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Prof. dr hab. Wiesław Dębski                                                                      Łódź  27. 11. 2013 r. 

Wydział Zarządzania UŁ 

 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej 

pt. „Determinanty kształtowania struktury kapitału w praktyce 

zarządzania przedsiębiorstwem” napisanej przez mgr Michała Szudejko 

 

 

 

1. Przedmiot i cel pracy 

Tematyka struktury kapitału podmiotów gospodarujących i bardzo mocno 

powiązanego z nią kosztu kapitału zaprząta uwagę ekonomistów, zarówno od strony 

teoretycznej jak i praktycznej, od bardzo wielu juŜ lat. Współcześnie wraz z rozwojem rynku 

finansowego tematy te są przedmiotem zainteresowań bardzo licznej grupy uczonych z całego 

świata. Zaczęły one nabierać szczególnego znaczenia wraz z rozwojem tego rynku, w tym 

głównie jego instrumentów, oraz wraz ze wzrastającym wykorzystaniem metod ilościowych 

w badaniach ekonomicznych, co nastąpiło takŜe poprzez szeroką dostępność do 

odpowiednich komputerowych programów obliczeniowych i baz danych. Dość powiedzieć, iŜ 

optymalna struktura kapitału, do której docelowo moŜe chcieć dąŜyć wiele przedsiębiorstw, 

prowadzi do minimalizacji kosztu kapitału, który pozyskuje się na rynku finansowym i który 

odgrywa bardzo istotną rolę w wysoce konkurencyjnej i globalnej gospodarce. Tematyką 

struktury oraz kosztu kapitału, zarówno od strony teoretycznej jak i empirycznej zajmuje się 

równieŜ wielu ekonomistów w Polsce. Problemy te nabrały szczególnego znaczenia wraz z 

rozwojem rynku kapitałowego, co zaczęło następować od początku lat 90-tych ubiegłego 

stulecia. Przede wszystkim mogły stać się one przedmiotem badań empirycznych ze względu 

na dostępność do rzeczywistych danych. W ramach całej problematyki związanej ze strukturą 

i kosztem kapitału bardzo istotną kwestią są zagadnienia ukierunkowane na empiryczne 

szacowanie obu tych wielkości ze względu na fakt ich dalszego wykorzystywania do 

operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, wyceny jego akcji czy zarządzania jego 

wartością. Generalnie rzecz ujmując znajomość struktury i kosztu kapitału jest potrzebna 

wszędzie tam gdzie podejmowane są decyzje inwestycyjne. 
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Struktura kapitału jest niezwykle mocno związana zarówno z działalnością operacyjną 

przedsiębiorstwa jak równieŜ z jego rozwojem. Wynika to z faktu, iŜ wyniki bieŜącej 

działalności operacyjnej skutkują powstawaniem ujemnych lub dodatnich przepływów 

finansowych zmuszających zarządzających przedsiębiorstwami do bieŜącego poszukiwania 

źródeł pozyskiwania środków lub moŜliwości zagospodarowania nadwyŜek, a działalność 

rozwojowa z kolei zmusza ich do realizacji określonych projektów inwestycyjnych, których 

sfinansowanie wymaga posiadania odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych i 

posiadania zdolności kredytowej w przyszłości. Wszystko to powoduje, iŜ zagadnienie 

struktury kapitału nie moŜe być tylko problemem, którym zajmuje się dział finansowy firmy 

ale problemem całego przedsiębiorstwa, gdyŜ ma ona bezpośrednie przełoŜenie na 

prowadzenie działalności biznesowej. Oznacza to, Ŝe zarządzanie działalnością operacyjną 

przedsiębiorstwa powinno być skoordynowane z zarządzaniem jego finansami, głównie w 

zakresie kapitału i jego struktury aby pozytywne efekty jednej działalności nie były 

marnotrawione przez drugą. 

Praca doktorska mgr Michała Szudejko wkomponowuje się w nurt badań światowych, 

a takŜe polskich odnoszących się do teorii struktury i kosztu kapitału przedsiębiorstwa, z tym 

ze jest ukierunkowana na to pierwsze zagadnienie. Autor przyjął w rozprawie rozumienie 

struktury kapitału jako źródła jego finansowania. Jest to pewne ograniczenie z punktu 

widzenia teoretycznego ale wolno Mu było przyjąć takie załoŜenie, gdyŜ takie ujęcie 

struktury kapitału przedsiębiorstwa występuje równieŜ w literaturze tematu. Rozpatrywane w 

rozprawie zagadnienia naleŜą przede wszystkim do problematyki mikroekonomicznej, 

jednakŜe Autor umieszcza je równieŜ w wielu miejscach w kontekście makroekonomicznym, 

poniewaŜ badając empirycznie strukturę kapitału przedsiębiorstw w Polsce rozpatruje 

makroekonomiczne uwarunkowania ich działalności, co jest słuszne z merytorycznego punktu 

widzenia, gdyŜ struktura kapitału przedsiębiorstwa kształtuje się poprzez rynek finansowy, 

który ma wymiar ogólnokrajowy lub lepiej powiedzieć globalny. 

Recenzowana rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno – empiryczny. Jej 

przedmiotem są zarówno zagadnienia teoretyczne jak i analiza empiryczna odnosząca się do 

kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, Natomiast jej głównym celem jest 

„identyfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie doboru źródeł kapitału oraz próba 

określenia występujących pomiędzy nimi współzaleŜności w przypadku polskich 

przedsiębiorstw giełdowych”. Został on jeszcze uszczegółowiony celami pomocniczymi w 

postaci 6 pytań badawczych. Realizacja celu następuje poprzez studia duŜej ilości 

zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu, głównie skoncentrowanej wokół dwóch teorii 
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struktury kapitału, którymi są teoria substytucji oraz teoria hierarchii źródeł finansowania i 

przeprowadzone empiryczne badania własne, które podzielono na podstawowe i pomocnicze. 

UwaŜam, Ŝe Autor rozprawy w sposób poprawny merytorycznie sformułował jej przedmiot i 

cel badań. Są one zarazem interesujące z naukowego i utylitarnego punktu widzenia, gdyŜ 

mogą mieć przełoŜenie na praktyczne kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwach. 

Jego dyskusja tej problematyki poparta badaniami empirycznymi wplata się w dyskusję o 

jednym z wiodących zagadnień współczesnych finansów przedsiębiorstwa. 

Z kolei badania empiryczne przeprowadzone w rozprawie słuŜą egzemplifikacji jej 

tezy głównej sprowadzającej się do stwierdzenia, iŜ podstawowymi czynnikami 

determinującymi strukturę kapitałową polskich przedsiębiorstw są rentowność i płynność. 

Teza ta posiada jeszcze 3 tezy pomocnicze i 2 poboczne. Pozwala to Autorowi na 

zweryfikowanie całego szeregu szczegółowych kwestii odnoszących się do struktury kapitału 

i wychodzących poza zainteresowania głównych teorii wymienionych wyŜej. Ich weryfikacja 

moŜe więc stanowić uzupełnienie wnioskowania opartego o teorie głównego nurtu. Wszystkie 

postawione tezy w rozprawie uznaję za zasadne z naukowego punktu widzenia.   

Pojawienie się tej pracy oceniam jak najbardziej pozytywnie, głównie dlatego, iŜ jej 

tematyka naleŜy do rozpatrywanych współcześnie zagadnień finansów przedsiębiorstwa oraz 

fakt, iŜ jest potrzebna w Polsce, chociaŜby ze względu na toczącą się dyskusję wśród 

teoretyków i praktyków zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wprawdzie w Polsce 

prowadzone są prace naukowo – badawcze na temat struktury kapitału, zwłaszcza zostały one 

zintensyfikowane w ostatniej dekadzie ale praca mgr M. Szudejko wyróŜnia się dokonaniem 

najszerszego do tej pory w polskiej literaturze tematu przeglądu literatury światowej 

odnoszącej się do badania struktury kapitału przedsiębiorstwa oraz najszerszą skalą 

przeprowadzonych badań empirycznych, tak pod względem ilości wyróŜnionych czynników 

jak i wielkości próby badawczej. Przeprowadzone badania mają charakter analizy 

statystyczno – ekonometrycznej, w której jednakŜe korzysta się z dosyć prostych nie mniej 

jednak przydatnych metod. Realizacji postawionego celu oraz weryfikacji tez badawczych 

podporządkowana jest struktura recenzowanej pracy doktorskiej, która w mojej opinii jest 

prawidłowa. 

 

2. Struktura pracy  

Praca składa się ze wstępu, 4 rozdziałów merytorycznych, zakończenia oraz spisu 

bibliograficznego (w sumie liczy 214 stron). Na wysoką ocenę zasługuje szerokie rozeznanie 
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Autora rozprawy w światowej literaturze rozwaŜanego tematu oraz moŜliwość stosowania 

podstawowych metod statystyczno – ekonometrycznych.  

Rozdział pierwszy rozprawy zawiera przegląd literatury światowej odnoszącej się do 

teorii struktury kapitału przedsiębiorstwa, w tym takŜe w kontekście kosztu kapitału, gdyŜ są 

to bardzo mocno ze sobą powiązane zagadnienia. Rozdział ma charakter dyskusji naukowej 

prowadzonej z punktu widzenia chronologii rozwoju poszczególnych koncepcji odnoszących 

się do struktury kapitału. W jego części pierwszej następuje wyjaśnienie podstawowych 

pojęć, takich jak struktura i koszt kapitału, istota współzaleŜności pomiędzy organizacją 

systemu finansowego a modelem struktury kapitału oraz pomiędzy działalnością firmy a tym 

modelem. Reszta rozdziału poświęcona jest przedstawieniu dorobku teoretycznego w zakresie 

teorii struktury kapitału, z tym Ŝe podstawowe rozwaŜania odnoszą się do dwóch głównych 

nurtów, tzn. związanych z teorią substytucji źródeł finansowania i teorią hierarchii źródeł 

finansowania. Skupienie uwagi na tych dwóch nurtach teoretycznych podyktowane jest 

zakresem własnych badań empirycznych przedstawionych w dalszej części pracy. NaleŜy 

jednak przyznać, iŜ w zakresie obu przedstawianych nurtów zaprezentowano dyskusję 

poszczególnych koncepcji tworzących dany nurt. Mimo Ŝe główna uwaga skoncentrowana 

jest na tych dwóch nurtach teorii struktury kapitału to w rozprawie są równieŜ odniesienia i 

cytowana jest literatura odnosząca się do nurtów alternatywnych, jak np. menedŜerskich 

koncepcji struktury kapitału. Ogólnie naleŜy przyznać, iŜ cały rozdział charakteryzuje wysoki 

poziom merytoryczny. 

Rozdział drugi zawiera przegląd badań empirycznych w podziale na badania 

przeprowadzone w krajach rozwiniętych i w Polsce. Jeśli chodzi o kraje rozwinięte badania 

podzielono na konwencjonalne i dynamiczne badania struktury kapitału oraz analizujące 

wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na jego strukturę kapitałową. Prezentacja .tych badań ma 

charakter syntetyczny i zarazem porównawczy, co oznacza, iŜ uwaga jest skupiona głównie 

na róŜnicach w koncepcji przeprowadzanego badania oraz wniesieniu czegoś nowego do 

rozwoju teorii struktury kapitału. Oczywiście badań empirycznych na temat struktury kapitału 

w świecie przeprowadzono bardzo duŜo i nie sposób było w pracy doktorskiej dokonać 

przeglądu ich wszystkich, zresztą nie byłoby to nawet celowe. UwaŜam, Ŝe Autor rozprawy 

wybrał najbardziej charakterystyczne dla danej koncepcji prace i swoją uwagą skierował 

właściwie, gdyŜ dyskusji podał to co stanowiło określoną nowość wniesioną do teorii 

struktury kapitału. Druga część rozdziału poświęcona jest przedstawieniu badań 

empirycznych dokonanych przez polskich autorów. Badań tych jest znacznie mniej niŜ w 

poprzednim przypadku i dominują głównie prace publikowane w ramach materiałów 
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konferencyjnych, które z natury rzeczy zawierają wyniki badań o dosyć znacznie 

ograniczonej skali. Ogólną cechą charakterystyczną przeprowadzonych w Polsce badań 

empirycznych odnoszących się do struktury kapitału jest uzaleŜnianie tej struktury od 

parametrów wewnętrznych przedsiębiorstwa, co znacznie zawęŜa przedmiot badania. Inną 

wadą jest nie korzystanie w badaniach z prób losowanych statystycznie co z kolei ogranicza 

uogólnianie wyciąganych wniosków na szerszą populację. 

Rozdział trzeci rozprawy jest w całości empiryczny. Zawiera wyniki 

przeprowadzonych badań własnych. W odróŜnieniu od badań innych polskich autorów 

badania Autora recenzowanej rozprawy oparte są o próbę losową, jak równieŜ charakteryzuje 

je rozszerzenie analizy o parametry otoczenia oraz opisowe charakterystyki badanych spółek. 

W rozdziale tym weryfikowana jest teza główna rozprawy i 3 tezy pomocnicze. W pierwszej 

części Autor przedstawia otoczenie gospodarczo – instytucjonalne działalności polskich 

przedsiębiorstw w latach 2001 – 2011, w drugiej charakterystykę próby badawczej w trzeciej 

zastosowaną metodę a w czwartej wyniki badań. KaŜdą z tych części charakteryzuje wysoki 

poziom merytoryczny. Badania zostały zrealizowane na próbie liczącej 673 sprawozdania 

finansowe spółek giełdowych z lat 2005 – 2011 metodą wielorakiej regresji liniowej. W ich 

trakcie analizowano strukturę kapitałową w uzaleŜnieniu od 11 podstawowych zmiennych 

objaśniających i dodatkowo od 9 zmiennych  zero – jedynkowych, które następnie poddano 

analizie dyskryminacyjnej w szacowanych modelach. Jakość dopasowania sprawdzano 

poprzez współczynnik determinacji i skorygowany współczynnik determinacji oraz 

odpowiednie testy statystyczne (t-Studenta, test F, Durbina – Watsona). Uzyskane wyniki 

wskazały teorię hierarchii źródeł finansowania jako tę, która ma większe przełoŜenie na 

praktykę gospodarczą, jak równieŜ są wraŜliwe na takie czynniki jak: lokalizacja spółki, 

polityka dywidendowa czy struktura akcjonariatu. Chciałbym stwierdzić iŜ w badaniu 

wykorzystano poprawne z punktu widzenia merytorycznego metody, jak równieŜ właściwe 

miary oceny statystyczno - merytorycznej szacowanych modeli. Nie znalazłem teŜ błędów w 

interpretacji wyników. Świadczy to dobrze o znajomości Autora rozprawy zastosowanych 

metod analizy statystyczno – ekonometrycznej. 

Rozdział czwarty ma równieŜ charakter empiryczny. Zawiera on wyniki badań 

weryfikujących tezy poboczne rozprawy. Badania te są uzupełniające w stosunku do badania 

głównego. Ich celem jest odpowiedź na pytanie czy wyniki badań głównych moŜna uogólnić 

na cały sektor przedsiębiorstw czy teŜ procedura badawcza powinna ulec modyfikacji, 

chociaŜby ze względu na takie parametry jak: branŜa, struktura właścicielska czy polityka 

dywidendowa. Ponadto w rozdziale tym Autor na podstawie odpowiednich badań odpowiada 
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na pytanie czy zasadnym jest dokonywanie analiz dla alternatywnych koncepcji struktury 

kapitału, w tym głównie koncepcji sygnalizowania i wyczucia rynku. Od strony 

merytorycznej rozdział ten napisany jest poprawnie. 

 

3. Ogólna ocena pracy 

Moja ogólna ocena recenzowanej rozprawy doktorskiej mgr Michała Szudejko jest 

wysoce pozytywna. Jej Autor zweryfikował w sposób merytorycznie poprawny postawione 

tezy badawcze odnoszące się do kształtowania struktury kapitałowej spółek giełdowych w 

Polsce, co oznacza, iŜ w pełni zrealizował nakreślony cel. Praca jest bardzo dobrze osadzona 

w światowej literaturze tematu, zawiera dyskusję podstawowych załoŜeń teoretycznych oraz 

wyników dotychczas przeprowadzonych badań na rynkach rozwiniętych i w Polsce, a takŜe 

zawiera kompleksowe własne badania empiryczne. Badania są przeprowadzone w sposób 

merytorycznie poprawny oraz nastawione na praktyczną uŜyteczność, a na uwagę zasługuje 

zastosowanie odpowiednich metod statystyczno – ekonometrycznych, co oznacza, iŜ Autor 

recenzowanej rozprawy posiada dobrze opanowany warsztat badawczy i jest dobrze 

przygotowany do prowadzenia samodzielnych badań. Autor  rozprawy dokonał takŜe 

poprawnej interpretacji otrzymanych wyników badań i wyciągnął z nich poprawne wnioski. 

Chciałbym podkreślić, iŜ jest to pierwsza praca w Polsce, która w tak kompleksowy sposób 

ujmuje badania odnoszące się do struktury kapitału przedsiębiorstwa w Polsce.  

Od strony formalnej praca jest napisana poprawnym językiem i w sposób syntetyczny. 

Znalazłem w niej jedynie kilka następujących drobnych błędów merytorycznych: 

1. Str. 24 (pierwsze zdanie w p. 1.1.2.) – napisano, iŜ „Struktura kapitału przedsiębiorstwa, to 

kombinacja róŜnego typu papierów wartościowych, w tym kredytów”, co jest nieprawdą, 

gdyŜ kredyt jest instrumentem finansowym ale nie papierem wartościowym. 

2. Str. 114 (pierwsze zdanie w p. 3.1.3,1.) – napisano, iŜ „Rynek kapitałowy w Polsce 

funkcjonuje w oparciu o ustawę z 22 marca 1991 r.: „Prawo o publicznym … i funduszach 

powierniczych”, co jest nieprawdą, gdyŜ obecnie regulują to przepisy trzech ustaw z 29 lipca 

2005 r. z póź. zm. 

3. Str 1826 – napisano, iŜ „W 2009 r. miał miejsce początek tzw. kryzysu finansowego”, co 

jest nieprawdą, gdyŜ początek tego kryzysu miał miejsce w III/IV kwartale 2007 r. a w 2009 

r. uzewnętrznił się kryzys gospodarczy. 

Ponadto w pracy są jeszcze pewne błędy stylistyczne (np. „mogą referować dynamikę 

swojego rozwoju do dynamiki PKB – str. 102), gramatyczne (np. menadŜerowie winni, firmy 
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winny, w krótkim okresie czasu – ss. 27, 28, 58, 61, 100), interpunkcyjne (np. brak przecinka 

przed zaimkiem który) oraz tzw. przeliterowania. 

Konkludując chciałbym stwierdzić, iŜ Autor recenzowanej pracy przeprowadził w niej 

merytoryczną dyskusję naukową badanego zagadnienia i zawarł wyniki własnych 

kompleksowych badań empirycznych. Biorąc pod uwagę powyŜej sformułowaną ocenę 

stwierdzam, Ŝe recenzowana rozprawa doktorska mgr Michała Szudejko spełnia wymogi 

ustawowe i stawiam wniosek o dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

 

 

 

                                                                    Prof. dr hab. Wiesław Dębski 


