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Streszczenie 

Dywidenda, jako jeden ze znanych sposobów dystrybucji zysków przez spółki do ich 

akcjonariuszy, uważana jest za ważny i niewyjaśniony na gruncie teoretycznym element 

współczesnych finansów przedsiębiorstw. Pomimo prowadzonych przez dekady badań 

teoretycznych i empirycznych, do dnia dzisiejszego nie udało się wyjaśnić wszystkich 

determinant kształtowania decyzji w zakresie dywidendy oraz ich wpływu na wartość spółek. 

Wielu badaczy podejmowało próbę wyjaśnienia fenomenu wpływu dywidendy na wartość 

spółek na gruncie nauk o finansach, jednakże nie udało się wypracować jednego wspólnego 

modelu obejmującego całość tego złożonego zagadnienia. Mnogość wypracowanych teorii 

oraz złożoność zagadnienia przyczyniła się do wprowadzenia określenia zagadka dywidendy 

(ang. dividends puzzle), ilustrującego brak jednoznacznego wytłumaczenia polityki 

dywidendy w ramach teorii finansów. Black (1976) w swoim artykule napisał „Im mocniej 

przyglądamy się kwestii dywidendy, tym bardziej wygląda ona jak puzzle, z kawałkami, które 

nie pasują do siebie”(tłum. własne „The harder we look at the dividend picture, the more it 

seems like a puzzle, with pieces that just don’t fit together”). Powyższe zdanie jest aktualne 

po dzień dzisiejszy. Zasadniczym celem pracy jest ocena wpływu decyzji podejmowanych 

przez spółki publiczne w zakresie dywidendy na stopy zwrotu, osiągane przez inwestorów  

z tytułu posiadania akcji tych spółek i tym samym również wpływu tych decyzji na wyceny 

rynkowe spółek.  

Decyzje w zakresie dywidendy, podejmowane przez walne zgromadzenia 

akcjonariuszy spółek publicznych, mogą mieć charakter działań jednorazowych lub 

cyklicznych i świadomych działań długookresowych, czyli tzw. polityki dywidendy. Decyzje 

dywidendowe można więc rozpatrywać z punktu widzenia realizacji zdefiniowanej  

i stosowanej polityki dywidendy oraz z punktu widzenia pojedynczych decyzji 

podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Prawidłowe zrozumienie podjętej w pracy 

problematyki nie byłoby możliwe bez przedstawienia w rozdziale pierwszym rozważań 

obejmujących podstawowe kwestie związane z dywidendą. W pierwszym rozdziale 

zdefiniowano pojęcie dywidendy i polityki dywidendy oraz przedstawiono ich istotę i rolę  

w zakresie działalności przedsiębiorstw. Dokonano również rozróżnienia rodzajów decyzji 

podejmowanych przez spółki w zakresie dywidendy oraz rodzaje polityki dywidendy. Dzięki 

temu możliwe stało się rozróżnienia działań podejmowanych w oparciu o politykę dywidendy 
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i samych decyzji w zakresie dywidendy oraz podjęcie dalszych rozważań w zakresie idei  

i celów podejmowania tych decyzji.  

Badania empiryczne i teoretyczne potwierdzają, że decyzje podejmowane w zakresie 

dywidendy mogą mieć wpływ na wyceny spółek publicznych i tym samym na osiągane stopy 

zwrotu z akcji. W drugim rozdziale pracy dokonano przeglądu i syntezy prowadzonych na 

przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat badań teoretycznych i empirycznych w zakresie 

wpływu dywidendy na osiągane stopy zwrotu. Punktem wyjścia dla badań teoretycznych  

i empirycznych nad dywidendą były badania prowadzone w latach 50. poprzedniego stulecia 

przez Lintnera (1956), Gordona (1959) oraz Millera i Modiglianiego (1961). W kolejnych 

latach wielu badaczy podejmowało próby pełnego wyjaśnienia wpływu dywidendy na 

wartość spółek publicznych, uwzględniając w swoich teoriach założenia płynące z teorii 

asymetrii informacyjnej, teorii sygnalizacji czy uwzględniając problem agencji. W badaniach 

nad problemem dywidendy ważnym elementem było również umieszczenie w ramach 

założeń teoretycznych kwestii podatków i różnic w systemach podatkowych, odnoszących się 

do opodatkowania poszczególnych grup inwestorów Powyższe składa się na nurt badań nad 

dywidendą w ramach neoklasycznej teorii finansów. Badania empiryczne prowadzone nad 

testowaniem klasycznych podejść dały również możliwość zaobserwowania efektów rynku 

kapitałowego i anomalii występujących w zakresie polityki dywidendy, które nie są w pełni 

objaśniane przez wypracowane teorie dywidendy. Ten ostatni aspekt, a także złożoność 

zagadnienia dywidendy powoduje, że mimo wielu prowadzonych prac badawczych, żadna  

z ukształtowanych w ramach neoklasycznych finansów teorii nie wyjaśnia w należyty sposób 

wszystkich czynników wpływających na kwestię dywidendy. Tematyką kształtowania 

dywidendy oraz jej wpływem na inwestorów i wyceny przedsiębiorstw zainteresowali się 

również przedstawiciele behawioralnych finansów przedsiębiorstw, proponując szereg modeli 

i koncepcji tłumaczących problematykę dywidendy. 

Zgodnie z koncepcją, praca dotyczy analizy wpływu podejmowanych decyzji  

w zakresie dywidendy na stopy zwrotu z akcji spółek notowanych na polskiej giełdzie 

papierów wartościowych. Niezbędnym więc było dokonanie w rozdziale trzecim analizy 

otoczenia prawnego i podatkowego dotyczącego wypłaty dywidendy oraz analizy aktywności 

spółek publicznych w zakresie wypłaty dywidendy. Wraz z rozwojem rynku giełdowego  

w Polsce rosła liczba spółek wypłacających dywidendy. W całym analizowanym okresie 

badawczym liczba spółek płacących dywidendy wzrosła od 40 spółek w 2002 roku do 196 

spółek w 2017 roku, co daje średnioroczną skumulowaną stopę wzrostu liczby spółek 
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dywidendowych na poziomie około 12%. Również skłonność spółek do wypłaty dywidendy 

rosła we wskazanym okresie z 19% w 2002 do 41% w 2017 roku. Wzrost liczby spółek 

dywidendowych oraz wzrost skłonności spółek do wypłaty dywidendy przełożył się na 

znaczny wzrost łącznej i średniej wartości wypłacanej przez spółki dywidendy. 

Pogłębione w ramach rozdziału drugiego badania literaturowe pozwoliły na syntezę 

badań prowadzonych dla polskiego rynku akcji. Dotyczyły one w głównej mierze 

empirycznej oceny kształtowania polityki dywidendy przez spółki notowane na polskiej 

giełdzie papierów wartościowych, rozważań teoretycznych nad dywidendą, 

krótkoterminowego wpływu decyzji dywidendowych na stopy zwrotu, determinant wpływu 

polityki dywidendy na stopy zwrotu, czy próby formułowania strategii inwestycyjnych  

w oparciu o wybrane krótkoterminowe zachowania kursów akcji związanych z dywidendą.  

Przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej badanie empiryczne miało na celu 

analizę praktyk stosowanych przez spółki publiczne w Polsce w zakresie wypłaty dywidendy 

i stałości tych praktyk w czasie oraz zbadanie wpływu decyzji w zakresie dywidendy na 

krótko- i długoterminowe stopy zwrotu z akcji tych spółek. Przeprowadzone badanie 

dotyczyło spółek publicznych notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2017, a metody badawcze i wyniki 

prowadzonych badań zostały przedstawione odpowiednio w rozdziale czwartym i piątym 

pracy.  

Prowadzone badanie dotyczące stosowanej przez spółki polityki w zakresie 

dywidendy i jej stałości w czasie, dało niejednoznaczne rezultaty. Większość spółek 

notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie posiada 

zdefiniowanej polityki w zakresie dywidendy. Wnioski płynące z przeprowadzonego badania 

pozwalają ponadto na stwierdzenie, że liczba spółek dywidendowych regularnie 

wypłacających dywidendę stanowi niewielki odsetek spośród spółek dywidendowych. Na 

polskiej giełdzie dominują spółki o krótkim okresie regularnej wypłaty dywidendy. Oznacza 

to, że wypłata dywidendy przez spółki notowane na polskiej giełdzie nie następuje regularnie 

(począwszy od momentu pierwszej wypłaty). Badanie pokazało również, że dla badanych 

spółek zmienność wartości wypłacanej dywidendy jest mniejsza od zmienności osiąganego 

wyniku netto, co potwierdzałoby stałość praktyk w zakresie dywidendy w okresie badania. 

Jednakże, biorąc pod uwagę uzyskane całościowe rezultaty badania, należy uznać, że spółki 
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publiczne podejmują decyzje w zakresie dywidendy, a nie stosują zdefiniowanej i stałej 

polityki dywidendy. 

Prowadzone badanie w zakresie krótkoterminowych stóp zwrotu towarzyszących 

ogłoszeniom decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy w zakresie dywidendy 

potwierdziło, że występuje wpływ ogłoszeń w zakresie dywidendy na stopy zwrotu, a jego 

kierunek zależny jest od podejmowanych decyzji. Zgodnie z przeprowadzonym badaniem, 

można potwierdzić pozytywny wpływ na stopy zwrotu w krótkim okresie decyzji w zakresie 

wznowienia wypłaty dywidendy oraz wypłaty wyższej dywidendy na akcję i wypłaty 

dywidendy przy wyższej stopie dywidendy w stosunku do poprzedniego okresu. 

Przeprowadzone badanie pozwoliło również na potwierdzenie negatywnego wpływu na stopy 

zwrotu decyzji w zakresie wstrzymania wypłaty dywidendy oraz wypłaty niższej dywidendy 

na akcję i wypłaty dywidendy przy niższej stopie dywidendy w stosunku do poprzedniego 

okresu. W odniesieniu do decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy w zakresie wypłaty 

dywidendy, osiągnięte wyniki badania wykluczały się wzajemnie i nie pozwalały na przyjęcie 

lub odrzucenie hipotezy zerowej. W przypadku decyzji o pierwszej wypłacie dywidendy, 

uzyskane wyniki nie potwierdziły wpływu podjętych decyzji na zmiany cen akcji spółek 

publicznych. Weryfikacja postawionych hipotez pozwoliła zatem na zaobserwowanie  

i potwierdzenie wpływu decyzji w zakresie dywidendy na wyceny spółek publicznych 

poprzez zmiany kursów akcji tych spółek i tym samym osiąganych stóp zwrotu z akcji. 

W ramach badania udało się zaobserwować i potwierdzić możliwość osiągnięcia 

nadwyżkowych długoterminowych stóp zwrotu z inwestycji w portfele składające się z akcji 

spółek dywidendowych. Wyniki uzyskane w przeprowadzonym badaniu pokazują pozytywny 

wpływ dywidendy na wyceny spółek publicznych w długim okresie. Weryfikacja 

postawionych hipotez pozwoliła na potwierdzenie statystycznie istotnego wpływu decyzji  

o wypłacie dywidendy na stopy zwrotu z akcji spółek dywidendowych w długim terminie, 

wyrażanych dodatnimi nadwyżkowymi stopami zwrotu. Portfele akcji spółek inicjujących  

i wznawiających wypłaty dywidendy pozwalają na osiągnięcie dodatnich nadwyżkowych stóp 

zwrotu w długim okresie, jednakże osiągane stopy zwrotu są statystycznie istotne tylko dla 

wybranych okresów utrzymania akcji w portfelu. Przeprowadzone badanie pozwoliło również 

na potwierdzenie możliwości osiągania w długim horyzoncie inwestycyjnym wysokich stóp 

zwrotu z akcji spółek o wysokiej stopie dywidendy, które przewyższają stopy zwrotu z akcji 

spółek charakteryzujących się niską stopą dywidendy lub brakiem wypłaty dywidendy.    
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 Podsumowując wyniki badania, postawiona hipoteza pracy, wedle której „decyzje  

w zakresie dywidendy, podejmowane przez walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek 

publicznych, wpływają na kształtowanie się stóp zwrotu z akcji spółek notowanych na rynku 

głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie” została całościowo potwierdzona. 

Przeprowadzone badanie pokazało, że akcjonariusze spółek notowanych na rynku głównym 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podejmując decyzje w zakresie dywidendy, 

wpływają na kursy akcji spółek dywidendowych i tym samym na kształtowanie się krótko-  

i długoterminowych stóp zwrotu z tych akcji. Warto podkreślić, że przeprowadzone w ramach 

pracy badania jednoznacznie pokazują, że spółki giełdowe w Polsce w statystycznie istotnej 

większości nie stosują określonej i stałej w czasie polityki dywidendy, a jedynie podejmują 

decyzje w zakresie dywidendy – a podejmowane przez nich decyzje wpływają na osiągane 

stopy zwrotu. 


