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DETERMINANTY POLITYKI KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY KAPITAŁU W 

PRAKTYCE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

 
1. Uzasadnienie wyboru tematu 

W świetle dokonanego przeglądu literatury i publikacji odnoszących się do 

struktury kapitału polskich przedsiębiorstw wydaje się, iż obszar badawczy będący 

bezpośrednim przedmiotem rozprawy pozostaje relatywnie mało opisanym. 

Analogiczny przegląd literatury przeprowadzony dla krajów rozwiniętych sugeruje 

niedobór prac o charakterze empirycznym dla Polski. Wciąż zatem istnieje miejsce dla 

pogłębienia dyskusji nt. spektrum i siły oddziaływania poszczególnych parametrów na 

strukturę kapitału. Ponadto, wykorzystywane dotąd w pracach empirycznych narzędzia 

cechowały się pewnymi ograniczeniami, takimi jak nieuwzględnienie zmiennych o 

charakterze dynamicznym, pozwalających na ocenę procesów zmiany struktury 

kapitału, a nie punktowy stan w określonym momencie czasu. Co więcej, dotychczasowe 

projekty badawcze nie pozwalały na pełną interpretację wyników, zwłaszcza w realiach 

konkretnych grup spółek, różniących się na przykład branżą, rozmiarem czy 

stosowanymi standardami rachunkowości. 

Rozprawa stanowi próbę uzupełnienia ww. luk w dyskusji dotyczącej struktury 

kapitału w polskich spółkach giełdowych. 

 

2. Główny cel rozprawy  

Głównym celem rozprawy jest identyfikacja parametrów wykorzystywanych w 

procesie doboru źródeł finansowania jak również próba określenia występujących 

pomiędzy nimi współzależności w przypadku polskich przedsiębiorstw giełdowych. 

Proces identyfikacji zrealizowano w drodze przeglądu literatury przedmiotu oraz 

analizy o charakterze ilościowym. Dodatkowo, w rozprawie oceniono istotność 

określonych parametrów w procesie decyzyjnym dotyczącym struktury kapitału,  

a także wskazano grunt teoretyczny opisujący w sposób pełniejszy realia polskich 

przedsiębiorstw. Cele dodatkowe rozprawy obejmują analizę uzyskanych wyników w 

kontekście wybranych charakterystyk spółki oraz wobec alternatywnych koncepcji 

struktury kapitału (np. teorii wyczucia rynku). 

Pole przedmiotowe rozprawy obejmuje zagadnienia analizy teoretycznej i 

empirycznej w obrębie formowania struktury kapitału przedsiębiorstwa. Przedstawiona 
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synteza dotychczasowego dorobku naukowego w ramach przeglądu literatury oraz 

oparta o nią i zastosowana w rozprawie procedura badawcza, ma na celu udzielenie 

odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

1. Jakie parametry, w świetle teorii substytucji oraz teorii hierarchii źródeł 

finansowania, w sposób statystycznie istotny wpływają na decyzje menedżerów 

w obrębie kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa? 

2. Która z wymienionych koncepcji w sposób pełniejszy opisuje proces 

kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa: 

a. Czy na podstawie zidentyfikowanych parametrów można stwierdzić, że 

teoria substytucji źródeł finansowania jest lepszym deskryptorem decyzji 

przedsiębiorstw w obrębie kształtowania struktury kapitału 

przedsiębiorstwa? 

b. Czy na podstawie zidentyfikowanych parametrów można stwierdzić, że 

teoria hierarchii źródeł finansowania jest lepszym deskryptorem decyzji 

przedsiębiorstw w obrębie kształtowania struktury kapitałów 

przedsiębiorstwa? 

3. Czy spośród parametrów operacyjnych przedsiębiorstwa, największe znaczenie 

dla decyzji odnośnie struktury kapitału mają jego rentowność (na poziomie 

operacyjnym) i płynność finansowa? 

4. Czy wpływ tych parametrów, w analizowanym okresie, jest zgodny z teorią 

substytucji czy z teorią hierarchii źródeł finansowania? 

5. Czy koncepcje wyczucia rynku  oraz koncepcje sygnalizowania  znajdują 

odzwierciedlenie w praktyce kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstw? 

6. Czy ewentualne wnioski mają zastosowanie do ogółu przedsiębiorstw, czy też są 

zróżnicowane dla poszczególnych czynników dyskryminujących, takich jak 

branża czy wielkość przedsiębiorstwa? 

Perspektywa teoretyczna pracy doktorskiej to ekonomia w zakresie finansów 

przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem narzędzi mikroekonomicznych. Badania dotyczą 

spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obszar 

badawczy wpisuje się w klasyfikację JEL J32. 
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3. Tezy rozprawy 

Najistotniejszymi parametrami dla przedsiębiorstw polskich, wykorzystywanymi 

w procesie formowania struktury kapitału są rentowność i płynność finansowa. 

Hipotezy pomocnicze sformułowano następująco: 

1. Koncepcją w sposób pełniejszy opisującą decyzje przedsiębiorstw w obrębie 

kształtowania struktury ich kapitału jest teoria hierarchii źródeł finansowania  

a nie teoria substytucji źródeł finansowania. 

2. Zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania, występuje ujemna korelacja 

pomiędzy rentownością przedsiębiorstwa a relacją długu (rozumianego jako 

zobowiązania krótko- i długoterminowe) do kapitału całkowitego, tzn. 

przedsiębiorstwa, w miarę wzrostu generowanego przez nie poziomu 

rentowności, starają się zmniejszać udział finansowania dłużnego w strukturze 

ich kapitału. 

3. Zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania, występuje ujemna relacja 

pomiędzy płynnością finansową przedsiębiorstwa mierzoną przy pomocy 

wskaźnika płynności bieżącej a relacją długu do kapitału całkowitego 

występującą w strukturze ich kapitału, tzn. przedsiębiorstwa generujące wysoką 

płynność finansową wykazują się mniejszym udziałem długu w strukturze 

kapitału. 

Poza wyżej wymienionymi, w rozprawie zostały zweryfikowane dwie kolejne 

tezy pomocnicze. Ich oddzielenie od powyższej listy wynika z faktu, że dla ich 

weryfikacji opracowano dodatkowe, alternatywne projekty badawcze. 

Zgodnie z pierwszą z tych tez, wcześniej wymienione hipotezy znajdują pozytywną 

weryfikację przy odniesieniu do ogółu przedsiębiorstw oraz różnych grup firm 

sklasyfikowanych na podstawie np. branży, wielkości czy struktury akcjonariatu. 

Zgodnie z drugą, koncepcje wyczucia rynku i koncepcje sygnalizowania w sposób 

statystycznie istotny uzupełniają wnioskowanie oparte o teorie substytucji i hierarchii 

źródeł finansowania. 
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4. Struktura rozprawy 

Układ rozprawy został podporządkowany weryfikacji wyżej wymienionych tez 

oraz udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

W szczególności, rozprawa rozdzielona jest na dwie części – przegląd literatury o 

charakterze teoretycznym i empirycznym (rozdziały I oraz II) oraz podsumowanie 

założeń i wyników własnego projektu badawczego (rozdziały III i IV).  

W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu literatury o charakterze 

teoretycznym. Literatura przedmiotu wywodzi się głównie z krajów rozwiniętych. 

Przegląd został zrealizowany w formie przeciwstawienia sobie prac opartych o dwie 

wiodące koncepcje formowania struktury kapitału, tzn. koncepcję statycznej substytucji 

i hierarchii źródeł finansowania. 

Rozdział drugi zawiera przegląd literatury empirycznej. Rozdział ten dzieli 

zidentyfikowane publikacje na kilka grup. Po pierwsze, dokonano odrębnych 

przeglądów dla literatury zachodniej i literatury polskiej. Ponadto, w literaturze 

zachodniej wyróżnione zostały badania konwencjonalne, tj. objaśniające kształt 

struktury kapitału w danym momencie oraz badania dynamiczne, tj. objaśniające 

procesy zmian struktury kapitału. Większość zidentyfikowanych publikacji polskich 

miała charakter artykułów konferencyjnych. 

Rozdział trzeci i czwarty prezentują wyniki prac empirycznych 

przeprowadzonych w trakcie przygotowywania niniejszej rozprawy. Rozdział trzeci 

zawiera weryfikację tezy głównej oraz pierwszych trzech tez pomocniczych. Rozdział 

czwarty wspiera wyniki badania głównego poprzez analizy dyskryminacyjne, jak 

również dodatkowe projekty badawcze, jak analiza poziomów kosztu kapitału w 

polskich spółkach czy weryfikacja koncepcji wyczucia rynku.  

 

5. Źródła materiałów oraz metody badawcze 

W rozprawie przedstawiono wyniki badań ilościowych dotyczących decyzji 

przedsiębiorstw w obrębie formowania struktury kapitału. Początek zakresu czasowego 

wyznacza rok 2004, czyli moment akcesji Polski do Unii Europejskiej. 
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Źródła wykorzystane w przeglądzie literatury to przede wszystkim publikacje w 

formie artykułów naukowych, jak również sprawozdania finansowe, dane statystyczne1, 

głównie zamieszczone w Internecie oraz podręczniki akademickie i prace zbiorowe. 

W badaniu wykorzystano następujące źródła: 

1. Sprawozdania finansowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, w całości jak również w opracowaniach 

przygotowywanych przez spółkę Notoria Serwis S.A. Opracowania te są 

udostępniane w ramach zasobów bazodanowych Biblioteki Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie.  

2. Zapisy dotyczące cen akcji (zakończenie notowań) pochodzące z zasobów 

analitycznych zamieszczonych w serwisie internetowym Domu 

Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. „bossa.pl”.  

3. Informacje uzupełniające (dane dot. spółek, sprawozdania finansowe, ceny 

akcji) z serwisu internetowego Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

4. Dane publikowane w serwisie internetowym prof. Aswatha Damodarana, 

umożliwiające szacowanie poziomu średnioważonego kosztu kapitału w 

sposób całkowicie udokumentowany (np. premia za ryzyko rynkowe, 

premia w finansowaniu dłużnym).2 

5. Inne źródła i bazy danych jak np. EMIS Emerging Markets Information 

Service, www.money.pl, z których pobrano m.in. informacje o wielkości 

zatrudnienia w spółkach, informacje o poziomie wypłaconych dywidend, 

czy statusie działalności. 

6. Serwisy relacji inwestorskich wybranych spółek celem uzupełnienia 

informacji i ich doprecyzowania. 

Populację poddaną badaniu stanowią spółki notowane na Giełdzie Papierów 

Wartościowych. Próba badawcza została dobrana w toku losowania, przy czym 

losowano poszczególne sprawozdania finansowe z dookreślonej populacji. 

                                                
1 W tym np. wyniki notowań giełdowych spółek. 
2 Damodaran Online: Home page of Aswath Damodaran, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/. 
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Weryfikacja statystyczna została przeprowadzona przy pomocy regresji liniowej 

wielorakiej. Dobór zmiennych do modelu został wykonany przy pomocy selekcji 

postępującej. Wreszcie, do interpretacji został wybrany model o najwyższym poziomie 

zmodyfikowanego R2. Zgodnie z dokonanym przeglądem literatury, jest to najczęściej 

stosowana metoda w odniesieniu do polskich realiów. 

 W ostatnim kroku, uzyskane wyniki były zbierane w formie syntetycznych tabel i 

zestawiane z wartościami / relacjami wskazywanymi w literaturze.  

 W badaniach, struktura kapitału jest aproksymowana przy pomocy trzech 

definicji. W pierwszej, jako zmienną objaśniającą wskazano dźwignię całkowitą, w 

drugiej – dźwignię długoterminową. Model objaśniający trzecią z definicji, tj. zmianę 

dźwigni finansowej, miał zbyt niską wartość objaśniania, aby uwzględnić go w 

interpretacji wyników. 

W procedurze badawczej, analizowano wpływ szeregu zmiennych na strukturę 

kapitału, przy czym każda z nich był aproksymowana przy pomocy minimum jednego 

wskaźnika finansowego. Wśród zmiennych objaśniających znalazły się udział aktywów 

trwałych w bilansie, zyskowność, płynność finansowa, wielkość firmy, potencjał rozwoju 

firmy, przynależność branżowa, unikalność produktu, używanie nieodsetkowych tarcz 

podatkowych, efektywna stawka podatku, zmienność wyników, relacja zmiany 

zadłużenia do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. 

Opisana procedura stanowi badanie główne rozprawy. Oprócz tego, w rozdziale 

czwartym zawarta została analiza pomocnicza, prezentująca wyniki badań zależności 

pomiędzy określonymi cechami przedsiębiorstwa a strukturą kapitału. Innym badaniem 

pomocniczym jest próba weryfikacji koncepcji wyczucia rynku, polegająca na badaniu 

zachowania się kursu akcji spółki na fakt dokonywania przez nią kolejnych emisji. 

Wreszcie, przedstawiono wyniki badań poziomów kosztu kapitału oraz jego 

komponentów w poszczególnych sektorach polskich spółek giełdowych w okresie tzw. 

kryzysu finansowego. 

 

6. Wnioski i rezultaty poznawcze pracy 

 Uzyskane wyniki potwierdzają tezę główną. W praktyce działalności polskich 

przedsiębiorstw giełdowych w obrębie kształtowania struktury kapitału, najważniejszą 

determinantą okazuje się płynność finansowa. Z kolei rentowność, rozumiana jako zysk 

operacyjny, jest determinantą o bardzo istotnym, choć nie o decydującym znaczeniu.  
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 Tezy pomocnicze nie znalazły równie silnego potwierdzenia w danych 

empirycznych. Nie można jednoznacznie stwierdzić, która z wiodących koncepcji daje 

pełniejszy fundament pod analizę decyzji przedsiębiorstw w procesie doboru źródeł 

finansowania, choć pewna przewaga zarysowuje się po stronie teorii hierarchii źródeł. 

Niemniej, duże znaczenie w tej ocenie ma przyjęta aproksymacja struktury kapitału. W 

badaniu dokonano jej przy pomocy dwóch wskaźników – dźwigni finansowej całkowitej 

oraz dźwigni finansowej długoterminowej. Okazuje się, że o ile teoria hierarchii źródeł 

finansowania ma zastosowanie do modeli tłumaczących zmienność pierwszego z 

wymienionych wskaźników, o tyle teoria substytucji staje się pomocną w przypadku 

modeli tłumaczących wskaźnik drugi. 

 Powyższe wnioski mają zastosowanie zarówno do ogółu przedsiębiorstw, jak 

również w stosunku do różnych podgrup spółek wydzielonych ze względu na 

specyficzne charakterystyki. Jednakże występujące poziomy zróżnicowania wskazują, iż 

przedstawiona metodologia każdorazowo winna być optymalizowana pod kątem 

specyfiki spółek, których decyzje objaśnia.  

 Przeprowadzone badanie pomocnicze wskazuje również, iż teoria wyczucia 

rynku i teoria cyklu życia mogą istotnie wspierać wnioskowanie zawarte w ramach 

koncepcji wiodących, tj. statycznej substytucji oraz hierarchii źródeł finansowania. 

 Wnioski przedstawione w rozprawie, w opinii autora, mogą być wykorzystane 

zarówno na gruncie akademickim jak i praktycznym. W pierwszym z obszarów, wkład 

do literatury stanowi propozycja rozbudowy metodologii, uwzględnienia szerokiej 

identyfikacji charakterystyk badanych podmiotów oraz uwzględnienie elementów 

dynamicznych. Nie bez znaczenia jest również fakt oparcia badania o aktualny zestaw 

danych, obejmujący okres po akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz tzw. kryzysu 

finansowego. Wnioski badania poparte są szerokim przeglądem literatury teoretycznej i 

empirycznej, w tym szczegółowym opisem publikacji polskich autorów. 

 Z punktu widzenia praktyków, np. dostawców kapitału, ciekawym wydaje się być 

możliwość przeniesienia zaprezentowanej w rozprawie mechaniki działań 

przedsiębiorstw do modeli oceniających opłacalność z inwestycji polegającej na 

dostarczeniu określonego typu kapitału do spółki / spółek. 

 


