiedzą nie jest kolejnym przykładem 
nazywania czegoś, co już w praktyce istnieje od dawna. Konsekwencją systematycznego 
dojrzewania koncepcji skorelowanych z zarządzaniem wiedzą jest różnicujący się znacząco 
stopień ryzyka, którego poziom determinowany jest mimowolną podzielnością własnej 
wiedzy z konkurencją w czasie inwestowania w zasoby oparte na wiedzy. Nie należy na-
tomiast zapominać, że sama w sobie wiedza cechuje się mobilnością, jest umiejscowiona 
w umyśle każdego pracownika, który w każdej chwili może zdecydować się na zasilenie 
zasobów ludzkich u konkurencji (Glińska-Neweś, 2007, s. 38). 

2. Definicje i specyfika zarządzania wiedzą

Przy użyciu tabeli 1 przedstawiono wybrane przez autora definicje dotyczące zarządzania 
wiedzą. Na jej podstawie zauważa się, że zarządzanie wiedzą dotychczas jeszcze nie docze-
kało się jednolitej definicji. Poszczególni badacze, formułując tę definicję, zawarli w niej 
indywidualne, subiektywne punkty odniesienia. Co ważne, żadnej definicji nie można 
zarzucić błędu typu formalnego. W tabeli 1 wyszczególnione zostały przede wszystkim 
propozycje definicji organizacji konsultingowych z racji największego ich doświadczenia 
praktycznego w obszarze, jakim jest zarządzanie wiedzą. Nietrudno zauważyć zgodnie 
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z informacjami w niej zawartymi, że zarządzanie wiedzą należy rozumieć jako:
a) zbiór poszczególnych systemów;
b) swego rodzaju dyscyplinę;
c) działanie;
d) zbiór określonych zadań;
e) sztukę przetwarzania zasobów informacji (Bukowitz, Willams, 2000, s. 54–57). 
Relatywnie bardzo szeroki wachlarz definicji, interpretacji, określeń „zarządzania wiedzą 

jest przesłanką bardzo zróżnicowanych sposobów pojmowania tego zagadnienia: nie tylko 
przez teoretyków, ale przede wszystkim praktyków nauk o zarządzaniu”. Powyższe stwier-
dzenie uznać więc należy za podstawę występowania niejednoznaczności terminologicznej. 

Tabela 1

Definicje zarządzania wiedzą

Autorzy Definicja zarządzania wiedzą

1 2

W.R. Bukowitz
R.L. Williams

Proces umożliwiający organizacji generowanie wartości z aktywów intelektualnych 
lub innych zasobów opartych na wiedzy, generowanie bogactwa organizacji

G. Probst
S. Raub
K. Romhardt

Zintegrowany zestaw działań, którego celem jest odpowiednie kształtowanie zasobów 
wiedzy

B. Mikuła
A. Pietruszka- 
-Ortyl

Działanie polegające na pozyskiwaniu odpowiednich środków, wypracowaniu 
i sterowaniu wykorzystywaniem warunków, metod i technik umożliwiających przebieg 
procesów związanych z wiedzą. Zaliczyć do nich można: pozyskiwanie, kreowanie, 
składowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy

D.J. Skyrme Jasno określone i systematyczne zarządzanie wiedzą organizacyjną przez procesy z nią 
związane: kreowanie, zbieranie, organizowanie, dyfuzję, zastosowanie i eksploatację

R. Maier Zarządzanie funkcją odpowiedzialną za regularną selekcję, implementację i ocenę 
celowo zorientowanych strategii wiedzy, które skierowane są na wzrost wartości 
organizacji przez eksploatację wiedzy jawnej i cichej w organizacji w celu 
doskonalenia jej funkcjonowania

K. Stewardt Posiadanie wiedzy o tym, co wiemy, zdobywanie i organizowanie jej oraz 
wykorzystanie w sposób przynoszący korzyści

F. Tourniaire Procesy zastosowane do podtrzymania i powiększania bazy wiedzy, obejmujące 
tworzenie i rewizję dokumentów, która zapewnia usuwanie lub korygowanie starych 
lub niewłaściwie utworzonych dokumentów

Y. Maltroha Synergiczne procesy organizacyjne, które integrują zdolność systemu informatycznego 
do przetwarzania danych i informacji oraz zdolności ludzkich w kreatywności 
i innowacyjności

M. Szarafin Płynna mikstura już posiadanego przez organizację doświadczenia odnoszącego się do 
pewnych kontekstów sytuacyjnych informacji oraz pewnej dozy intuicji, które razem 
użyte, tworzą płaszczyznę dla kreowania oraz wchłaniania nowych doświadczeń 
i informacji

KPMG Zbiór wytycznych, procedur i systemów odnoszących się do tworzenia, gromadzenia, 
ochrony i wykorzystania kapitału intelektualnego firmy



98 Paweł Staszak, Miłosz Rutkowski

1 2

APQC/A. 
Andersen

Proces identyfikowania, zdobywania i wykorzystywania wiedzy mający na celu 
poprawę pozycji konkurencyjnej organizacji

Ernst & Young System pomagający organizacji w poszukiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu 
wiedzy w celu szybszego podejmowania mądrzejszych decyzji dla osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej

Gartner Group Dyscyplina, która promuje kompleksowe podejście do tworzenia, dzielenia 
i zastosowania wszystkich zasobów informacyjnych organizacji. Zarządzanie wiedzą 
obejmuje rozwijanie, wprowadzanie i utrzymywanie odpowiedniej infrastruktury 
technicznej i organizacyjnej umożliwiającej dzielenie się wiedzą. Elementem 
dodatkowym jest wybór odpowiedniej technologii i dostawców, który umożliwiłby 
stworzenie tych infrastruktur

Pricewaterhause 
Coopers

Sztuka przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w wartość dla 
klienta i pracowników. Sztuka oznacza proces zawierający w sobie maksymalny 
ładunek kreatywności i elastyczności, a nie formalne procedury obejmujące tylko 
infrastrukturę, głównie wymianę i tworzenie wiedzy wśród ludzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hopej, Kral (2011).

Niezależnie od przyjmowanego w praktyce określania zarządzania wiedzą, z szeregu 
występujących definicji można wyszczególnić pewne ich cechy. Działania odnoszące się do 
zarządzania wiedzą powinny się cechować (Glińska-Neweś, 2007, s. 69):

a) usystematyzowanym oraz cyklicznym przebiegiem;
b) koncentrowaniem się na takich zagadnieniach, jak pozyskanie, transfer oraz prak-

tyczne wykorzystywanie wiedzy;
c) koniecznością zwracania uwagi na problematykę zarządzania wiedzą w obszarach 

biznesowych (oznacza to, iż działania odnoszące się do dziedziny zarządzania wiedzą 
nie mogą się cechować niezależnością, ponieważ muszą wspierać realizowanie okre-
ślonych celów charakterystycznych dla danej organizacji);

d) wykorzystywaniem technologii w obszarze wsparcia dla różnych procesów (jest to jed-
noznaczne z faktem, że samej wiedzy nie należy interpretować jako zarządzania wiedzą);

e) wypracowywaniem bezpośrednich korzyści dla konkretnej organizacji. 
W literaturze przedmiotu opisanych jest bardzo wiele koncepcji odnoszących się do 

obszaru zarządzania wiedzą. Obrazują one bardzo szerokie spektrum terminologii związa-
nych z tym terminem. W praktyce najczęściej przytaczane są podejścia japońskie, procesowe 
oraz zasobowe (Hopej, Kral, 2011, s. 194). 

Pierwsze z nich – podejście japońskie – zaproponowane zostało przez Nonakę oraz 
Takeuchiego. Jego fundamentem jest dokonanie podziału wiedzy na dwie osobne katego-
rie – ukrytą, jawną – jednak przy możliwości dokonywania zamiany pierwszej na drugą. 
Przypisali oni wiedzy ukrytej kluczowy charakter w problematyce funkcjonowania orga-
nizacji. Z kolei wiedzę jawną, nazywaną także formalną, porównali do wierzchołka góry 
lodowej. Stwierdzili zarazem, że wiedzy formalnej w każdej organizacji jest w praktyce 
zawsze mniej. Posiada ona jednak widoczną przewagę nad wiedzą cichą, gdyż cechuje ją 
skodyfikowanie, ułatwiając w ten sposób proces jej przekazywania oraz rozpowszechniania 
(Nonaka, Takeuchi, 2000, s. 86). Autorzy koncepcji, biorąc za wytyczne scharakteryzowany 
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wyżej podział wiedzy, stworzyli tak zwaną spiralę wiedzy, którą tworzą cztery procesy 
składające się na konwersję wiedzy. Zalicza się do nich:

 – uspołecznienie,
 – uzewnętrznienie,
 – kombinacja,
 – uczenie się (internalizacja).

Według Nonakiego i Takeuchiego w przypadku występowania twórczej pracy zespoło-
wej ma miejsce pożądane rozwiązanie przyjmujące formę spiralnego przechodzenia przez 
cztery wyszczególnione powyżej procesy uczenia się.

Podejście określane mianem zasobowego koncentruje się natomiast na źródłach gene-
rowania wiedzy. Zostało ono zaprezentowane po raz pierwszy przez Leonarda-Bartona 
(1998, s. 50). Wiedza traktowana jest w ramach tegoż modelu w kategorii najważniejszego, 
strategicznego zasobu organizacji, który jednocześnie stanowi również wartość dla klienta. 
Jednocześnie wiedzę cechuje trudność w zakresie imitacji oraz brak substytucyjności. 
Leonard-Barton zauważył, że sama organizacja, jak również jej otoczenie może stanowić 
źródło pozyskiwania wiedzy. Wiedzę tę zgodnie z koncepcją traktuje się w kategorii zasobu 
strategicznego, ponieważ spełnia ona wszystkie kryteria tak zwanej teorii zasobowej. 
Szczególną wartość przypisano w ramach charakteryzowanego modelu do wiedzy cichej 
– z powodu jej unikalności determinującej przewagę konkurencyjną.

Rdzeń powyższego podejścia tworzy pięć składowych (elementów), które są ze sobą 
wzajemnie powiązane. Jednocześnie mają one za zadanie zapewniać organizacji lepszą 
efektywność zarządzania wiedzą. Wyszczególnić wśród nich należy: 

a) proces importowania wiedzy z otoczenia organizacji;
b) proces implementowania integracji pionierskich narzędzi i technologii;
c) eksperymentowanie;
d) wspólne, zespołowe rozwiązywanie problemów;
e) kluczowe umiejętności tworzone przez systemy fizyczne, techniczne, systemy odnoszą-

ce się do obszaru zarządzania, wartości, wiedzę, normy oraz umiejętności pracownicze. 
Koncepcja zasobowa jest dość mocno zakorzeniona w powszechnych realiach cechują-

cych gospodarkę przemysłową. Zgodnie z nią przedsiębiorstwa koncentrują się głównie na 
realizowaniu zamierzeń krótkookresowych na zasadzie wykorzystywania wiedzy już istnie-
jącej. Oznacza to więc, że mniej znaczące dla nich jest ukierunkowanie perspektywiczne, 
tworzenie oraz nabywanie zupełnie nowych zasobów wiedzy. 

Kolejne, trzecie podejście definiuje się jako procesowe. Zostało ono w literaturze przed-
miotu spopularyzowane przede wszystkim przez Davenporta oraz Prusaka (1998, s. 91–92). 
Zgodnie z ich koncepcją zarządzanie wiedzą należy traktować jako ogół procesów sko-
relowanych z tworzeniem, urzeczywistnianiem oraz wykorzystywaniem zasobów wiedzy 
w korelacie z realizowaniem celów organizacji. Zgodnie z podziałem typologicznym zapro-
ponowanym przez Sopińską i Wachowiaka (2006, s. 3) należy wyszczególnić powiązane ze 
sobą trzy fazy procesu, które składają się na zarządzanie wiedzą:
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a) tworzenie wiedzy, a więc nabywanie jej poprzez rozwijanie, następnie udosko-
nalanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, jak również kupowanie zasobów 
informacyjnych;

b) dzielenie się zasobami wiedzy w drodze upowszechniania jej w otoczeniu zewnętrz-
nym oraz wewnętrznym przedsiębiorstwa (aby ten proces mógł sukcesywnie zaist-
nieć, wskazane jest wypracowywanie odpowiednich warunków, m.in. dotyczących 
aspektów motywowania zasobów ludzkich);

c) transformację wiedzy w decyzje (proces ten jest uwarunkowany mnogością czynni-
ków, wśród których do najbardziej istotnych zaliczyć należy formy oraz procedury 
podejmowania decyzji).

W literaturze przedmiotu różni przedstawiciele nauk o zarządzaniu, odnosząc się do 
podejścia procesowego, wyszczególniają także inne typologie procesów mających związek 
z problematyką zarządzania wiedzą. Należy przy tym zauważyć, że w zdecydowanej więk-
szości przypadków nawiązują one do specyfiki powyżej scharakteryzowanych faz, stanowią 
więc ich uszczegółowienie. 

W mnogości licznych definicji odnoszących się do problematyki zarządzania wiedzą, 
nietrudno nie zauważyć koncentracji głównie na jej procesowym charakterze. Jednak nacisk 
ten nie zawsze jest koncentrowany na wszystkich procesach. Niektórzy autorzy swoją uwagę 
skupiają przede wszystkim na procesach odnoszących się do transferu wiedzy, inni tylko 
na wachlarzu możliwości jej pozyskiwania. Jednak operacje koncentrujące się wyłącznie 
na zasobach informacyjnych nie są dostateczne, gdyż efektywność zarządzania wiedzą 
wymusza uwzględnienie takich obszarów, jak:

 – przywództwo,
 – strategia organizacyjna,
 – kultura organizacyjna (Hopej, Kral, 2011, s. 196). 

Uwagi końcowe 

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu zauważa się, że słusznym 
podejściem jest postrzeganie problematyki zarządzania wiedzą w kategorii systemu ca-
łościowego, który twymaga ujęcia kompleksowego (Hedlund, 1994, s. 73–77). Mnogość 
koncepcji owego systemu jest dowodem na to, w jaki sposób w przedsiębiorstwach dochodzi 
do procesu generowania wiedzy oraz jak zasoby wiedzy się wykorzystuje. W zdecydowa-
nej większości przypadków wiedza ujmowana jest w kategorii specyficznego, ale bardzo 
wartościowego zasobu organizacyjnego, który wyróżnia się na tle innych. Przesłanka ta 
wymusza konieczność szczególnego podejścia do właściwości wiedzy. Obecnie w zakresie 
problematyki zarządzania wiedzą nie ujmuje się jej tylko i wyłącznie jako wartościowego 
zasobu informacyjnego, ale również jako determinantu warunkujący efektywność wielu 
czynności typu procesowego. Obszarami bardzo intensywnie oddziaływującymi jest pozy-
skiwanie, następnie kodyfikacja, jak również dzielenie się wiedzą. Teoretycy, przedstawiciele 
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nauk o zarządzaniu, wyszczególniają także w tym zakresie cztery poziomy: integracyjny, 
strukturalny, megaprocesowy oraz narzędziowy. Każdemu z powyższych zostało przypisane 
strategiczne znaczenie w kontekście zapewniania efektywności funkcjonowania systemu. 

Rdzeń koncepcji tworzy poziom megaprocesowy, w zakresie którego powstaje wartość 
dodana mająca wymiar rzeczywisty. Poziom ten dotyczy „wejścia” wiedzy, wykorzysta-
nia jej w praktyce. Następne jest wyjście z poziomu integracyjnego oraz strukturalnego. 
W momencie owego wejścia wykorzystywane są dane pochodzące z otoczenia. Z kolei przy 
wyjściu inicjowany jest proces praktycznego wykorzystywania wiedzy. Zgodnie z powyż-
szym, co słusznie zauważają Kowalczyk i Nogalski, ciągłość egzystencjalna organizacji 
zapewniania jest przez procesy pozyskiwania, rozwijania, kodyfikowania, transferowania 
oraz wykorzystywania praktycznego wiedzy. System całościowy składający się na zarządza-
nie wiedzą generuje dla klienta wartość oraz przyczynia się do poprawy dotychczasowego 
poziomu kompetencji strategicznych organizacji i jej pracowników (Kowalczyk, Nogalski, 
2007, s. 87). Wszystkie te poziomy mają w praktyce finalnie podnosić jakość funkcjonowania 
obszaru zarządzania wiedzą poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów infrastruktural-
nych, informacyjnych oraz finansowych (Glińska-Neweś, 2007, s. 69).
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KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A DETERMINANT IN FINANCIAL, HUMAN  
AND MATERIAL RESOURCES OF CONTEMPORARY ORGANIZATION: MODEL APPROACH

Abstract: Purpose – the issue of knowledge management is becoming a more important considering today’s 
market trends. The aim of this article is to present the concept, basic definitions, trends in the area of knowledge 
management and to show that successful deployment of knowledge management is determined by many factors. 
As a key element should be indicated the specific features of the organization, which affect the ability to imple-
ment proper knowledge management system. In order to achieve the maximization of the effects in this area the 
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company, without a doubt, should be active, self-improving, development-oriented and customers. In article has 
been presented the most popular models in this issue.
Methodology – the method includes analysis of literature and authors own observations in terms of current 
trends of organizations management. 
Findings – the results includes creation current opinion in terms of knowledge importance in managing present-
-day organizations. 
Originality/value – in the article has been presented current models in the context of knowledge management 
in modernly functioning organizations.

Keywords: knowledge, management, organization
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Finansowe instrumenty stymulowania aktywności 
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw
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Streszczenie: Cel – umiejętność poszukiwania i wykorzystania czynników produkcji oraz tworzenia efektyw-
nych struktur zarządzania organizacją stanowią o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw w gospodarce 
opartej na wiedzy. Jednym z faktorów tychże działań jest innowacyjność, której podstawowym etapem są prace 
badawczo-rozwojowe. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jest zatem kluczowym elementem tworzenia 
gospodarki opartej na wiedzy. Uwzględniając powyższą korelację, należy wskazać zasadność interwencji sek-
tora publicznego w tym zakresie. Celem artykułu jest wykazanie, że instrumenty finansowe stanowią efektyw-
ne narzędzie realizacji polityki innowacyjnej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji stymulacyjnej 
podatku dochodowego. 
Metodologia – studia literatury, analiza porównawcza instrumentów finansowych w wybranych państwach 
członkowskich, interpretacja przepisów prawnych, opis mierników efektywności finansowych instrumentów 
wsparcia. 
Wynik – przy użyciu mierników innowacyjności gospodarek wskazano zasadność stosowania instrumentów 
finansowych jako narzędzia interwencji sektora publicznego w sektor prywatny oraz wykazano, że instrumenty 
finansowe zwiększają skłonność przedsiębiorstw do podejmowania prac badawczo-rozwojowych. 
Oryginalność – wskazano nie tylko na zasadność prowadzenia rozważań co do interwencjonizmu państwa 
w gospodarkę rynkową, ale także określono funkcję stymulacyjną podatku dochodowego jako efektywnego 
instrumentu wsparcia innowacyjności z uwagi na bezpośredni charakter podatków dochodowych. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, prace badawczo-rozwojowe, system podatkowy, funkcje podatków, ulgi po-
datkowe

Wprowadzenie 

Efektem przemian społecznych i ekonomicznych zachodzących w krajach rozwiniętych 
i rozwijających się jest tworzenie się gospodarek opartych na wiedzy. Ich cechami cha-
rakterystycznymi są: wysoki udział sektora usług w wytwarzanym PKB, rola wiedzy 
i innowacji jako źródeł wzrostu gospodarczego kraju i organizacji w nim funkcjonujących, 
znaczenie powiązań formalnych i nieformalnych między uczestnikami życia gospodarczego. 
Jednym z instrumentów umożliwiających osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w postmo-
dernistycznej gospodarce jest stosowanie stymulatorów aktywności badawczo-rozwojowej 
przedsiębiorstw jako etap procesu innowacyjności.

* dr Waldemar Szymański, Wydział Zarządzania i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 01-030 
Warszawa, ul. Pawia 55, e-mail: walszyx@wp.eu.
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Celem artykułu jest wskazanie, że instrumenty finansowe stanowią efektywne narzę-
dzie realizacji polityki innowacyjnej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 
stymulacyjnej podatku dochodowego. W opracowaniu wykorzystano analizę porównawczą 
rozwiązań podatkowych w wybranych państwach członkowskich, stymulujących działal-
ność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Ponadto przedstawiono pogląd wskazujący 
zasadność interwencji państwa w ten obszar gospodarki ze względu na publiczny charakter 
tworzonej wiedzy jako konsekwencji prac badawczo-rozwojowych. 

1. Znaczenie działalności badawczo-rozwojowej dla innowacyjności 
przedsiębiorstw 

Koncentracja własności i kapitału, globalna konkurencja oraz rozszerzenie obszarów 
współpracy między przedsiębiorstwami to procesy zachodzące w otoczeniu współczes-
nego przedsiębiorstwa jako następstwo globalizacji. Złożoność procesów zachodzących 
w makro- i mikrootoczeniu przedsiębiorstw skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania 
nowych obszarów związanych z prowadzoną działalnością, na bazie których będą one mogły 
budować przewagę konkurencyjną. Jednym z takich obszarów jest kapitał intelektualny, 
którego wykorzystanie przyczynia się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa, kreując 
w ten sposób jego wartość rynkową. Polityka innowacji stanowi zatem jeden z faktorów 
zmian związanych z działaniami dostosowawczymi we współczesnym przedsiębiorstwie. 
Stymulowanie i pobudzanie zmian w przedsiębiorstwie jest narzędziem budowania przewagi 
konkurencyjnej i następuje przez innowacje: technologiczną, społeczną i organizacyjną. 
Źródłem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw działających w ramach gospo-
darek wysoko rozwiniętych i zglobalizowanych są takie czynniki produkcji, jak wiedza 
i uczenie się. Efektywne wykorzystanie tych czynników przez umiejętne ich przekazywanie, 
kreowanie i wprowadzanie do obrotu gospodarczego pozwala przedsiębiorstwom na ziden-
tyfikowanie obszaru budowy przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy1. 
Zdolność przedsiębiorstwa do podejmowania działań rozwojowych jest określana przez takie 
czynniki, jak:

1. Czynniki wewnętrzne, na przykład zdolność do sprawnego wprowadzania nowych 
produktów, technologii oraz metod organizacji, monitorowanie efektywności podej-
mowanych działań marketingowych, skłonność do ryzyka właścicieli przedsiębior-
stwa, elastyczność zarządzania przedsiębiorstwem, struktura sprzyjająca kreowaniu 
innowacji, to jest cechująca się wysokim stopniem elastyczności, zapewniająca tym 

1  Znaczenie tych czynników produkcyjnych zostało podkreślone w teorii endogenicznego wzrostu gospo-
darczego, z którą to jest związana koncepcja gospodarki opartej na wiedzy – GOW (knowledge-based economy 
– KBE). W teorii wskazano innowacje jako długoterminowy czynnik rozwoju ekonomicznego. Innowacje zostały 
określone jako proces endogeniczny, który jest determinowany zarówno przez czynniki ekonomiczne, jak i spo-
łeczne. Kluczowym czynnikiem procesu innowacyjnego są inwestycje w działalność badawczo-rozwojową. Przy 
uwzględnieniu powyższej zależności należy wskazać, że uzasadnione jest twierdzenie, iż poziom nakładów na 
działalność badawczo-rozwojową determinuje wzrost gospodarczy. Szerzej na ten temat: Romer (1994). 
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samym szybką modyfikację, dostępność zasobów kapitałowych i ludzkich, umie-
jętność uczenia się przez nawiązywanie kontaktów z nauką, szybkość identyfikacji 
potrzeb konsumpcyjnych.

2. Czynniki zewnętrzne, na przykład otoczenie prawno-gospodarze sprzyjające in-
nowacjom, stabilizacja gospodarcza, skłonność konsumentów do zakupu wyrobów 
nowych technologii, system wsparcia procesu wdrożeniowego, klienci, konkurencja, 
kontrahenci, agencje i instytucje rządowe, instytucje naukowo-badawcze, instytucje 
otoczenia biznesu (Stabryła, Markus, 2012, s. 183–197). 

Jednym z elementów budowy gospodarki innowacyjnej jako gospodarki opartej na 
wiedzy jest tworzenie otoczenia prawno-instytucjonalnego wspierającego i ułatwiającego 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, których działalność obejmuje prace badawczo-rozwojowe. 
Pozostałymi determinantami procesu innowacji jest stopień absorbcji przez przedsiębiorstwa 
wysokich technologii będących następstwem postępu naukowego oraz ich zdolność do 
kreacji kapitału ludzkiego (Romanowska, 2014). 

Podczas gdy współczesne teorie wzrostu gospodarczego różnią się co do sposobu 
wpływu działalności badawczo-rozwojowej na poziom innowacyjności, to wskazują ją one 
jako jej główny czynnik. Prace badawczo-rozwojowe należy zatem wskazać jako pierwszy 
etap procesu innowacyjności, natomiast jako kolejne etapy tego procesu należy określić, 
wdrożenie oraz komercjalizację osiągniętych rezultatów (Żebrowski, Waćkowski, 2011,  
s. 89). Istnienie dodatniej korelacji między nakładami na działalność badawczo-rozwojową 
a poziomem rentowności i produktywności przedsiębiorstw sygnalizują wskaźniki pośred-
nie2 określające innowacyjność gospodarki na podstawie wyników działalności wynalazczej. 
Należy jednak podkreślić, że złożoność nowoczesnej gospodarki nie pozwala jednoznacznie 
określić istnienia bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między nakładami 
na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa a PKB, który jest generowany przez 
innowacyjne przedsiębiorstwa (Godin, 2004). Zależność między innowacyjnością przedsię-
biorstwa a jego nakładami na działalność badawczo-rozwojową i rentownością przedstawia 

2  Wskaźniki pośrednie opierają się na wielkości nakładów i efektów związanych z działalnością 
badawczą i rozwojową, liczbie patentów, intensywności technologicznej. Należą do nich: 
1. GERD przedstawiający nakłady krajowe brutto na działalność B+R niezależnie od źródła pochodzenia 

środków.
2. Wysoka technika – ma zastosowanie w odniesieniu do tych dziedzin aktywności gospodarczej, w których 

stosunek wydatków na badania i rozwój do wartości sprzedaży jest wysoki. W związku z klasyfikacją 
przemysłu opracowaną w 1995 r. przedsiębiorstwa można sklasyfikować na następujące kategorie: 
a) wysoka technika (high-technology industries) – jeżeli udział nakładów na B+R w obrocie jest wyższy 

niż 5%;
b) średnio wysoka technika (medium-high-technology industries) – jeżeli udział nakładów na B+R 

w obrocie znajduje się w przedziale 3–5%;
c) średnio niska technika (medium-low-technolgy industries) – jeżeli udział nakładów na B+R w obrocie 

znajduje się w przedziale 1–3%;
d) niska technika (low-technology industries) – jeżeli udział nakładów na B+R w obrocie znajduje się 

w przedziale 0–1%.
	 Efektywność aktywności patentowej – pozwala na określenie liczby wynalazków zgłoszonych do 

opatentowania w stosunku do liczby uzyskanych patentów.
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krzywa innowacji obrazująca proces ich powstawania w przedsiębiorstwie. Na podstawie 
jej przebiegu należy stwierdzić, iż przedsiębiorstwo po poniesieniu pewnych kosztów 
związanych z działalnością badawczo-rozwojową osiąga korzyści rynkowe wynikające 
z ich wdrożenia. Uwzględniając przebieg krzywej innowacji, należy wskazać, że dzieli ona 
innowacje na: 

1. Przyrostowe – są z natury łatwiejsze do wprowadzenia przez przedsiębiorstwo 
i nie są kosztochłonne. Z uwagi na ich mniej znaczący charakter są one łatwiejsze 
do wprowadzenia przez przedsiębiorstwo, a ich przebieg ma charakter liniowy. 
Uwzględniając cykl życia innowacji, należy jednak wskazać, że są one źródłem 
przewagi konkurencyjnej w krótszym okresie niż innowacje radykalne. Przykładem 
innowacji przyrostowych są ulepszenia istniejących produktów, procesów czy usług.

2. Radykalne – polegają na znalezieniu nowej metody konkurowania przez zaprojek-
towanie i wdrożenie nowych produktów, procesów czy usług. Innowacje tego typu 
nie mają ciągłego charakteru, a konsekwencją ich występowania w gospodarce są 
nowe branże, rynki czy produkty – przesunięcie krzywej S1 w kierunku S2 oznacza 
zastosowanie innowacji radykalnej (Meyer, Brooks, Goes, 1990).

Rysunek 1. Krzywa innowacji 
Źródło: Subroto (2004). 

Działalność badawczo-rozwojową, której celem jest pozyskanie nowej wiedzy oraz jej 
wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań, należy uznać za jeden z etapów procesu 
innowacji przedsiębiorstw, a tym samym gospodarki (Pomykalski, 2001, s. 95). Prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych, poza koniecznością ponoszenia nakładów, wymaga także 
akceptacji przez przedsiębiorstwo sytuacji niepewności związanej z uzyskanymi wynikami 
i możliwościami ich wykorzystania na potrzeby prowadzonej działalności, co z kolei gene-
ruje wysokie ryzyko inwestycyjne. Przykładami kosztów związanych z pracami badawczo-
-rozwojowymi są między innymi: 
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a) koszty związane z budową zespołów badawczych zorientowanych na osiąganie 
pionierskich wyników prac, na przykład koszty wynagrodzeń pracowników zaanga-
żowanych w działalność badawczo-rozwojową, koszty składek z tytułu obowiązko-
wych ubezpieczeń społecznych w części ponoszonej przez przedsiębiorstwo, koszty 
organizacji i obsługi administracyjnej zespołów badawczych;

b) koszty związane z testowaniem i projektowaniem obejmujące na przykład koszty 
związane z nabyciem materiałów wymaganych do opracowania prototypów w celu prze-
prowadzenia testów, koszty nabycia materiałów niezbędnych do testowania, koszty przy-
gotowania środowiska testowego, nakłady związane z gromadzeniem i analizą wyników 
testów, koszty związane z przywróceniem środowiska testowego, szkolenie testerów, 
utrzymanie baz danych testów, koszty błędów związane z fazą ich wykrywalności;

c) koszty związane z dostępem do infrastruktury badawczej, na przykład amortyzacja 
maszyn i urządzeń badawczych, koszty pozyskania sprzętu niezbędnego do przepro-
wadzenia testów, to jest opłaty za dostęp do pomieszczeń testowych.

Prace badawczo-rozwojowe mogą być prowadzone przez dane przedsiębiorstwo lub 
zlecone do wykonania przez wyspecjalizowaną jednostkę naukową, na przykład szkołę 
wyższą, instytut badawczy, czy też inne przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w tym zakresie, 
(centrum badawczo-rozwojowe). W przypadku przedsiębiorstw samodzielnie podejmu-
jących działalność w tym zakresie uzyskiwane wyniki są ściśle skorelowane z ich potrze-
bami i w większym stopniu uwzględniają ich potencjał wdrożeniowy. Tym samym są one 
obarczone mniejszym ryzykiem niepowodzenia. Korzyścią z samodzielnej działalności 
badawczo-rozwojowej jest także pozyskanie przez pracowników nowej wiedzy i umie-
jętności, co zwiększa kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. W przypadku prowadzenia 
przez przedsiębiorstwo prac badawczo-rozwojowych we własnym zakresie ma ono również 
większą możliwość ochrony własności intelektualnej przez dobór dostosowanej do potrzeb 
własnych kadry oraz zawarcia z nimi odpowiednich klauzul poufności. Wartością dodaną 
z prowadzenia prac badawczo-rozwojowych we własnym zakresie jest możliwość czerpania 
większych korzyści z tytułu opracowania własnych pomysłów, odkryć oraz wynalazków, 
które znajdą odzwierciedlenie w opracowywanych prototypach, a w konsekwencji własnych 
nowych produktach oferowanych na rynkach – koncepcja zamkniętych innowacji (closed  
innovations). Wprowadzenie takiego produktu na rynek pozwala przedsiębiorstwu na zdobycie 
pozycji lidera rynkowego, a w następstwie zwiększenie przychodów w stosunku do pozo-
stałych uczestników rynku. Przywództwo rynkowe, generując dodatkowe ponadnormatywne 
przychody, umożliwia pokrycie nakładów na dalszą działalność badawczo-rozwojową, co 
warunkuje możliwość budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Należy jednak 
wskazać, że w przypadku dysponowania przez przedsiębiorstwa własnym działem badawczo-
-rozwojowym jest ono zobowiązane do ponoszenia pewnych kosztów stałych, na przykład 
utrzy mania personelu badawczego, kosztów związanych z aparaturą badawczą i jej amortyzacją, 
kosztów administrowania budynkami, w których prowadzone są prace badawczo-rozwojowe. 
Alternatywnie przedsiębiorstwa w celu pozyskania wiedzy mogą zlecać wykonanie prac 
badawczo-rozwojowych podmiotom zewnętrznym, w tym także korzystać ze wspólnych 



108 Waldemar Szymański

dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie – koncepcja otwartych innowacji (open 
innovations). Zgodnie z tą koncepcją działalność badawczo-rozwojowa obejmuje umiejętne 
łączenie wiedzy wewnętrznej, to jest pochodzącej z przedsiębiorstwa, z wiedzą zewnętrzną, 
to jest pochodzącą z innych przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Przedsiębiorstwa 
zainteresowane prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w formule outsourcingu mogą 
pozyskiwać wiedzę w formie patentów, know-how, fuzji, przejęć czy aliansów strategicznych 
z innymi podmiotami. Ograniczeniem w stosowaniu otwartych innowacji jest konieczność 
posiadania odpowiedniego poziomu rozwoju wewnętrznego, co zapewnia uczestniczącym 
właściwą absorpcję pomysłów zewnętrznych (Limański, 2011). Koncepcja otwartych innowacji 
umożliwia uczestnikom minimalizację kosztów, jednak zwiększa ryzyko utraty ponadnorma-
tywnej premii z tytułu długoterminowej przewagi konkurencyjnej. 

2. Finansowe instrumenty wsparcia polityki innowacyjnej państwa 

Nakłady na prace badawczo-rozwojowe stanowią jeden z kanałów wzrostu innowacyjności, 
który determinuje wzrost produktywności gospodarki przez efektywne wykorzystanie 
czynników produkcji, to jest kapitału i pracy. Komercjalizacja wyników prac badawczo-
-rozwojowych przyczynia się do efektywnego wykorzystania zasobów kapitałowych 
(innowacje organizacyjne i technologiczne), a także zwiększa jakość czynnika pracy, to jest 
zasobów ludzkich (innowacje społeczne). Opierając się na korelacji między działalnością 
badawczo-rozwojową a innowacyjnością przedsiębiorstwa, a następnie gospodarki, należy 
wskazać zasadność interwencji państwa w tym zakresie. Potwierdzeniem słuszności tejże 
interwencji jest publiczny charakter tworzonej wiedzy jako konsekwencji prac badawczo-
-rozwojowych. Uwzględniając właściwości kosztów związanych z prowadzeniem przez 
przedsiębiorstwo własnych prac badawczo-rozwojowych3, a w szczególności ryzyko 
związane z ich niepowodzeniem, należy wskazać zasadność wsparcia sektora prywatnego 
przez sektor publiczny. Krajowe systemy wsparcia działalności badawczej oraz innowacyjnej 
przedsiębiorstw powinny być kształtowane z uwzględnieniem ich specyfiki, to jest:

3 Nakłady na prace badawczo-rozwojowe odznaczają się następującymi cechami: 
a) są długofalowe, co oznacza, że jednostka prowadząca działalność badawczo-rozwojową jest 

zobowiązana do ich ponoszenia w długim okresie czasu w sposób ciągły;
b) są kosztochłonne, co oznacza, że przedsiębiorstwo w okresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 

ponosi wysokie koszty związane z realizacją zamierzonego celu badawczego;
c) istnieje problem związany z ich wyceną w celu odzwierciedlenia ich rzeczywistego wpływu na obraz 

jednostki – w praktyce gospodarczej istnieją rozbieżności co do metody wyceny oraz momentu wyceny 
wartości niematerialnych i prawnych powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych; dotyczy to 
różnic między ujęciem prac badawczo-rozwojowych według prawa bilansowego a międzynarodowymi 
standardami rachunkowości;

d) istnieją liczne ograniczenia o charakterze formalnym powodujące trudności ewidencyjne 
w rachunkowości jednostki oraz w momencie uznania ponoszonych nakładów za koszt;

e) generują koszty, których ponoszenie jest szczególnie ryzykowne dla przedsiębiorstw ze względu na 
niepewność powodzenia wdrożenia (komercjalizacji) efektów tych prac.
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a) krajowego potencjału naukowego, na przykład liczby instytutów naukowych oraz ich 
struktury – w ramach tej zmiennej należy uwzględnić stopień koncentracji instytutów 
naukowych oraz ich specyfikę branżową;

b) skłonność przedsiębiorstw do podejmowania działań związanych z innowacyjnością 
– należy określić, czy przedsiębiorstwa są skłonne do prowadzenia własnych prac 
badawczo-rozwojowych, czy w większym stopniu są zainteresowane zakupem już 
gotowej technologii;

c) skłonność i możliwości współpracy nauki i biznesu – czynnik ten obejmuje okre-
ślenie nie tylko woli takiej współpracy przez poszczególne środowiska, ale również 
jej możliwości prawne, na przykład możliwości tworzenia wspólnych przedsięwzięć 
publiczno-prywatnych do celów naukowych, środowisko prawne wspomagające 
proces komercjalizacji oraz ochronę praw autorskich.

Tworzenie systemu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjności 
wymaga działań o charakterze wielokierunkowym i długoterminowym. W takim ujęciu 
powinien być on także komplementarny z innymi obszarami aktywności państwa, tworząc 
tym samym sprzyjające warunki współpracy między środowiskami biznesu i nauki. 
Instrumentami interwencji państwa są: 

1. Narzędzia niefinansowe, to jest tworzenia proinnowacyjnego otoczenia prawnego, na 
przykład struktur organizacyjno-prawnych umożliwiających i ułatwiających współ-
pracę nauki i biznesu (tworzenie start-upów czy spółek celowych, premiowanie ak-
tywności biznesowej jako elementu rozwoju zawodowego pracowników naukowych, 
ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do infrastruktury badawczej jednostek nauko-
wych, podejmowanie działań promujących innowacyjność wśród przedsiębiorców).

2. Narzędzia finansowe, do których należą: preferencje podatkowe dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność badawczo-rozwojową, na przykład ulga na koszty zwią-
zane z tego rodzaju działalnością, ulga związana z przychodami uzyskiwanymi 
z tytułu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (patent box). Do 
instrumentów tych należą także dotacje i subwencje adresowane do przedsiębiorców 
podejmujących działania związane ze wzrostem innowacyjności, wspieranie insty-
tucji otoczenia biznesu czy jednostek naukowych.

Instrumenty oddziaływania państwa na procesy gospodarcze można sklasyfikować jako 
zwrotne i bezzwrotne. Cechą charakterystyczną bezzwrotnych instrumentów wsparcia jest 
bezpośredni przepływ publicznych środków pieniężnych z budżetu państwa, samorządu 
lub innych podmiotów do beneficjenta. Do tej grupy instrumentów wsparcia należą między 
innymi: dotacje, granty, subwencje, zwolnienia i ulgi podatkowe, subsydia odsetek od za-
ciągniętych kredytów. Zwrotne instrumenty, określane również jako instrumenty inżynierii 
finansowej, cechują się tym, że odbiorca jest zobowiązany do zwrotu udzielonego wsparcia 
po upływie okresu określonego w umowie dotyczącej wsparcia, aby mogły one być reinwe-
stowane w dalsze projekty. Do instrumentów tych należą: 

 – instrumenty dłużne, na przykład pożyczki, gwarancje, poręczenia,
 – instrumenty kapitałowe, na przykład seed capital, venture capital (Kryskova, 2013).
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Zakres zastosowania instrumentów interwencji państwa w procesy gospodarcze i społecz-
ne oraz jego funkcje i zadania są określane przez przyjętą doktrynę ekonomiczną i realizo-
waną politykę. Należy wskazać, że w teorii ekonomii rola państwa w gospodarce, jej zakres 
oraz kształt stanowią przedmiot sporów i debat. Państwo od początku swego powstania pełni 
funkcje ekonomiczne, niemniej w teorii ekonomii można spotkać dwa ścierające się ze sobą 
nurty myśli ekonomicznej, to jest: interwencjonalistyczne – związane z aktywną polityką 
państwa, oraz liberalne – zakładające neutralność państwa w życiu gospodarczym, wska-
zujące na znaczenie własności prywatnej oraz zdolności samoregulacji rynku i konkurencji.

Rozważania co do zasadności interwencji państwa w procesy gospodarcze należy pro-
wadzić nie tylko przy uwzględnieniu rachunku ekonomicznego, ale również społecznego. 
Mając na uwadze specyfikę kosztów procesów badawczo-rozwojowych, w szczególności ich 
długofalowy charakter oraz kosztochłonność, a także ryzyko związane z ich ponoszeniem, 
zasadne jest zastosowanie pomocy publicznej w celu wsparcia firm posiadających ograniczo-
ne możliwości finansowe (Hall, Lerner, 2009). Budowa systemu wsparcia aktywności inno-
wacyjnej przedsiębiorstw wymaga zróżnicowania form interwencji w zależności od jej fazy 
cyklu przebiegu procesu: fazy badawczo-rozwojowej, fazy komercjalizacji. Konsekwencją 
zróżnicowania faz rozwoju procesu jest zróżnicowanie instrumentów udzielanego wsparcia. 
W fazie badawczo-rozwojowej instrumenty te należy dedykować budowaniu zespołów 
naukowo-badawczych oraz tworzeniu infrastruktury badawczej, natomiast w fazie komer-
cjalizacji instrumenty te powinny dotyczyć komercjalizacji oraz wdrażania uzyskanych 
wyników prac badawczo-rozwojowych.

3. Finansowe instrumenty wsparcia działalności badawczo-rozwojowej 
przedsiębiorstw w Polsce i wybranych państwach członkowskich  
Unii Europejskiej

Zróżnicowanie form oraz struktury wsparcia w wybranych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej jest określone przez różnice między poszczególnymi gospodarkami, ich 
strukturą oraz fazą rozwoju. 

Przedsiębiorca prowadzący działalność badawczo-rozwojową w Czechach może sko-
rzystać z ulgi podatkowej z tego tytułu polegającej na tym, że wydatki bieżące związane 
z pracami badawczo-rozwojowymi stanowią koszty bieżącego okresu. Dodatkowo podatnik 
ma prawo w rozliczeniu rocznym do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę 
kosztów kwalifikowalnych4, to jest katalogu zamkniętego wydatków określonych jako 

4 Koszty kwalifikowalne w Czechach obejmują wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami pracowników 
zaangażowanych w realizację projektu wraz z kosztami ubezpieczeń społecznych, amortyzacją rzeczowego majątku 
ruchomego wykorzystywanego bezpośrednio w związku z realizacją projektu oraz pozostałe wydatki operacyjne 
związane w sposób bezpośredni z danym projektem badawczym, np. zwrot kosztów podróży, materiały, opłaty 
eksploatacyjne budynków, w których jest prowadzona działalność badawczo-rozwojowa, wydatki na czasopisma 
i książki, zaopatrzenie. Z katalogu kosztów wyłączono te wydatki, które zostały poniesione w związku ze zleceniem 
działalności badawczo-rozwojowej innym podmiotom gospodarczym z wyjątkiem certyfikacji wyników badań. 
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związane z działalnością badawczo-rozwojową – jest to mechanizm double dip. Tym samym 
czeski system podatkowy oferuje podatnikom ulgę na działalność badawczo-rozwojową 
w wysokości 200% kosztów kwalifikowanych bez względu na rozmiar prowadzonej działal-
ności. Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym nie może dokonać odliczenia od podstawy 
opodatkowania, wówczas prawo do takiego odliczenia zostaje zachowane w kolejnych  
3 latach podatkowych.

Zakresem przedmiotowym ulgi objęte zostały między innymi prace eksperymentalne 
i teoretyczne prace badawcze, prace rozwojowe lub konstrukcyjne, rachunkowe oraz zwią-
zane z przygotowaniem prototypu. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z tej ulgi są 
zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje badawcze. Przedsiębiorca, który sfinansował 
koszty kwalifikowalne ze środków rządowych lub innego wsparcia publicznego, traci prawo 
do odliczenia ich od podstawy opodatkowania. Dodatkowym warunkiem skorzystania z tej 
preferencji podatkowej jest prowadzenie przez przedsiębiorstwo odrębnej ewidencji kosztów 
związanych z działalnością badawczo-rozwojową oraz obowiązkiem sporządzenia doku-
mentacji obejmującej co najmniej: kalkulacje kosztów działalności badawczo-rozwojowej, 
opis projektu, metodę pomiaru postępu prac, harmonogram realizacji projektu. 

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma prawo do zastosowania 10-letniej 
ulgi podatkowej, jeżeli dokonuje inwestycji w ośrodki technologiczne i centra usług strate-
gicznych określonych w ustawie o zachętach inwestycyjnych.

Do niepodatkowych instrumentów interwencji państwa w zakresie wspierania działalno-
ści badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa należą dotacje obejmujące wydatki kapitałowe 
lub koszty operacyjne (Deloitte, 2014, s. 18–20). 

W Hiszpanii podatnik prowadzący działalność badawczo-rozwojową ma prawo do 
zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów bieżącego okresu wydatków na 
działalność badawczo-rozwojową. Ponadto może skorzystać z odliczenia od podatku 25% 
średniej kwoty całkowitych wydatków bieżących na te prace poniesionych w okresie ostatnich 
2 lat podatkowych. Dodatkowo ma prawo do dokonania odliczenia od podatku 17% kosztów 
wynagrodzeń wykwalifikowanych pracowników badawczo-rozwojowych i 8% nakładów 
inwestycyjnych w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pod warunkiem, że są 
one wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia prac badawczych. Podatnik kontynuujący 
działalność badawczo-rozwojową ma prawo do dokonania odliczenia od podatku należnego 
42% nadwyżki całkowitych wydatków na prace badawczo-rozwojowe w stosunku do średniej 
z dwóch ostatnich lat podatkowych. Jeżeli natomiast wydatki bieżące przekraczają średnią 
z ostatnich dwóch lat, podatnik może odliczyć 25% wydatków bieżących plus 42% tejże 
nadwyżki. W przypadku, gdy wydatki na prace badawczo-rozwojowe zostały poniesione 
w związku z innowacjami technologicznymi, podatnik ma prawo do podwyższenia odlicze-
nia od podatku należnego o 12% kosztów kwalifikowalnych5 poniesionych w danym okresie 

5 Do kosztów kwalifikowalnych w Hiszpanii należą: koszty materiałów i usług obcych, koszty inwestycji 
w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, amortyzacja środków trwałych wykorzystywa-
nych w działalności badawczo-rozwojowej, koszty osobowe związane z zatrudnieniem personelu badawczego, 
wydatki na projekty realizowane przy współpracy z instytucjami naukowymi. 
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rozliczeniowym, jednak kwota odliczenia nie może być wyższa niż 1 mln euro. Jeżeli kwota 
wydatków kwalifikowalnych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową przekracza 
10% należnego podatku, to odliczenie nie może przekroczyć 50% należnego podatku. 
W przypadku, gdy kwota wydatków kwalifikowalnych w danym roku podatkowym nie 
przekroczy 10% należnego podatku, wówczas maksymalne odliczenie wynosić będzie 25% 
jego wartości. Kwota niewykorzystanej ulgi podatkowej może być rozliczana przez podatnika 
w ciągu kolejnych 18 lat. Jeżeli podatnik nabył prawa do ulgi na działalność badawczo-rozwo-
jową i nie chce podlegać ograniczeniom w zakresie odliczenia, wówczas może pomniejszyć 
kwotę ulgi o 20%, jednak w danym roku odliczenie nie może przekroczyć: w odniesieniu do 
wydatków dotyczących innowacji technologicznych 1 mln euro lub 3 mln euro w przypadku, 
gdy wydatki dotyczą działalności B+R oraz innowacji technologicznych łącznie.

Podatnik dokonujący sprzedaży wartości niematerialnych może skorzystać ze zwolnienia 
podatkowego w wysokości 60% uzyskanych dochodów, natomiast w przypadku cesji praw 
do patentów 50% uzyskanych przychodów jest zwolniona z opodatkowania (patent box). 
Zwolnienie przysługuje do momentu, w którym wartość sumy dochodów nie przekracza 
6-krotności nakładów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi przypadającymi na 
daną wartość niematerialną. Z tego zwolnienia może skorzystać podatnik, który spełnia 
następujące wymagania: przedmiot patentu jest rozwijany i udostępniany przez to samo 
przedsiębiorstwo oraz licencjobiorca nie jest rezydentem tak zwanego raju podatkowego 
i wykorzystuje patent na potrzeby prowadzonej działalności. Prawo do skorzystania z ulgi 
na działalność badawczo-rozwojową oraz patent box przysługuje wszystkim przedsiębior-
stwom bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Jako prace badawczo-rozwojowe 
określono wszelkie działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz mające charakter 
poznawczy. Prace rozwojowe obejmują natomiast działania związane z zastosowaniem 
wyników badań lub wiedzy specjalistycznej w celu wytwarzania nowych materiałów lub 
produktów czy też zaprojektowania nowych procesów lub metod produkcji oraz znacznego 
ulepszenia technologicznego materiałów, produktów procesów [Real decreto legislativo 
4/2004 (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych), Hiszpania, BOE-A-2004-4456]. 

Podatnik prowadzący działalność badawczo-rozwojową na Węgrzech ma prawo do za-
kwalifikowania bieżących wydatków z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto 
w rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego ma prawo pomniejszyć podstawę opo-
datkowania o kwotę kosztów kwalifikowalnych6 – mechanizm double dip. W przypadku, gdy 
działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona przy zaangażowaniu instytucji badawczej, 
wówczas podatnik ma prawo do podwyższenia wydatków kwalifikowalnych o 100 p.p., przy 
czym odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 50 mln HUF.

Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników w związku z prowadzoną działalnością 
badawczo-rozwojową, nabywa prawo do skorzystania z kredytu podatkowego umożliwiają-
cego odliczenie od należnego podatku dochodowego 10% całkowitych wydatków poniesio-
nych na ten cel. Podatnik ma prawo do podwyższenia powyższego odliczenia, jeżeli posiada 

6  Za koszty kwalifikowalne na Węgrzech uznaje się: koszty wynagrodzenia brutto, koszty nowego wypo-
sażenia, koszty zakupionych towarów, materiałów oraz usług związanych z działalnością badawczo-rozwojową. 
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status małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zatrudnia informatyków. Ma też prawo do 
korzystania z kredytu podatkowego w okresie 4 lat podatkowych, jednak kwota odliczenia 
w poszczególnych latach nie może być wyższa niż 70% kwoty podatku należnego.

Węgierski system wsparcia działalności badawczo-rozwojowej z wykorzystaniem funkcji 
stymulacyjnej podatku dochodowego pozwala podatnikowi na odliczenie 50% kwoty zysków 
z opłat licencyjnych brutto – nie więcej niż 50% podstawy opodatkowania, jeżeli prawo włas-
ności intelektualnej jest wynikiem prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych. 
Podatnik ma także prawo w odniesieniu do zysków kapitałowych z tytułu transferu własności 
intelektualnej do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego, jeżeli:

a) dokona w ciągu 60 dni, licząc od daty nabycia własności intelektualnej, zgłoszenia 
tej transakcji;

b) środki trwałe stanowiły własność podatnika przez co najmniej rok przed ich odsprze-
dażą lub aportem. 

Podatnik może również zastosować przyśpieszoną amortyzację w odniesieniu do środków 
trwałych, wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, 
w wysokości 50% ich wartości początkowej (Deloitte, 2014, s. 57–59).

Niemiecki system wsparcia działalności badawczo-rozwojowej opiera się na bezzwrot-
nych dotacjach, które są przydzielane indywidualnie na projekty prowadzone przy współpra-
cy z innymi podmiotami. Przeciętny poziom dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, 
jednak jego wysokość jest zróżnicowania w zależności od:

 – rozmiarów działalności gospodarczej podmiotu aplikującego,
 – poziomu innowacyjności projektu,
 – poziomu ryzyka technologicznego,
 – poziomu ryzyka finansowego. 

Koszty kwalifikowalne obejmują między innymi: koszty osobowe, materiałowe, koszty 
ogólne, na przykład koszty zarządu, wydatki z tytułu podwykonawstwa, amortyzację 
infrastruktury badawczej.

Kolejnym instrumentem wsparcia są pożyczki udzielane w ramach różnych programów 
rządowych. Przedsiębiorstwo prowadzące działalność badawczo-rozwojową może się 
ubiegać o dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych w projektach B+R do wysokości 
5 mln euro. Z zakresu podmiotowego wsparcia wykluczono takie instytucje, jak: banki 
oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność ubezpieczeniową oraz finansową. Systemem 
wsparcia objęto zarówno badania podstawowe, przemysłowe, jak i eksperymentalne. 

Dodatkowym warunkiem uzyskania wsparcia jest to, aby zarówno prace badawczo-
-rozwojowe, jak i ich wyniki były wykonywane na terenie Niemiec (Deloitte, 2014, s. 43). 

Pierwsze podatkowe instrumenty wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce 
zostały wprowadzone w 2005 roku i obejmowały: ulgę w zakresie podatku dochodowego 
z tytułu nabycia nowych technologii7, możliwości uzyskania przez przedsiębiorstwa statusu 

7  Artykuł 26c Ustawy (1991) według stanu na 31 grudnia 2016 r. oraz art. 18b Ustawy (1992) według stanu 
na 31 grudnia 2016 r. Na mocy Ustawy (2015) 1 stycznia 2016 r. ulga ta została zastąpiona ulgą na działalność 
badawczo-rozwojową, zmodyfikowaną Ustawą (2016).
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centrum badawczo-rozwojowego (Ustawa, 2008, art. 17 ust. 1), prawo do zakwalifikowania 
w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatków bieżących związanych z pracami rozwojo-
wymi bez względu na ich wynik (Ustawa, 1991, art. 22 ust. 7b; Ustawa, 1992, art. 15 ust. 4a), 
możliwość zastosowania skróconego okresu amortyzacji zakończonych prac rozwojowych 
do 12 miesięcy bez względu na ich wynik (Ustawa, 1991, art. 22m ust. 1; Ustawa, 1992 oraz 
art. 16m ust. 1). 

Dostrzegając potrzebę zwiększenia efektywności podatkowych instrumentów wsparcia 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, a także znaczenie prac badawczo-rozwojowych 
w przebiegu procesu innowacji, w 2016 roku ustawą o zmianie niektórych ustaw, w związku 
ze wspieraniem innowacyjności8, zastąpiono ulgę na nabycie nowych technologii ulgą na 
działalność badawczo-rozwojową9, która została zmieniona ustawą o zmianie niektórych 
ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Ustawa, 2016). 
Zakresem podmiotowym ulgi na działalność badawczo-rozwojową objęto podatników 
podatku dochodowego prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadzone rozwiązanie 
nadaje podatnikowi prawo do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania części 
kosztów uzyskania przychodów, poniesionych w związku z działalnością badawczo-rozwo-
jową, określanych jako „koszty kwalifikowalne”10. Warunkiem skorzystania przez podatnika 
z ulgi jest uzyskanie przez niego w danym roku podatkowym dochodu w wysokości umożli-
wiającej dokonanie odliczenia. W przypadku, gdy podatnik nie osiągnie takiego dochodu lub 
w danym roku podatkowym zostanie wygenerowana strata podatkowa, wówczas prawo do 
dokonania odliczenia przysługuje podatnikowi w okresie kolejnych następujących po sobie 
6 latach podatkowych. Podatnik zamierzający skorzystać z ulgi jest dodatkowo zobowiązany 
do wyodrębnienia ewidencyjnego kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. 

8 Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Dz.U. 
2015, poz. 1767.

9 Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana jako działalność twórcza obejmująca badania 
naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz 
wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

10 Jako koszty kwalifikowalne w polskim systemie podatkowym określono:
a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz 

związane z nimi składki z tytułu zabezpieczenia społecznego;
b) wartość nabytych materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 

badawczo-rozwojową;
c) koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych oraz nabycia wyników badań 

naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę posiadającą statut 
jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej 
działalności badawczo-rozwojowej;

d) wydatki związane z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłączne 
w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, o ile korzystanie z tejże aparatury badawczej nie 
wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym;

e) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
wykorzystywanych w prowadzonej działalności, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz 
budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością;

f) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy prawa z rejestracji wzoru 
użytkowego w przypadku, gdy zostały one poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, 
małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
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Prawo odliczenia kosztów kwalifikowalnych od podstawy opodatkowania zostało ograni-
czone w zależności od ich rodzaju oraz rozmiarów działalności gospodarczej podatnika: 

a) w odniesieniu do kosztów poniesionych w związku z wynagrodzeniem pracowników 
zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz związanych 
z nimi składek na ubezpieczenia społeczne kwota odliczenia od podstawy opodatko-
wania w rocznym zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć 50% – ograniczenie 
rodzajowe;

b) w odniesieniu do innych kosztów niż wynagrodzenia oraz związane z nimi składki 
na ubezpieczenia społeczne podatnik posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego 
lub średniego przedsiębiorcy określonego w ustawie o swobodzie działalności go-
spodarczej (Ustawa, 2004) może dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania 
w wysokości nie większej niż 50% poniesionych kosztów, natomiast w odniesieniu 
do pozostałych podatników kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może 
przekroczyć 30% – ograniczenie podmiotowe.

Z zakresu podmiotowego ulgi wyłączono natomiast podatników, którzy w danym roku 
podatkowym prowadzili działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
na podstawie zezwolenia. Podatnik traci prawo do zastosowania ulgi, jeżeli uzyskał zwrot 
poniesionych nakładów na działalność badawczo-rozwojową w jakiejkolwiek formie.

Podatnikom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w danym roku podatkowym, 
a poniesiona strata podatkowa lub poziom uzyskanego dochodu uniemożliwia im dokona-
nie odliczenia z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, przysługuje zwrot gotówkowy 
w wysokości:

a) w przypadku podatnika opodatkowanego na zasadach ogólnych, to jest według 
skali podatkowej, kwota zwrotu stanowi 18% nieodliczonej kwoty z tytułu ulgi na 
działalność badawczo-rozwojową;

b) w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad uproszczonych, to jest 
podatku liniowego, kwota zwrotu wyniesie 19% nieodliczonej kwoty przysługującej 
podatnikowi z tytułu prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (Ustawa, 1991, 
art. 26e–26g; Ustawa, 1992, art. 18d i 18e).

4. Mierniki innowacyjności gospodarek i przedsiębiorstw  
jako konsekwencja efektywności stymulatorów aktywności  
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw

Złożoność procesu innowacji uniemożliwia jednoznaczny pomiar istotności czynników 
mających wpływ na jego przebieg. Problematyczne jest także określenie efektywności 
niemierzalnych czynników mających wpływ na jego przebieg, na przykład kapitału ludz-
kiego czy dostępności infrastruktury badawczej. Przyjmując uproszczenia dopuszczalne, do 
prowadzenia analiz porównawczych jako mierniki efektywności stymulatorów aktywności 
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw należy wskazać: 
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a) Sumaryczny Indeks Innowacyjności (SII – Summary Innovation Index);
b) wskaźnik intensywności prac badawczo-rozwojowych;
c) Indeks B;
d) udział zatrudnienia w przemyśle średniowysokiej i wysokiej techniki w zatrudnieniu 

ogółem;
e) udział zatrudnienia w sektorze usług opartych na wiedzy w zatrudnieniu ogółem;
f) relację liczby patentów w przeliczeniu na milion mieszkańców.
Sumaryczny Indeks Innowacyjności (SII) został opracowany przez Komisję Europejską 

i jest wykorzystywany do porównywania innowacyjności państw członkowskich w corocz-
nym jej raporcie European Innovation Scoreboard. Wskaźnik ten został zaprojektowany 
jako kompozyt składający się z 25 subindeksów. Złożoność jego konstrukcji pozwala na 
pogrupowanie czynników mających wpływ na innowacyjność danej gospodarki na nastę-
pujące kategorie: 

1. Wskaźniki określające potencjał innowacyjności: wskaźnik solaryzacji, liczba 
promocji doktorskich, liczba publikacji naukowych, wydatki na prace badawczo-
-rozwojowe w sektorze publicznym.

2. Wskaźniki określające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw: wysokość wydatków 
na prace badawczo-rozwojowe w sektorze prywatnym, liczba przyznawanych praw 
patentowych dla przedsiębiorstw, liczba publikacji powstałych na skutek współpracy 
sektora publicznego i prywatnego.

3. Wskaźniki sukcesu wdrożeń innowacyjnych rozwiązań: liczba przedsiębiorstw wpro-
wadzających na rynek nowe produkty lub stosujących innowacyjne metody produkcji, 
liczba przedsiębiorstw wykorzystujących w swej działalności innowacyjne strategie 
marketingowe lub organizacyjne, poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach należą-
cych do sektorów uznanych za innowacyjne, udział wyrobów pochodzących z sektora 
wysokich technologii w bilansie handlowym, poziom dochodów z tytułu sprzedaży 
praw licencyjnych i patentowych na rynku międzynarodowym, poziom zatrudnienia 
w zawodach specjalistycznych.

Wartość indeksu mieści się w przedziale od 0 do 1. Im jego wartość jest bliższa jedności, 
tym poziom innowacyjności kraju, dla którego jest określany, jest wyższy (Lorek, 2015). 

Wskaźnikiem pośrednim umożliwiającym określenie efektywności systemu wsparcia 
działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w danym państwie jest wskaźnik inten-
sywności prac badawczo-rozwojowych stanowiący relację ich nakładów na tę działalność 
w relacji do PKB. Jego wartość pozwala na określenie wydatków, jakie ponoszą przedsię-
biorstwa w związku z prowadzonymi badaniami przemysłowymi, których komercjalizacja 
prowadzi do powstawania nowych produktów i technik produkcyjnych, zwiększając tym 
samym poziom innowacyjności gospodarki oraz poziom PKB. Relacja BERD do PKB 
umożliwia określenie, jaka część PKB została wytworzona w wyniku nakładów przed-
siębiorstw na działalność badawczo-rozwojową, określając tym samym efektywność prac 
badawczo-rozwojowych. 
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Rysunek 2. Wartość Summary Innovation Index w latach 2008–2015 dla wybranych krajów UE
Źródło: opracowanie własne na podstawie European Innovation Scoreboard 2008–2016. 

Tabela 1. 

Wskaźnik intensywności prac badawczo-rozwojowych (BERD/PKB) w wybranych państwach UE (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Niemcy 1,80 1,84 1,82 1,89 1,95 1,9 1,95 1,95

Czechy 0,73 0,73 0,77 0,86 0,96 1,03 1,12 1,06

Hiszpania 0,72 0,7 0,69 0,69 0,68 0,67 0,65 0,64

Węgry 0,52 0,65 0,69 0,75 0,83 0,97 0,98 1,01

Polska 0,19 0,19 0,19 0,22 0,33 0,38 0,44 0,47

Źródło: Business Enterprise R&D Expenditure (BERD) by Economic Activity.

Aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw może być stymulowana za pomocą 
podatku dochodowego. Narzędziem pozwalającym na ocenę efektywności stymulatorów 
podatkowych służących realizacji polityki innowacyjnej państwa jest opracowany przez 
Wardę indeks B. Jego zastosowanie pozwala określić względną rentowność nakładów na 
prace badawczo-rozwojowe, z uwzględnieniem obciążeń podatkowych. Wskaźnik może być 
wykorzystywany zarówno do analizy porównawczej systemów podatkowych pod względem 
efektywności rozwiązań stymulujących aktywność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, 
jak i do oceny skutków wprowadzania w ramach systemu podatkowego nowych bodźców 
podatkowych stymulujących aktywność przedsiębiorstw w tym zakresie. Bazując na 
koncepcji marginalnej efektywnej stopy podatkowej, indeks B umożliwia określenie mi-
nimalnej wartości obecnych dochodów brutto, jaką uzyska przedsiębiorstwo z jednostki 



118 Waldemar Szymański

pieniężnej zainwestowanej w działalność badawczo-rozwojową w ramach danego systemu 
podatkowego. Stosunek zysków do kosztów (nakładów) pozwala na obliczenie minimalnej 
wartości, przy której inwestycja w działalność badawczo-rozwojową będzie rentowna przy 
wykorzystaniu dostępnych stymulatorów podatkowych, to jest z uwzględnieniem korzyści 
podatkowych (Adamczyk, 2010). 

Obliczenie indeksu B wymaga przyjęcia następujących założeń:
1. Przedsiębiorstwo podejmujące działalność badawczo-rozwojową posiada dochód 

uprawniający do pełnego skorzystania z preferencji podatkowych związanych z tą 
działalnością w danym roku podatkowym.

2. Korzyść podatkowa z tytułu działalności badawczo-rozwojowej podlega rozliczeniu 
w danym roku podatkowym, to znaczy przedsiębiorstwo nie ma strat umożliwiają-
cych przeniesienie korzyści.

3. W przypadku zróżnicowania wielkości podatku dochodowego przyjmuje się 
największą możliwą wartość dla danego rodzaju przedsiębiorstwa (Deloitte, 2014,  
s. 112–120).

Indeks B można zapisać jako (Warda, 2005, s. 5–10): 

,                                                        (1)

gdzie:
t – stawka podatku dochodowego,
A – ważona wartość obecna netto odpisów amortyzacyjnych, ulg podatkowych, przypada-
jącą na jednostkę pieniężną nakładów na działalność badawczo-rozwojową przy założeniu 
możliwości natychmiastowego odliczenia wydatków bieżących wyraża się wzorem:
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gdzie: 
wm – waga dla wydatków na maszyny i urządzenia,
wb – waga dla wydatków na budynki,
wc – waga dla wydatków bieżących,
wd – waga dla wydatków objętych ulgą od dochodu,
wp – waga dla wydatków objętych ulgą od podatku,
sm – stawka amortyzacji dla maszyn,
sb – stawka amortyzacji dla budynków,
rd – stopa ulgi odliczanej od dochodu,
rp – stopa ulgi odliczanej od podatku,
i – stopa dyskontowa,
t – stopa podatku dochodowego. 
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Efektywność rozwiązań podatkowych stymulujących działalność badawczo-rozwojową 
jest dokonywana przez porównanie wartości indeksu B z jednością. W wyniku tego porów-
nania możliwe są następujące warianty: 

I. Wartość indeksu B < 1: państwo za pośrednictwem systemu podatkowego subsydiuje 
działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, umożliwiając im zmniejszenie 
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o kwotę wyższą niż wartość faktycz-
nie poniesionych nakładów z tego tytułu. W tej sytuacji inwestycja w działalność 
badawczo-rozwojową będzie rentowna, nawet gdy wpływy z tego tytułu będą niższe 
niż wielkość poniesionych nakładów. Oznacza to, że rozwiązania podatkowe mają po-
zytywny wpływ na działalność badawczo-rozwojową. Tego typu przepisy podatkowe 
zostały wprowadzone między innymi w Czechach i na Węgrzech.

II. Wartość indeksu B > 1: przepisy podatkowe uniemożliwiają przedsiębiorstwom 
pomniejszenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o całkowitą wartość 
poniesionych nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Warunkiem rentowno-
ści działalności badawczo-rozwojowej jest występowanie równości między wartością 
wpływów brutto a wartością nakładów związanych. Oznacza to, że opodatkowanie 
negatywnie wpływa na inwestycje w działalność badawczo-rozwojową. Taki system 
został wprowadzony w Niemczech.

III. Wartość indeksu B = 1: brak jest bodźców podatkowych stymulujących aktywność 
badawczo-rozwojową przedsiębiorstw (Adamczyk, 2010). 

Tabela 2

Indeks B dla małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych państwach UE 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Czechy 0,729 0,729 0,729 0,814 0,817 0,822 0,831 0,772
Hiszpania 0,639 0,667 0,673 0,684 0,695 0,796 0,629 0,632
Węgry 0,787 0,787 0,787 0,787 0,691 0,595 0,673 0,724
Niemcy 1,030 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021
Polska 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009

Źródło: OECD Science, Technology and Industry Outlook. 

Tabela 3

Indeks B dla dużych przedsiębiorstw w wybranych krajach UE 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Czechy 0,729 0,729 0,729 0,729 0,743 0,751 0,813 0,771
Hiszpania 0,601 0,644 0,651 0,694 0,687 0,647 0,629 0,632
Węgry 0,787 0,787 0,787 0,787 0,691 0,595 0,673 0,724
Niemcy 1,030 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021
Polska 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009

Źródło: OECD Science, Technology and Industry Outlook.
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Należy wskazać, iż metodologia liczenia indeksu B nie uwzględnia bodźców podatko-
wych, które nie wchodzą w zakres opodatkowania podatkiem dochodowym, na przykład 
podatku od towarów i usług (VAT), podatków od nieruchomości, a także dotacji i subwencji.

Wskaźnikiem umożliwiającym ocenę innowacyjności danej gospodarki, a tym samym 
określającym w sposób pośredni efektywność systemu wsparcia przedsiębiorstw w tym 
zakresie jest udział zatrudnionych w przemyśle średniowysokiej i wysokiej techniki do 
ogółu zatrudnionych w gospodarce. Zastosowanie tego wskaźnika pozwala na określenie roli 
przemysłu opartego na działalności innowacyjnej, kreatywności oraz wynalazkach w go-
spodarce. Im wyższy jest odsetek zatrudnionych w sektorze wysokiej techniki, tym większa 
jest jego rola w gospodarce narodowej, a w konsekwencji również innowacyjność. Wraz ze 
spadkiem odsetka osób zatrudnionych w usługach opartych na wiedzy i przemyśle średnio-
wysokiej oraz wysokiej techniki, następuje spadek innowacyjności gospodarki. Wskaźnik 
ten pozwala też na określenie zasadności uwzględnienia w systemie wsparcia działalności 
badawczo-rozwojowej zmiennej dotyczącej kosztów pracy, to jest kosztów wynagrodzeń 
pracowników prowadzących badania naukowej i prace rozwojowe oraz kosztów związanych 
z wynagrodzeniem, na przykład kosztów ubezpieczeń społecznych czy innych świadczeń 
pracowniczych (Staśkiewicz, 2010). 

Tabela 4

Udział zatrudnienia w przemyśle średniowysokiej i wysokiej techniki w zatrudnieniu ogółem 
w wybranych krajach UE w latach 2008–2015 (%)

Kraj/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Czechy 10,2 9,5 9,5 9,9 10,6 10,5 11,2 11,2

Hiszpania 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0

Węgry 8,6 7,8 8,2 8,7 8,4 8,5 8,9 9,1

Niemcy 9,9 9,9 9,7 9,8 9,7 9,6 9,7 9,9

Polska 5,4 4,8 4,6 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (25.01.2017).

Tabela 5

Udział zatrudnienia w sektorze usług opartych na wiedzy w zatrudnieniu ogółem w wybranych 
krajach UE w latach 2008–2015 (%)

Kraj/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Czechy 29,7 30,8 31,8 31,6 32 32,6 32,6 32,0

Hiszpania 30,9 33,4 34,9 35,6 36,1 35,9 36,2 35,9

Węgry 33,2 34,4 35,1 34,5 35,1 36,1 35,7 35,9

Niemcy 38,7 39,5 40,2 40,3 40,5 39,6 39,7 40,0

Polska 38,3 29,5 30,1 30,0 30,6 31,2 31,4 31,2

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (25.01.2017).
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Jako pośredni miernik określający efektywność wsparcia działalności badawczo-
-rozwojowej przedsiębiorstw może być wykorzystana liczba patentów w przeliczeniu na 
milion mieszkańców. 

Tabela 6

Liczba patentów w przeliczeniu na milion mieszkańców w wybranych krajach UE w latach 2008–
2013

Kraj/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Czechy 2,424 1,467 1,496 2,516 1,746 1,633

Hiszpania 5,649 6,070 5,914 6,186 6,211 4,024

Węgry 4,552 3,768 4,953 6,514 5,331 2,684

Niemcy 39,247 37,605 37,364 36,854 35,366 19,401

Polska 0,857 1,098 1,693 1,574 1,568 1,900

Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do# (25.01.2017).

Uwagi końcowe

Poziom innowacyjności przedsiębiorstw stanowi o sile napędowej gospodarki oraz jej 
odporności na wahania związane z cyklem koniunkturalnym. Innowacyjność należy rozu-
mieć jako proces poszukiwania nowych koncepcji zarządzania, wykorzystania czynników 
produkcji, a także nowych czynników produkcji w sposób przyczyniający się do rozwoju 
gospodarczego. W gospodarkach postmodernistycznych innowacyjność stanowi źródło 
przewagi konkurencyjnej przez zwiększanie efektywności wykorzystania czynników pro-
dukcji oraz systemów zarządzania. Innowacyjność jako proces składa się z następujących 
etapów: prac badawczo-rozwojowych, wdrożenia, komercjalizacji. Podstawowym etapem 
procesu innowacyjności są zatem prace badawczo-rozwojowe. 

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wymaga ponoszenia przez przedsiębiorstwo 
długoterminowych nakładów związanych z zakupem odpowiedniej infrastruktury badaw-
czej, kosztów związanych z budową zespołów badawczych, kosztów związanych z pro-
jektowaniem i testowaniem. Specyfika nakładów na prace badawczo-rozwojowe wymusza 
akceptację przez przedsiębiorstwo sytuacji niepewności związanej z uzyskanymi wynikami 
oraz możliwościami ich zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej. Tym 
samym prowadzone przez przedsiębiorstwa działania w tym zakresie powinny być wspie-
rane przez instrumenty finansowe i niefinansowe. Interwencjonizm związany ze wsparciem 
tego procesu wynika także z publicznego charakteru uzyskiwanych z niego korzyści, to jest 
wzrostu produktywności gospodarki, efektywnego wykorzystania czynników produkcji, 
wzrostu efektywności wykorzystania zasobów kapitałowych, zwiększenia jakości zasobu 
ludzkiego. Instrumenty wsparcia sektora prywatnego przez sektor publiczny dedykowane 
zwiększeniu skłonności przedsiębiorstw do podejmowania prac badawczo-rozwojowych 
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powinny uwzględniać takie czynniki, jak: krajowy potencjał naukowy, skłonność przedsię-
biorstw do podejmowania działań związanych z innowacyjnością, skłonność i możliwości 
współpracy nauki i biznesu. Ponadto dobór instrumentów wsparcia powinien uwzględniać 
fazę procesu innowacji. 

Przy użyciu zobiektywizowanych miar innowacyjności gospodarek w artykule wskaza-
no, że efektywnymi instrumentami realizacji polityki innowacyjnej państwa są instrumenty 
finansowe, zarówno dotacje, jak i instrumenty podatkowe. Przeprowadzone rozważania 
wskazują na zasadność interwencji państwa w tym zakresie z wykorzystaniem tych in-
strumentów finansowych jako narzędzi interwencji w ten obszar działalności gospodarczej. 
Należy wskazać, że w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których zastosowano 
finansowe instrumenty wsparcia działalności badawczo-rozwojowej, wartość porów-
nywanych wskaźników była wyższa niż w państwach, w których nie występowały takie 
instrumenty. Jednocześnie należy wskazać, że złożoność procesu innowacji uniemożliwia 
jednoznaczny pomiar istotności czynników mających wpływ na jego przebieg. 
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FINANCIAL INSTRUMENTS STIMULATE THE ACTIVITY OF THE RESEARCH  
– AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Abstract: Purpose – the ability to search and use of factors of production and the creation of efficient structures 
for the management of organization are the competitive advantage of enterprises in the knowledge economy. 
One of the factors of innovation These activities is, which are the primary stage of research-development. 
Conducting research – therefore development is a key element in creating a knowledge-based economy. Taking 
into account the above correlation, indicate the legitimacy of public sector intervention in this regard. The aim 
of the article is to point out that the financial instruments are an effective tool for policy innovation policy, with 
Particular emphasis on the function of the stimulatory tax. 
Methodology – studying literature, comparative analysis of financial instruments in selected member states, 
the interpretation of legal provisions, a description of measures the effectiveness of the financial instruments 
of support. Findings – based measures of innovation economies Indicated the legitimacy of the use of financial 
instruments as a tool for public sector intervention in the private sector and concluded that the financial instru-
ments to increase the tendency of companies to undertake the work research-development.
Originality – not only was discussing state intervention in the economy shown to be appropriate, but also the 
stimulus function of income tax was specified as an effective instrument for supporting innovation because of 
the direct nature of income taxes.

Keywords: innovation, research-development, tax system, functions of taxes, tax breaks
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Efekt regresji do średniej  
jako przykład nadreaktywności GPW w Warszawie  

w latach 2000–2016

Ilona Żelazowska*

Streszczenie: Cel – w artykule został przedstawiony efekt regresji do średniej. Celem opracowania było przy-
jęcie lub odrzucenie hipotezy o występowaniu nadreaktywności w cenach akcji na podstawie efektu przegrani/
zwycięzcy. 
Metodologia badania – w badaniu wykorzystano test De Bondta i Thalera, tworząc portfele wygrane i przegra-
ne, składające się z 5 spółek. Zbadano występowanie zjawiska nadreakcji w okresie od miesiąca do 24 miesięcy 
od daty uformowania portfela. 
Wynik – badania wykazały występowanie zjawiska nadreakcji w przypadku portfela uformowanego w okresie 
5-letnim. W przypadku okresów 2- i 3-letnich nie zostało stwierdzone występowanie efektu regresji do średniej, 
a wyniki nie były istotne statystycznie.
Oryginalność/wartość – wcześniejsze badania efektu regresji do średniej nie dały jednoznacznych wyników 
potwierdzających lub odrzucających jego występowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Opracowanie konfrontuje ze sobą dotychczasowe polskie badania i pokazuje wyniki własnych badań, opierając 
się na najnowszych danych. 
Słowa kluczowe: efekt przegrani/zwycięzcy, nadreaktywność rynku, test De Bondta i Thalera, hipoteza efek-
tywności rynku

Wprowadzenie

Hipoteza efektywności rynku Famy (1970) zakłada, że wszystkie dostępne informacje 
o akcji są natychmiast odzwierciedlane w cenie tej akcji. Informacje powinny docierać do 
wszystkich inwestorów w tym samym czasie, a oni analizować informacje i podejmować na 
ich podstawie racjonalne decyzje. 

W rzeczywistości rynek nie jest efektywny w pełni, gdyż informacja nie dociera do 
każdego inwestora w podobnym czasie i nie każdy inwestor jest w posiadaniu wszystkich 
możliwych informacji. Dodatkowo, na podstawie tych samych informacji każdy z inwesto-
rów może podjąć zupełnie inną decyzję (Jajuga, Jajuga, 2015). Dlatego wielu naukowców 
bada w ramach finansów behawioralnych zachowania inwestorów na rynku i kształtowanie 
się kursów akcji w celu poszukiwania anomalii na rynku kapitałowym. 

* mgr Ilona Żelazowska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, e-mail: zela-
zowska_ilona@o2.pl.
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Wyróżnia się trzy główne grupy anomalii: sezonowe, fundamentalne oraz związane 
z nadreaktywnością i subreaktywnością. Tematem opracowania jest efekt regresji do śred-
niej, w literaturze nazywany również efektem przegrani/zwycięzcy. Jest on przykładem 
nadreaktywności rynku. Anomalia ta charakteryzuje się występowaniem trendu, w którym 
akcje charakteryzujące się wysokimi stopami zwrotu po pewnym czasie zaczynają tracić na 
wartości, a akcje spółek o niskich stopach zwrotu zaczynają po pewnym okresie zyskiwać. 
Przyczyną takiego zjawiska może być obawa inwestorów przed kupowaniem akcji spółek, 
które tracą na wartości, i niechęć do sprzedawania akcji spółek, które zyskują. Inwestorów 
charakteryzować może, zgodnie z efektem regresji do średniej, nadreakcja cen akcji na nowe 
informacje ogłaszane przez spółkę. 

Nieefektywność wynikająca z powyższej anomalii pozwala na zastosowanie przez 
inwestorów strategii kontrariańskich, czyli kupowanie akcji spółek o niskich wskaźnikach 
rynkowych, a sprzedawanie spółek o wysokich wskaźnikach. 

Celem niniejszego artykułu jest kompilacja dotychczasowych badań nad efektem re-
gresji do średniej, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie, i sprawdzenie przy uwzględnieniu najnowszych danych, czy 
obecnie można zaobserwować efekt regresji do średniej w przypadku wybranych spółek 
z indeksu WIG20. 

1. Przegląd literatury i dotychczasowych badań 

Przełomowa w badaniu nadreaktywności rynku była publikacja De Bondta i Thalera (1985). 
Przedstawiała ona procedurę umożliwiającą sprawdzenie, czy występuje nadreaktywność 
rynku, oraz pozwalała na dokonanie testów statystycznych. Badanie obejmowało miesięczne 
stopy zwrotu spółek notowanych na New York Stock Exchange (NYSE) z lat 1926–1982. 
Zgodnie z założeniami badania portfel spółek przegranych 36 miesięcy po utworzeniu 
portfela okazał się lepszy od dotychczasowych zwycięzców, zarabiając około 25% więcej 
niż spółki w portfelu zwycięzców. 

De Bondt i Thaler zwrócili uwagę na zbyt pesymistyczne nastawienie inwestorów, którzy 
skupiają się na wartościach historycznych spółek i odrzucają słabsze przedsiębiorstwa, które 
teoretycznie mogą w dłużej perspektywie zyskiwać. Zarówno wygrywające, jak i przegry-
wające spółki ulegają zgodnie z badaniami De Bondta i Thalera (1987) odwróceniu, a efekt 
ten jest niezależny od wielkości spółki.

Występowanie efektu regresji do średniej zostało potwierdzone przez De Bondta i Thalera 
w badaniu długookresowym, które w późniejszych latach zostało ponowione. Badania, które 
przeprowadził Chan (1988), odrzucały efekt przegrani/zwycięzcy jako potwierdzenie wystę-
powania zjawiska nadreakcji rynku. Dowiedziono, że ryzyko przegranych i zwycięzców nie 
jest stałe i może występować jedynie w długich okresach. Modelem ryzyka i stopy zwrotu 
wykorzystanym w pracy był model wyceny aktywów kapitałowych. 
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W odpowiedzi na wątpliwości związane z występowaniem efektu regresji do średniej 
Jegadeesh (1990) przedstawił badania opierające się na krótkich okresach, biorąc pod uwagę 
miesięczne stopy zwrotu, natomiast Lehmann w swojej publikacji (1990) opierał się na 
tygodniowych stopach zwrotu w okresie 1962–1986. W obu przypadkach efekt przegrani/
zwycięzcy został potwierdzony.

Zjawisko było badane również w kontekście rynków wschodzących. W Chinach, tak 
jak w przypadku polskiego rynku akcji, wyniki dotyczące występowania efektu regresji do 
średniej nie są jednoznaczne. Wyjątek stanowiły okresy 12 i 24 miesięcy po uformowaniu 
portfela (Lin, Zi-Jun, Xiu-Yi, Wen-Jun, 2013). Badanie w tym przypadku obejmowało lata 
2007–2011.

W przypadku giełdy w Stambule zostały przeprowadzone badania o dużo krótszym 
okresie niż w przypadku publikacji De Bondta i Thalera (Vardar, Okan, 2008). Dotyczyły 
one lat 1999–2003 i wykazały występowanie krótkookresowej nadreakcji giełdy w Turcji, 
obejmując jednocześnie okres tureckiego kryzysu finansowego. 

Jedno z badań odnoszące się do giełdy w Bombaju wydaje się być zgodne z wynikami 
uzyskanymi dla rynków rozwiniętych, a wyniki są istotne statystycznie (Tripathi, Gupta, 
2009). Objęło ono okres 1997–2006 i zastosowano w nim metodę zaproponowaną przez  
De Bondta i Thalera.

Warto zauważyć, że są to tylko wybrane przykłady rynków wschodzących i pojedyncze 
badania, których wnioski potwierdzają lub nie występowanie zjawiska nadreaktywności. Jak 
pokazano w tabeli 1, efekt regresji do średniej jest przedmiotem wielu dyskusji w polskich 
publikacjach. Jest to bez wątpienia zjawisko kontrowersyjne, mające swoich zwolenników 
i przeciwników. Okresy objęte badaniami są znacznie krótsze niż w przypadku badań  
De Bondta i Thalera, dlatego być może GPW w Warszawie jest zbyt młodą giełdą, by można 
było taką zależność stwierdzić z pełną stanowczością.

Tabela 1

Przegląd wybranych polskich publikacji dotyczących efektu regresji do średniej

Lp. Autorzy
badania Tytuł publikacji Rok 

publikacji

Przyjęty 
okres 
badawczy

Czy wystąpiła 
anomalia?

1 2 3 4 5 6

1. Puczkowski B., 
Rutkowska- 
-Ziarko A., 
Cichocka A.

Efekt regresji do średniej na 
Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie przed i po kryzysie 
finansowym

2014 1995–2011 tak

2. Kowalke K. Efektywność informacyjna GPW 
w Warszawie

2014 1995–2013 wyniki 
niejednoznaczne

3 Gorlewski B. Efekt regresji do średniej 
w kontekście efektywności 
informacyjnej Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie 

2004 1997–2002 tak
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1 2 3 4 5 6

4. Buczek S. Efekt momentum  
i przegrani/zwycięzcy

2005 2001–2004 nie

5. Czerwonka M., 
Gorlewski B.

Finanse behawioralne 2008 1997–2006 wyniki 
niejednoznaczne

6. Lewandowicz M.,  
Borowski K.

Analiza zjawiska nadreakcji 
rynku na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie 
w okresie 1992–2014

2015 1992–2014 tak

7. Sekuła P. Nadreaktywność GPW 
w Warszawie – analiza 
empiryczna

2015 1999–2013 nie

Źródło: opracowanie własne.

W kilku pracach wymienionych w tabeli 1 wzięto pod uwagę, podobnie jak w publikacji 
De Bondta i Thalera, okresy kilku lat lub kilkudziesięciu miesięcy po dacie utworzenia 
portfela. W pracy (Sekuła, 2015) uformowano portfele składające się z 5–40 elementów 
i wyliczono różnicę pomiędzy portfelami przegrywającymi a wygrywającymi od 1 miesiąca 
do 36 miesięcy od daty uformowania portfela. Niejednoznaczność wyników polegała na 
braku istotnych statystycznie różnic pomiędzy ACARL a ACARW.

Czerwonka i Gorlewski (2008) wzięli pod uwagę dane obejmujące 3 lata po utworzeniu 
portfela. Portfele wygrane wskazywały na mniejszą zmianę w kolejnych latach niż portfele 
przegrane. Ponadto im większe były historyczne zmiany kursów, tym efekt regresji do 
średniej był silniejszy. 

Z kolei Lewandowicz i Borowski (2015) dla okresu 2-letniego badali czas od miesiąca do 
24 miesięcy od uformowania portfela, dla okresu 3-letniego czas od miesiąca do 36 miesięcy 
od momentu utworzenia portfela, natomiast w przypadku okresu 5-letniego czas od miesiąca 
do 60 miesięcy od daty uformowania portfela.

Opisane powyżej badania są tylko wybranymi i mają na celu wskazanie niejednoznacz-
ności wyników, co może oznaczać potrzebę ponownego pochylenia się nad efektem regresji 
do średniej.

2. Metodologia badań empirycznych 

Badanie rozpoczęło się od wytypowania spółek i skompletowania ich historycznych cen 
akcji. Skupiono się na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20 w latach 2000–2016. 
Wybór okresu badania nie był przypadkowy, mianowicie w początkowych latach istnienia 
giełdy w Warszawie indeks WIG20 nie posiadał wystarczającej liczby spółek, które byłyby 
notowane na GPW do końca badanego okresu i jednocześnie byłyby najczęściej w składzie 
indeksu 20 największych spółek. Na podstawie danych historycznych dotyczących składu 
WIG20 w poszczególnych kwartałach badanego okresu wytypowano 10 spółek, które 
znajdowały się najczęściej w składzie indeksu i jednocześnie były notowane nieprzerwanie 
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od 2000 roku na GPW. Wzięto pod uwagę spółki, które wchodziły w skład indeksu WIG20  
od 68 kwartałów do 27 kwartałów. 

Następnym etapem badania było wyznaczenie miesięcznych stóp zwrotu. Wyznaczono 
zwykłe stopy zwrotu, z uwzględnieniem dywidendy dla każdej z 10 spółek. Ponadto wy-
znaczono również stopy zwrotu dla indeksu WIG20. Notowania historyczne wytypowanych  
10 spółek zostały zaczerpnięte ze strony infostrefa.com. Miesięczne stopy zwrotu wyzna-
czono na podstawie poniższego wzoru:

                                                     (1)

gdzie:
Pj – cena akcji na koniec badanego okresu,
Pj–1 – cena akcji na początku badanego okresu,
D – wypłacona dywidenda.

Następnie wyliczono miesięczną nadwyżkową stopę zwrotu – uj,t dla każdego okresu, 
stanowiącą różnicę pomiędzy stopą zwrotu poszczególnych akcji a stopą zwrotu z indeksu 
WIG20. Dla całego okresu 2000–2016 zostały wyznaczone: liczba i długość okresów ba-
dawczych. Wyznaczono kolejno 7 okresów 2-letnich: 2000–2001, 2002–2003, 2004–2005, 
2006–2007, 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013, 5 okresów 3-letnich: 2000–2002,  
2003–2005, 2006–2008, 2009–2011, 2012–2014 oraz 3 okresy 5-letnie: 2000–2004, 
2005–2009, 2010–2012. Dla każdego okresu (wyznaczonego od daty utworzenia portfela) 
obliczono skumulowaną stopę zwrotu CUj będącą sumą nadwyżkowych stóp zwrotu uj,t. 
W ten sposób powstały portfele, które dla każdego z badanych okresów składają się z 10 ele-
mentów. Dla każdego okresu powstał portfel akcji wygranych (winners) i akcji przegranych 
(losers), a każdy z nich składał się z 5 elementów. Zostało w związku z tym dla okresu 2-let-
niego wyznaczonych 7 portfeli wygranych i 7 przegranych, dla okresu 3-letniego 5 portfeli 
wygranych i 5 portfeli przegranych, a dla okresu 5-letniego utworzono 3 portfele wygrane  
i 3 portfele przegrane. Portfele zostały utworzone poprzez uszeregowanie skumulowanych 
stóp zwrotu 10 badanych spółek od najwyższych wartości do najniższych. 

Dla każdego portfela wyznaczono średnią arytmetyczną ze skumulowanych stóp zwrotu  
m spółek tworzących dany portfel: , w związku z czym powstały średnie aryt-
metyczne ze skumulowanych stóp zwrotu zarówno dla portfeli przegranych – CARL, jak 
i zwycięskich – CARW. Następnie wyznaczono średnią z CARL i CARW dla okresów: 2-letniego, 
3-letniego i 5-letniego. Zostały one oznaczone jako ACARL i ACARW. Otrzymano średnią  
arytmetyczną obliczaną według wzoru: , gdzie N oznacza liczbę analizowa-
nych okresów. 

Hipoteza zerowa świadcząca o wystąpieniu zjawiska nadrektywności zakłada, że dla  
t > 0 powinny występować zależności: ACARW,t < 0 i ACARL,t > 0, a zatem z założeń można 
wywnioskować, że [ACARL,t – ACARW,t] > 0. Wynika z tego, że hipoteza zerowa może być 
przyjęta, gdy różnica między portfelem przegranym i wygranym będzie przyjmować warto-
ści dodatnie. Jeżeli [ACARL,t – ACARW,t] < 0, wówczas należy przyjąć hipotezę alternatywną 
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świadczącą o braku zjawiska nadreaktywności na GPW w Warszawie (De Bondt, Thaler, 
1985).

Wyznaczone wcześniej portfele wygrywające i przegrywające dla okresów 2-, 3- 
i 5-letnich były portfelami bazowymi dla głównej części badania. Wzięto pod uwagę różnice 
pomiędzy ACARL a ACARW od miesiaca do 24 miesięcy po uformowaniu portfela. Portfel 
2-letni został uformowany na podstawie okresu od stycznia 2012 roku do grudnia 2013 roku 
włącznie, portfel 3-letni na podstawie okresu od stycznia 2012 roku do grudnia 2014 roku 
włącznie, natomiast portfel 5-letni na podstawie okresu od stycznia 2010 roku do końca 
grudnia 2014 roku. Następnie sprawdzono, czy portfele będące portfelami spadkowymi 
w okresach miesięcznych od miesiąca do 24 miesięcy zaczęły zyskiwać jako portfele wy-
grywające i odwrotnie. 

Aby ocenić, czy w danym momencie t istnieje faktycznie istotna statystycznie różnica 
pomiędzy ACARL a ACARW, niezbędne jest odchylenie standardowe, a następnie test staty-
styczny T:

.                       (2)

Aby ocenić, czy różnica pomiędzy średnią arytmetyczną między portfelem przegranym 
a wygranym jest istotna statystycznie, należy przeprowadzić poniższy test istotności: 

.                                              (3)

Jeżeli wartość statystyki T jest znacznie różna od zera, wówczas można stwierdzić, że 
wynik jest istotny statystycznie.

3. Wyniki przeprowadzonych badań i wnioski

Różnica między ACARL i ACARW dla okresów 2-, 3- i 5-letnich przedstawiona w tabeli 1 
może wskazywać na brak występowania efektu przegrani/zwycięzcy. Należałoby odrzucić 
hipotezę zerową, zgodnie z którą [ACARL,t – ACARW,t] > 0. 

Tabela 2

Różnica między ACARL i ACARW dla okresów 2-, 3- i 5-letnich 

Okres ACARW ACARL ACARL – ACARW 

2-letni 136,03% 12,10% –123,93%

3-letni 157,56% 12,40% –145,15%

5-letni 304,43% 42,64% –261,79%

Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawione w tabeli 2 wyniki nie są jednak wynikami końcowymi, a jedynie miały 
na celu wyłonienie spółek, które będą tworzyć portfele wygrane i przegrane. Portfele  
5-elementowe utworzone wcześniej będą wykorzystane w analizie 2 lata po formowaniu 
portfeli.

Wyniki końcowe, na podstawie których można wyciągnąć wnioski o występowaniu lub 
braku występowania efektu regresji do średniej, zawarte zostały w tabeli 3. W przypadku 
okresów: 2-letniego i 3-letniego należałoby odrzucić hipotezę zerową, zgodnie z którą 
[ACARL,t – ACARW,t] > 0. Jednak ze względu na brak istotności statystycznej (tab. 4) nie można 
mieć pewności co do otrzymanych wyników i odrzucenia hipotezy zerowej. W okresie od 
miesiąca do 24 miesięcy od uformowania portfela zarówno w przypadku okresu 2-letniego, 
jak i 3-letniego widać znacznie większe wzrosty w przypadku portfeli wygrywających niż 
przegrywających oraz ACAR dla portfeli wygrywających średnia skumulowana stopa zwrotu 
była wyższa niż w przypadku portfeli przegrywających i wynosił między 4,82 a 65,28%, 
natomiast w przypadku okresu 3-letniego wynosił między 4,00 a 66,43%. W związku z tym 
niewłaściwe byłoby wnioskowanie, jakoby występowało zjawisko nadreaktywności na GPW 
w Warszawie. 

Warto dodać, że różnica pomiędzy portfelem przegrywającym i wygrywającym jest 
tym większa, im dłuższy minął okres po uformowaniu portfela. W przypadku okresów 
2- i 3-letnich widać w kilku ostatnich miesiącach znaczącą różnicę między portfelem prze-
grywającym a wygrywającym.

W przypadku okresu 5-letniego można stwierdzić występowanie efektu regresji do 
średniej. Należy przyjąć hipotezę zerową, zgodnie z którą [ACARL,t – ACARW,t] > 0. 

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku okresu 2-letniego i 3-letniego otrzymane wyniki 
nie są istotne statystycznie (tab. 4). Istotność statystyczna charakteryzuje się dużą rozpię-
tością i w przypadku okresu 2-letniego i wynosi od –3,136 do 0,122, natomiast w przypadku 
okresu 3-letniego istotność statystyczna wynosi od –2,145 do 0,691. 

Tabela 4

Istotność statystyczna różnicy między ACAR dla portfeli spadkowych i wzrostowych

Okres po formowaniu 
portfela (mies.) Okres 2-letni Okres 3-letni Okres 5-letni

1 2 3 4

1 0,122 0,691 0,966

2 0,026 0,392 0,417

3 –0,173 0,226 0,382

4 –0,412 0,035 0,379

5 –0,647 –0,002 0,476

6 –0,892 –0,104 0,668

7 –1,068 –0,179 0,826
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1 2 3 4

8 –1,306 –0,272 0,964

9 –1,540 –0,328 1,020

10 –1,735 –0,403 1,020

11 –1,916 –0,431 1,110

12 –2,111 –0,504 1,141

13 –2,235 –0,551 1,157

14 –2,336 –0,688 1,086

15 –2,434 –0,863 0,989

16 –2,541 –0,996 0,926

17 –2,617 –1,120 0,880

18 –2,706 –1,250 0,846

19 –2,785 –1,387 0,748

20 –2,868 –1,539 0,638

21 –2,938 –1,686 0,500

22 –3,012 –1,828 0,419

23 –3,066 –1,984 0,320

24 –3,136 –2,145 0,220

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Na podstawie powyższych wyników nie można wywnioskować z całą pewnością, czy 
powinna być przyjęta hipoteza o nadreaktywności rynku w przypadku okresów 2-letniego 
i 3-letniego. Wyniki dla tych okresów były nieistotne statystycznie, dlatego nie można z całą 
pewnością odrzucić hipotezy zerowej. 

Nadreaktywność można stwierdzić w przypadku okresu 5-letniego. Szczególnie duża 
różnica pomiędzy portfelami przegranymi a wygranymi widoczna jest między 8 a 15 mie-
siącem i wynosi ponad 8%. Jednocześnie są to wyniki istotne statystycznie, będąc znacznie 
różne od zera (zgodnie z założeniami De Bondta i Thalera). 

W przypadku inwestorów można zauważyć, że w okresie 5-letnim możliwe jest zastoso-
wanie strategii kontrariańskiej, w związku z czym należałoby kupować akcje po spektakular-
nych spadkach, a sprzedawać po wysokich wzrostach w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych 
stóp zwrotu. W przypadku okresu 2-letniego i 3-letniego nie potwierdzono występowania 
anomalii, dlatego dla inwestorów nie jest opłacalne stosowanie strategii kontrariańskiej. 
Niestety na podstawie przeprowadzonych badań nie można wyciągnąć daleko idących 
wniosków ze względu na krótki okres testowania efektu regresji do średniej. Być może przy 
dłuższym horyzoncie badawczym wyniki byłyby istotne statystycznie i dawałyby możli-
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wość wysnucia jednoznacznych wniosków. Wyniki badań ukazane w powyższej analizie 
korespondują z innymi badaniami na rynku polskim, gdzie w wielu przypadkach nie jest 
możliwe z całą pewnością stwierdzenie występowania badanej anomalii.

Niejasność wyników badań może być spowodowana krótką historią działalności GPW 
w Warszawie na tle największych giełd światowych, stąd trudno o dłuższe okresy badawcze. 
Być może wraz ze wzrostem dojrzałości GPW będzie można wyraźniej zauważyć zjawisko 
regresji do średniej. Da to możliwość pogłębienia badań o kolejne okresy badawcze. Warto 
również pokusić się o zbadanie dłuższego okresu po formowaniu portfela. Zjawisko regresji 
do średniej jest anomalią szeroko opisywaną w literaturze zagranicznej, dlatego warto 
ponawiać jego badania w dłuższym horyzoncie czasowym.
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THE EFFECT OF REGRESSION TO THE AVERAGE AS AN EXAMPLE OF MARKET  
OVERREACTION ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE IN THE PERIOD OF 2000–2016

Abstract: Purpose – the article presents the regression effect to the average. The purpose of the test was to 
accept or reject the hypothesis of the occurrence of price volatility on the basis of the loser-winner effect.
Methodology/approach – the study used the De Bondta and Thaler test to create winning and losing portfolios. 
The occurrence of the overreaction phenomenon was analyzed from 1 month to 24 months after the formation 
of the portfolio.
Findings – research has shown a phenomenon of overreaction in the case of a portfolio formed over a 5-year 
period. In the case of 2- and 3-year periods, no regression to the mean was found and the results were not sta-
tistically significant.
Originality/value – previous studies of the regression to the average did not provide clear results confirming or 
rejecting its occurrence on the Warsaw Stock Exchange. The article shows the results of their research based on 
the latest rates of return.

Keywords: loser–winner portfolio, market overreaction, De Bondt and Thaler test, market efficiency hypothesis
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