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inWeStycJe prZedSięBiorStW 
na tLe poLityki dyWidend

Wprowadzenie

Ogół decyzji związanych z transferem zysku ze spółki do akcjonariuszy okre-
ślany jest jako polityka wypłat dla akcjonariuszy. Polityka ta obejmuje wypła-
tę części lub całego zysku w postaci dywidendy lub skup akcji własnych w celu 
umorzenia. 

Jeśli spółka jest notowana na rynku kapitałowym, skup akcji następuje po-
przez rynek wtórny i często powoduje wzrost kursu akcji. Wzrost ceny ma miej-
sce szczególnie w sytuacji, kiedy płynność obrotu na rynku kapitałowym danego 
przedsiębiorstwa jest niska, a kwota przeznaczona do skupu akcji znacząca.

Proces wykupu akcji własnych występuje zazwyczaj, gdy przedsiębiorstwo 
posiada nadmiar kapitału, którego nie może efektywnie zainwestować lub kiedy 
rynkowa wycena przedsiębiorstwa znacząco odbiega (jest niedowartościowana) 
od faktycznej jego wartości. 

Polityka wypłat dla akcjonariuszy w szerokim ujęciu oznacza nie tylko wy-
płatę dla akcjonariuszy (wąskie ujęcie polityki wypłat), ale również reinwestycję 
części wypracowanego lub zakumulowanego z poprzednich lat zysku w ramach 
prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. 

Inwestycje przedsiębiorstwa rozumie się jako wykorzystanie zasobów tego 
podmiotu w celu ich powiększenia. Przedsiębiorstwo powinno ponosić tylko ta-
kie nakłady, które będą skutkowały określonym efektem gospodarczym w posta-
ci wzrostu jego wartości.

Celem artykułu jest analiza stopy wypłaty dywidend dla spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2011 oraz zba-
danie powiązań wypłaty dywidend z nakładami inwestycyjnymi, zyskiem oraz 
kapitałem zapasowym i rezerwowym dla wybranych spółek z indeksu WIG20 
w latach 2008-2011.
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1. polityka wypłat dla akcjonariuszy

Wypłata dywidendy akcjonariuszom to sposób na wynagrodzenie inwesto-
rów za przekazany spółce kapitał, a dla spółki to koszt za korzystanie z kapitału 
akcjonariuszy. Na politykę dywidend wpływ mają nie tylko przepływy pienięż-
ne generowane przez przedsiębiorstwo, czy też możliwości inwestycyjne oraz do-
stępne projekty inwestycyjne, ale również stabilność zysków firmy, preferencje 
inwestorów odnoszące się do dywidendy oraz dostępność gotówki na wypłaty dy-
widend.

Wszelkie decyzje przekazywania zysku do właścicieli kapitału powinny brać 
pod uwagę nie tylko bieżące i przyszłe cele spółki, ale również interesy i prefe-
rencje akcjonariuszy. Polityka dywidend dąży do zrównoważenia korzyści z tytu-
łu bieżących wypłat dywidend i przyszłych zysków kapitałowych.

W ekonomii rozróżnia się różne teorie polityki dywidend, reprezentujące 
często skrajne podejścia do omawianej tematyki. Szkoła neutralna reprezentowa-
na przez F. Modiglianiego i M. Millera oparta jest na twierdzeniu, że nie istnieją 
takie proporcje podziału zysku spółki na część reinwestowaną oraz na dywiden-
dę dla akcjonariuszy, która mogłaby maksymalizować rynkową wartość przedsię-
biorstwa. Teoria ta nazwana została teorią nieistotności dywidend. 

Z kolei szkoła antydywidendowa reprezentowana przede wszystkim przez 
R. Litzenbergera oraz K. Ramaswamy zakłada, że inwestorzy wyżej cenią zatrzy-
mane przez spółkę zyski, aniżeli wypłaconą dywidendę. Jest to tak zwana teoria 
preferencji podatkowych, która jednak traci swoją ważność w krajach, w których 
nie występuje różnica w podatkach. 

Najciekawszym podejściem w teoriach polityki dywidend z racji omawianej 
problematyki znaczenia wyboru grup akcji do portfeli jest szkoła prodywidendo-
wa. Za jej twórców przyjmuje się M. Gordona i J. Lintnera, którzy uważają, że 
dywidendy mają dla akcjonariuszy większą wagę, aniżeli zyski kapitałowe. Zda-
niem tych autorów dywidenda jest pewna, natomiast zyski kapitałowe są niepew-
ne. Teoria ta została określona mianem teorii wróbla w garści i zgodnie z nią dy-
widenda jest pozytywnie skorelowana z wartością przedsiębiorstwa.

Substytutem w stosunku do polityki wypłaty dywidend jest polityka sku-
pu własnych akcji w celu ich umorzenia. Buy-back daje jednak pewne dodatko-
we możliwości dla zarządu przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo ma elastyczność 
w zakresie wypłaty, ponieważ może wycofać się z ogłoszonego zamiaru wykupu 
własnych akcji lub rozłożyć w dłuższym terminie proces wykupu.

Skup akcji spółki celem ich umorzenia powoduje zmniejszenie liczby ak-
cji w obrocie na rynku kapitałowym. W sytuacji, kiedy spółka będzie w przyszło-
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ści generować zyski, spowoduje to tym samym szybszy wzrost kursu jej akcji 
z dwóch powodów. Pierwszy z nich wynika z faktu, że mniejsza liczba akcji w ob-
rocie giełdowym wpływa na szybszy wzrost ceny akcji w sytuacji, kiedy inwe-
storzy nabywają jej akcje. Drugi powód to zwiększenie zysku przypadającego na 
1 akcję (eps). Zmniejszenie liczby akcji w obrocie powoduje – przy co najmniej 
niezmienionych rocznych zyskach – wzrost zysku na akcję, a tym samym spadek 
wskaźnika P/E. Wpływa to tym samym na wzrost atrakcyjności spółki jako przed-
miotu inwestycji.

Wypłaty części lub całego zysku akcjonariuszom stoją w opozycji do planów 
inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Dlatego każdy transfer środków pieniężnych 
do akcjonariuszy powinien być poparty analizą zapotrzebowania kapitału na do-
chodowe projekty inwestycyjne. 

2. rzeczowe inwestycje przedsiębiorstw a transfer zysku 
do akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa, prowadząc politykę inwestycyjną, podejmują długookre-
sowe oraz bieżące decyzje, mając na celu określenie potrzeb inwestycyjnych. 
Na politykę inwestycyjną składa się nie tylko jej sformułowanie, ale również re-
alizacja oraz ewentualna modyfikacja. 

Zarządzający, którzy zwracają uwagę na długofalową zyskowność przedsię-
biorstwa, powinni realizować projekty inwestycyjne z tych obszarów, w których 
podmiot osiąga lub ma szansę osiągnąć znaczącą pozycję rynkową. 

Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach są rozpatrywane z punktu wi-
dzenia ich skutków – korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa. Inwestycje rze-
czowe mają bardzo długi okres życia oraz wysokie nakłady inwestycyjne, dlatego 
ich opłacalność powinna być szacowana z należytą dokładnością i za pomocą od-
powiedniego aparatu narzędziowego, np. metody wartości bieżącej netto NPV1.

Przedsiębiorstwa, dokonując inwestycji, określają źródła jej sfinansowania. 
Daje się zauważyć swoistą hierarchię w doborze tych źródeł. Jeśli podmiot reali-
zuje projekty inwestycyjne, to w pierwszej kolejności finansuje je z wypracowa-
nych zysków2. 
1 Metoda wartości bieżącej netto NPV pozwala określić obecną wartość wpływów i wydatków 

pieniężnych związanych z ocenianym przedsięwzięciem.
2 Mówi o tym teoria hierarchii źródeł finansowania. Zob. więcej: L. Bulan, Y. Zhipeng: The Peck-

ing Order of Financing in the Firm’s Life Cycle, 2007, http://69.175.2.130/~finman/Orlando/
Papers/ThePeckingOrderofFinancingintheFirmsLifeCyclen2n.pdf, dostęp: 30.08.2012.
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Podmioty realizujące rentowne projekty inwestycyjne starają się ograniczać 
wypłaty dywidend na rzecz rozwoju i wzrostu wartości podmiotu. Badania prze-
prowadzone przez E.F. Fama i K.F. French potwierdzają, że wypłaty dywidend 
zależą m.in. od rentowności spółki, jak również od zysków zatrzymanych3.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dopiero dojrzała faza przedsiębior-
stwa umożliwia wypłacanie znaczących dywidend bez negatywnego wpływu na 
realizowane projekty inwestycyjne, czy też zachowanie płynności finansowej4.

Analizując problem wypłaty dla akcjonariuszy w kontekście rzeczowych in-
westycji przedsiębiorstw, należy wskazać na możliwość rozwiązania tego dylema-
tu dzięki wykorzystaniu docelowego wskaźnika wypłat, które proponuje A. Da-
modaran5. Według tego podejścia przedsiębiorstwo powinno ustalić docelowy, 
obowiązujący długookresowo wskaźnik wypłat, do którego spółka powinna po-
wracać, dokonując korekt w przypadku wypłaty dywidend innych, aniżeli wyni-
kające ze wskaźnika wypłat. Korekty można przeprowadzać, wypłacając dodatko-
wą dywidendę lub stosując buy-back. Ocena wysokości wskaźnika sumy wypłat 
powinna być przeprowadzona w kontekście zyskowności zrealizowanych i prze-
widywanych w przyszłości inwestycji spółki, a jej szacowanie powinno przebie-
gać według następujących etapów6:

Oszacowanie dostępnych środków pieniężnych dla właścicieli (FCFE), wy-1. 
płaconych dywidend oraz skupów akcji własnych i na tej podstawie oszaco-
wanie wysokości wskaźnika sumy wypłat.
Analiza opłacalności przeszłych oraz przyszłych projektów inwestycyjnych.2. 
Ocena wysokości wskaźnika sumy wypłat z uwzględnieniem wskazań z wcze-3. 
śniejszych punktów – analiza, czy spółka wypłaca więcej lub mniej niż wyno-
szą jej FCFE zależy głównie od dostępnych projektów o dodatnim NPV.
Z takiego podejścia wynika jednoznacznie, że jeśli spółka posiada projekty 

inwestycyjne o planowanej dodatniej NPV i stopa zwrotu z zainwestowanego ka-
pitału jest wyższa od średniego ważonego kosztu kapitału spółki (WACC), to na-

3 E.F. Fama, K.F. French: Disappearing Dividends. Changing Firm Characteristics or Lower Pro-
pensity to Pay? „Journal of Financial Economics” 2001, Vol. 60, s. 3-43.

4 Zob. więcej: L. Bulan, N. Subramanian: The Firm Life Cycle Theory of Dividends, 2009, http://
people.brandeis.edu/~lbulan/Book_Chapter.pdf, dostęp: 1.09.2012.

5 A. Damodaran: Analyzing Cash Return to Stockholders. Za: A. Cwynar, W. Cwynar: Kreowanie 
wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły In-
formatyki i Zarządzania, Warszawa 2007, s. 213-215.

6 W literaturze przedmiotu można zauważyć różne sposoby określania wysokości wskaźnika 
sumy wypłat. W zależności od podejścia przyjmuje się FCFE, np.: Strategie wzrostu wartości 
firmy. Studium przypadków. Red. A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2003, s. 22 oraz A. Cwynar, 
W. Cwynar: Op. cit., s. 214 lub zysk netto, np.: E.F. Brigham, J.F. Houston: Podstawy zarządzania 
finansami. PWE, Warszawa 2005, s. 207.
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leży ograniczyć poziom wypłat, a zatrzymane środki pieniężne przeznaczyć na te 
projekty inwestycyjne. 

Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do wskaźnika wypłat jest zasto-
sowanie polityki dywidendy rezydualnej7. Dostępność zyskownych projektów in-
westycyjnych, dla których rentowność zainwestowanego kapitału ROIC jest wyż-
sza niż koszt kapitału spółki WACC, określa tę część zysku do podziału pomiędzy 
akcjonariuszy, która pozostaje po rozdysponowaniu w pierwszej kolejności zysku 
na te projekty. Takie podejście do polityki wypłat umożliwia zastosowanie poli-
tyki rezydualnej dywidendy – wypłacenie dywidendy tylko wtedy, kiedy zostaną 
zaspokojone potrzeby inwestycji rzeczowych w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że 
decyzje inwestycyjne są nadrzędne w stosunku do decyzji dywidendowych.

W praktycznym postępowaniu, przy wykorzystaniu modelu resztowego wy-
konuje się cztery czynności, a mianowicie8:

określa się optymalny budżet kapitałowy, –
ustala się optymalny poziom kapitałów własnych w strukturze nakładu inwe- –
stycyjnego,
wyznacza się poziom zysku zatrzymanego, wchodzącego w skład kapitałów  –
własnych jako źródło finansowania o najniższym koszcie kapitału,
przeznacza się na wypłatę dywidendy „resztę” z wytworzonego przez firmę  –
zysku.
Należy przy tym zasygnalizować, że polityka taka spowoduje niestabilność 

w wypłacie dywidendy. W latach dużych potrzeb kapitałowych związanych z rze-
czowymi inwestycjami przedsiębiorstw dywidendy będą znikome lub w ogóle ich 
nie będzie. Z kolei w latach, w których przedsiębiorstwo nie będzie realizować in-
westycji, transfer kapitału do akcjonariuszy, zarówno pod postacią dywidendy, jak 
i skupu akcji własnych w celu umorzenia będzie większy, co będzie przez akcjo-
nariat odbierane pozytywnie.

3. powiązanie wypłaconych dywidend z elementami wyników 
spółek notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych 
w Warszawie

Analiza decyzji podejmowanych przez część zarządzających spółkami no-
towanymi na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) pokazu-
7 Inaczej zwana nadwyżkową.
8 P.J. Szczepankowski: Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Tom II. Wydawnictwo Wyż-

szej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1999, s. 129.
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je, że w sytuacji, kiedy priorytetem menedżerów jest zwiększenie wartości spółki 
poprzez realizację rentownych projektów inwestycyjnych, decydują się w pierw-
szej kolejności na realizację inwestycji. Wypłatę dywidend lub skup akcji w celu 
umorzenia traktują jako decyzje drugorzędne. Z kolei istnieje grupa zarządzają-
cych, którzy uważają, że wypłata dywidend wpływa na ceny akcji. Transfer zysku 
do akcjonariuszy traktują oni nadrzędnie w stosunku do inwestycji, a te finansu-
ją głównie z kapitałów obcych. W takim przypadku istnieje wysokie ryzyko bra-
ku możliwości realizacji projektów inwestycyjnych i w konsekwencji pogorsze-
nia wyników.

Wartość wypłaconych dywidend oraz zysków wygenerowanych przez 
wszystkie spółki notowane na GPW w latach 2002-2011 prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Wartość wypłaconych dywidend oraz wyniki spółek z GPW w latach 2002-2011

Rok Wartość wypłaconych 
dywidend (PLN)

Suma skonsolidowanego lub 
jednostkowego zysku spółek (PLN)

Stopa wypłaty 
dywidend (%)

2002 2 053 262 156 3 333 193 000 61,60%
2003 2 416 651 028 7 575 479 000 31,90%
2004 11 175 716 761 30 910 741 000 36,15%
2005 15 344 415 201 41 589 827 000 36,89%
2006 19 028 581 910 64 485 524 000 29,51%
2007 20 212 526 458 78 531 254 000 25,74%
2008 13 576 132 485 52 633 769 000 25,79%
2009 16 572 427 158 42 493 492 000 39,00%
2010 25 240 647 407 56 644 593 000 44,56%
2011 27 792 384 657 58 666 001 000 47,37%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Wartość wypłaconych dywidend, jak również suma skonsolidowanych lub 
jednostkowych zysków dla spółek zagranicznych została przeliczona według obo-
wiązującego w danym dniu kursu walutowego. W analizowanym okresie 2002-
-2011 istotnie wzrosła liczba spółek notowanych na GPW w Warszawie. Jednak 
nie wpływa to na wyniki analiz, ponieważ celem szacunków jest ukazanie stopy 
wypłaty dywidend niezależnie od liczby notowanych podmiotów. Również wy-
stępująca w poszczególnych okresach inflacja nie wpływa na wynik analizy, po-
nieważ celem obliczeń jest ukazanie zmian stopy wypłaty dywidend w ujęciu no-
minalnym.
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Z zaprezentowanych danych wynika, że w miarę rozwoju polskiego rynku 
kapitałowego rośnie wartość wypłacanych dywidend, co przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Wartość wypłaconych dywidend oraz wyniki spółek z GPW w latach 2002-2011 (w mln 
PLN)

Zmiany stopy wypłaty dywidendy, mierzonej udziałem wypłaconej dywi-
dendy w zysku spółki, oszacowanej dla wszystkich spółek notowanych w latach 
2002-2011 przedstawia rys. 2. 

Rys. 2. Stopa wypłaty dywidendy dla spółek z GPW w latach 2002-2011
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Z analizy zmian stopy wypłaty wynika, że w miarę wzrostu zysków genero-
wanych przez spółki (w szczególności lata 2005-2007), wartość wypłacanych dy-
widend nie rosła w porównywalnym tempie. Zjawisko to ma swoje odzwiercie-
dlenie w spadku stopy dywidendy z 36,89% (2005 rok) do 25,74% (2007 rok). 
Z kolei w roku 2009 w relacji do roku 2008 spadek zysków spółek nie przełożył 
się na zmniejszenie wartości wypłaconych dywidend. Stopa wypłaty dywidend 
wzrosła w tym okresie z 25,79% do 39,00%. Można przypuszczać, że w latach 
2005-2007, o ile spółki nie przeprowadzały skupu akcji własnych jako alternaty-
wy w stosunku do wypłaty dywidend, zyski przeznaczane były na inwestycje, za-
silenie kapitałów zapasowych lub rezerwowych.

Celem dalszej analizy korelacji wypłat dywidendy z wybranymi elemen-
tami sprawozdania finansowego wytypowano spółki z WIG20, które w okresie 
2008-2010 wypłacały nieprzerwanie dywidendy. Wartość wypłacanych dywidend 
przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Wartość wypłaconych dywidend za okres 2008-2010 w spółkach WIG 20

Spółka
Okres

2008 2009 2010
KGHM 2 336 000 000 600 000 000 2 980 000 000
PGNIG 531 000 000 472 000 000 708 000 000
TPSA 2 053 159 808 2 003 473 536 2 003 473 536
ASSECO POLAND 70 301 702 114 021 328 146 598 848
TVN 199 223 792 106 034 563 13 820 444

Źródło: Sprawozdania finansowe spółek.

Dla wytypowanych spółek w tabelach 3-5 przedstawiono wybrane wyniki fi-
nansowe spółek z WIG 20.

Tabela 3

Zyski skonsolidowane spółek za okres 2008-2011

Spółka
Okres

2008 2009 2010 2011
KGHM 2 766 179 000 2 327 993 000 4 724 507 000 11 063 456 000
PGNIG 865 297 000 1 235 239 000 2 453 741 000 1 626 778 000
TPSA 2 188 000 000 1 281 000 000 107 000 000 1 917 000 000
ASSECO POLAND 321 578 000 373 365 000 414 300 000 397 100 000
TVN 363 676 000 420 821 000 42 754 000 -317 365 000

Źródło: Ibid.
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Tabela 4

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej za okres 2008-2011

Spółka
Okres

2008 2009 2010 2011
KGHM 1 919 124 000 1 255 747 000 3 070 123 000 0*
PGNIG 2 208 895 000 3 637 658 000 3 558 839 000 4 019 238 000
TPSA 2 946 000 000 2 281 000 000 2 015 000 000 1 090 000 000
ASSECO POLAND 195 781 000 403 724 000 476 861 000 359 300 000
TVN 813 388 000 562 270 000 231 081 000 0*
* – dezinwestycja na poziomie 3,049 mld zł (KGHM) oraz 48,145 mln (TVN)

Źródło: Ibid.

Tabela 5

Kapitał zapasowy oraz rezerwowy za okres 2008-2011

Spółka
Okres

2008 2009 2010 2011
KGHM 8 407 049 000 8 371 956 000 12 440 852 000 20 544 526 000
PGNIG 10 731 429 809 13 835 920 000 15 923 273 000 16 872 725 000
TPSA 12 991 000 11 706 000 9 787 000 9 697 000
ASSECO POLAND 3 630 666 000 3 881 942 298 4 066 646 505 4 349 482 298
TVN 132 200 000 81 827 000 461 337 000 475 086 000
* – kapitał rezerwowy + kapitał zapasowy

Źródło: Ibid.

Tabela 6 prezentuje stopę wypłaty dywidend w latach 2008-2010.
Tabela 6

Stopa wypłaty dywidend za okres 2008-2010 (%)

Spółka
Okres

2008 2009 2010
KGHM 84,45% 25,77% 63,08%
PGNIG 61,37% 38,21% 28,85%
TPSA 93,84% 156,40% 1872,41%
ASSECO POLAND 21,86% 30,54% 35,38%
TVN 54,78% 25,20% 32,33%

Spośród wytypowanych spółek wszystkie charakteryzowały się w analizo-
wanym okresie stopą wypłat średnio ponad 30%. Szczególnie TP SA charaktery-
zowała się wysoką wartością wypłaconych dywidend w relacji do osiągniętych 
zysków. W roku 2010 stopa wypłaty osiągnęła rekordowy poziom ponad 1800%.
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Na podstawie zaprezentowanych wyników obliczono korelację wypłaconych 
dywidend w ujęciu wartościowym w relacji do zysków, przeprowadzonych in-
westycji oraz sumy kapitału zapasowego i rezerwowego. W obliczeniach przyję-
to dwa warianty czasowe. Pierwszy wariant obejmuje badanie korelacji wypłaco-
nych dywidend w latach 2008-2010 z poszczególnymi elementami sprawozdań 
finansowych w tym samym okresie. Drugi wariant uwzględnia przesunięcie cza-
sowe – korelację wypłaconych dywidend w latach 2008-2010 z elementami spra-
wozdań finansowych w latach 2009-2011. Przesunięcie czasowe podyktowane 
jest potrzebą zbadania, czy i w jakim stopniu zmiany wypłaty dywidend kore-
spondują ze zmianami wybranych pozycji sprawozdań finansowych. Wyniki ba-
dań przedstawia tabela 7.

Tabela 7

Współczynniki korelacji dywidend z elementami sprawozdań finansowych dla okresu 
2008-2010 oraz 2009-2011

Spółka
Zysk bieżący Kapitał* Inwestycje

2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011 2008-2010 2009-2011
KGHM 0,82 0,50 0,71 0,44 0,92 -1,00
PGNIG 0,89 -0,43 0,64 0,56 0,23 1,00
TPSA 0,83 0,17 0,80 1,00 0,96 0,67
ASSECO 
POLAND 1,00 0,64 1,00 0,98 0,98 -0,29

TVN 0,79 1,00 -0,80 -0,88 1,00 1,00
Średnia 0,86 0,38 0,47 0,42 0,82 0,27
* – kapitał rezerwowy + kapitał zapasowy

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w przypadku analizowanych spółek 
zmiany wypłacanych dywidend w większym stopniu korespondują ze zmiana-
mi wybranych pozycji sprawozdań finansowych z tego samego okresu, aniżeli 
z okresu przesuniętego o 1 rok. Zysk bieżący, inwestycje oraz suma kapitału re-
zerwowego i zapasowego charakteryzowały się wyższą średnią korelacją dla za-
kresu czasowego 2008-2010 aniżeli dla okresu 2009-2011. Największe różnice 
można zauważyć dla zysku bieżącego (2008-2010: 0,86 a 2009-2011: 0,38) oraz 
inwestycji (2008-2010: 0,82 a 2009-2011: 0,27). 

W przypadku korelacji wypłaty dywidendy za okres 2008-2010 z osiągnię-
tym zyskiem w tym samym okresie, wynik badań potwierdza przyjętą regułę 
mówiącą o tym, że dywidenda wypłacona w roku 2009 za rok 2008 opiera się 
w głównej mierze na wielkości zysku za 2008 rok9. 

9 Kwota wypłaconej dywidendy może zostać zwiększona ewentualnie o środki pieniężne pocho-
dzące z kapitału zapasowego i/lub rezerwowego.
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Zaskakujące jednak są wyniki porównania w obu zakresach czasowych wy-
płaconych dywidend z realizowanymi przez badane podmioty inwestycjami. 
Z analizy lat 2008-2011 wynika, że dywidendy wypłacone w latach 2008-2010 są 
w większym stopniu skorelowane z inwestycjami w tym samym okresie, aniżeli 
w latach 2009-2011. Oznacza to tym samym, że zwiększenie (lub zmniejszenie) 
wypłaty dywidend było odpowiednio dopasowane do zwiększenia (lub zmniej-
szenia) nakładów inwestycyjnych tych samych okresów. 

Wynika stąd, że zarządy przedsiębiorstw nie wstrzymywały się z decyzja-
mi inwestycyjnymi do uzyskania informacji, jakie zyski charakteryzowały rok 
obrachunkowy, ale odpowiednio reagowały zwiększeniem (lub zmniejszeniem) 
nakładów inwestycyjnych do bieżących zysków w danym roku. Przedsiębior-
stwa zwiększały inwestycje oraz wypłaty dywidend w analizowanych latach bez 
uwzględnienia przesunięcia czasowego.

Należy podkreślić, że powyższe spostrzeżenia dotyczą analizowanych pod-
miotów. Dlatego przedstawione wnioski są przyczynkiem do dalszych badań na 
szerszą skalę spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie.

podsumowanie

Decyzje dotyczące wypłat dla akcjonariuszy są dla spółek niewątpliwie bar-
dzo ważne. Podział zysku na część przeznaczoną na finansowanie inwestycji oraz 
część przeznaczoną na transfer do akcjonariuszy jest trudny do określenia, a ewen-
tualnym rozwiązaniem jest stosowanie narzędzi wspierających decyzje menadże-
rów, np. modeli polityki dywidend.

Na korzyść akcjonariuszy przedkładających wypłatę dywidendy ponad po-
trzeby inwestycyjne przedsiębiorstw przemawia fakt, że pewniejsze są dywiden-
dy wypłacone w bliższej przyszłości od niepewnych zysków z akcji w dalszej 
przyszłości, będących wynikiem zwiększonych zysków z rentownych projektów 
inwestycyjnych. 

W podsumowaniu należy więc stwierdzić, że na wypłaty wyższej dywidendy 
i wyższe wskaźniki wypłat pozwolić mogą sobie spółki10:

duże, o ograniczonych możliwościach inwestowania w projekty o dodatnich  –
NPV, jednocześnie generujące trwałe, dodatnie wolne przepływy pieniężne 
(FCF) o dużym stopniu pewności,

10 A. Cwynar, W. Cwynar: Op. cit., s. 210.
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mające stosunkowo nieduży udział długu w strukturze (poniżej udziału opty- –
malnego),
o sprzyjającej wysokim wypłatom strukturze akcjonariatu. –
Realizacja rentownych projektów inwestycyjnych powoduje zwiększenie 

wartości spółki. Dlatego przedsiębiorstwa posiadające dostęp do rentownych pro-
jektów inwestycyjnych, dla których zachowana jest nierówność ROIC > WACC, 
powinny inwestować wypracowany zysk, rezygnując z dywidend, czy też skupu 
akcji własnych w celu umorzenia. 

Ze względu na sztywność dywidend i negatywny odbiór przez akcjonariu-
szy zmian wielkości wypłacanych dywidend, najlepszym rozwiązaniem pozosta-
je połączenie w ramach polityki wypłat – wypłaty mniejszej dywidendy oraz roz-
łożonego w czasie skupu akcji własnych w celu umorzenia, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu rentowych rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw.
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coMpany inVeStMentS in tHe conteXt oF diVidend poLicy

Summary

The article discusses issues connected with payments executed for the benefit of 
shareholders and offers a description of the specificity of dividend payment and buy back 
with the purpose of remittance. It emphasizes the investors’ reception of changes of the 
dividends paid and indicates what factors influence the dividend policy.

The article also depicts two solutions enabling to divide the profit depending on the 
available profitable material investment projects of companies.

In addition, the dividend payout rate for all the companies listed on Warsaw Stock 
Exchange in the period 2002-2011 has been analised, and for selected companies from 
Warsaw Stock Index WIG20 the corellation between dividend payout and profit, supple-
mentary and reserve capital, as well as capital expenditures has been studied.


