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Wprowadzenie
W rozwiniętej gospodarce rynkowej istotnym źródłem finansowania przedsiębiorstw
jest emisja akcji i zbywalnych instrumentów dłużnych. Rolą państwa jest stworzenie
odpowiedniej infrastruktury oraz ram instytucjonalnych, prawnych i podatkowych, które będą
sprzyjały optymalizacji struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw, przez co przyczyniały
się do rozwoju rynku akcji oraz rynku instrumentów dłużnych, publicznego i (lub)
niepublicznego. Pomimo osiągniętych w latach dziewięćdziesiątych sukcesów w tworzeniu
infrastruktury rynku kapitałowego nie można uznać, by obecny stopień jego wykorzystania
przez przedsiębiorstwa był zadowalający. Dlatego konieczne są identyfikacja i usunięcie
barier utrudniających przedsiębiorstwom dostęp do tych źródeł finansowania. Narodowy
Bank Polski (NBP) przy współudziale Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG)
oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW)1 przeprowadził badanie
ankietowe dotyczące zakresu i uwarunkowań organizacyjno-prawnych finansowania
przedsiębiorstw na krajowym rynku akcji i instrumentów dłużnych.
Celem projektu było określenie barier ograniczających rozwój rynku akcji
i zbywalnych instrumentów dłużnych od strony podaży instrumentów finansowych. Podjęto
próbę zidentyfikowania czynników oddziałujących na skłonność potencjalnych emitentów do
plasowania wspomnianych instrumentów finansowych na krajowym rynku kapitałowym
i utrudniających im optymalizację struktury kapitału. Niniejsze opracowanie jest spójne
z założeniami strategii rozwoju rynku kapitałowego Agenda Warsaw City 2010.
Opracowanie składa się z pięciu części. W pierwszym rozdziale omówiono metodykę
badania i scharakteryzowano próbę ankietowanych przedsiębiorstw. W drugim rozdziale
opisano strukturę kapitału tych przedsiębiorstw oraz ich planowane działania zmierzające do
jej optymalizacji. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę celów dotychczasowych emisji
oraz przedstawia plany dotyczące kolejnych emisji akcji i instrumentów dłużnych. Rozdział
czwarty obejmuje analizę głównych czynników, które mogą ograniczać skłonność
przedsiębiorstw do finansowania się na rynku akcji i instrumentów dłużnych. Autorzy uznali,
że należy zbadać istotność czynników powszechnie uznawanych za najważniejsze bariery –
kosztów emisji, przepisów prawnych i obowiązków informacyjnych. Wnioski z tej analizy

1

Narodowy Bank Polski dziękuje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie SA za pomoc w przeprowadzeniu ankiety wśród spółek publicznych oraz za
uwagi i komentarze do pytań zamieszczonych w ankiecie. Odpowiedzialność za wszelkie błędy w niniejszym
opracowaniu ponoszą wyłącznie jego autorzy – ekonomiści Narodowego Banku Polskiego.
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zostały zaprezentowane oddzielnie w stosunku do rynku akcji i rynku instrumentów dłużnych.
W piątym rozdziale przedstawiono pozostałe wnioski z badania, dotyczące m.in. ratingu
i wiedzy przedsiębiorstw na temat możliwości finansowania na rynku kapitałowym. Ostatnia
część zawiera posumowanie wyników badania.
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1. Metodyka badania ankietowego i charakterystyka próby
Metodyka badania
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia
2004 r. zarówno wśród bezpośrednich uczestników rynku – przedsiębiorstw, które
emitowały akcje i (lub) instrumenty dłużne, jak i firm niekorzystających dotychczas
z tej formy pozyskania kapitału. Przeprowadzony projekt był pierwszym w Polsce
badaniem ankietowym o takim zakresie, dotyczącym finansowania przedsiębiorstw na rynku
kapitałowym. Badania realizowane w innych krajach koncentrują się głównie na wyborze
struktury kapitału przedsiębiorstwa i w niewielkim stopniu obejmują problematykę barier
w rozwoju rynków2.
Ankietą objęto trzy grupy przedsiębiorstw, z których ze względu na specyfikę
działalności wykluczono banki i zakłady ubezpieczeń:
• Moduł I - przedsiębiorstwa, które wyemitowały akcje na rynku publicznym.
Badaną populację stanowiło (wg stanu na 12 marca 2004 r.) 235 spółek publicznych.
Odpowiedzi na ankietę udzieliło 101 firm (43%),
• Moduł II - przedsiębiorstwa, które wyemitowały zbywalne instrumenty dłużne,
zarówno na rynku publicznym, jak i niepublicznym, ale nie wyemitowały akcji3.
Tak zdefiniowana populacja liczyła 102 przedsiębiorstwa, odpowiedzi na ankietę
udzieliło 55 firm (54%).
• Moduł III - przedsiębiorstwa, które do czasu przeprowadzenia ankiety nie
wyemitowały ani akcji, ani instrumentów dłużnych. Wykorzystując bazę danych
Hoppenstedt Bonnier, zdefiniowano populację, która obejmowała przedsiębiorstwa
krajowe spełniające następujące kryteria: wielkość obrotów powyżej 50 mln zł4, forma
własności – przedsiębiorstwa państwowe, spółki akcyjne, spółki komandytowoakcyjne i spółki z o.o.5 Z tak zdefiniowanej populacji, liczącej 2.175 przedsiębiorstw,
firma Ipsos, na zlecenie NBP, wylosowała próbę. Badanie przeprowadzono na

2

Por. J. R. Graham, C. R. Harvey: The theory and practice of corporate finance: Evidence from the Field;
F. Bancel, U.R. Mittoo: The Determinants of Capital Structure Choice: A survey of European Firms;
D. Brounen, A. de Jong, K. Koedijk: Corporate finance in Europe – confronting theory with practice.
3
Oznacza to, że grupa ta nie obejmuje wszystkich dotychczasowych emitentów instrumentów dłużnych.
Emitenci, którzy mieli status spółki publicznej, znaleźli się w module I badanych firm.
4
Zamiarem autorów ankiety było zbadanie przedsiębiorstw o wartości obrotów powyżej 50 mln zł. Jednak po
przeprowadzeniu analizy odpowiedzi okazało się, że w próbie znalazły się przedsiębiorstwa, których obroty były
niższe od zakładanych 50 mln zł.
5
Przyjęto założenie, że firmy spełniające powyższe warunki ze względu na rozmiary działalności i formę
własności są potencjalnymi emitentami.
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reprezentatywnej próbie 207 firm (liczba przedsiębiorstw, od których uzyskano
odpowiedzi stanowi 9,5% zdefiniowanej populacji).
Dla każdej z tych grup przedsiębiorstw przygotowano różne wersje ankiety, które
oprócz części wspólnej zawierały pytania przeznaczone dla odpowiedniej grupy
respondentów. Ankieta składała się z trzech części. Pierwsza część zawierała pytania
dotyczące charakterystyki badanego podmiotu – m.in. formy prawnej, obszaru działalności
gospodarczej, wartości zarejestrowanych obrotów. Części druga i trzecia dotyczyły
wykorzystania lub niewykorzystania emisji - odpowiednio akcji i instrumentów dłużnych jako
źródeł finansowania. W tych częściach poszczególne wersje ankiety różniły się między sobą.
Udzielenie odpowiedzi na większość pytań w części drugiej i trzeciej polegało na dokonaniu
oceny istotności czynników, które wpływają na decyzje poszczególnych przedsiębiorstw.
Istotność czynników oceniano według następującej skali porządkowej ocen: 1, 2, 3, 4, 5, przy
czym wartość 1 oznaczała brak istotności danego czynnika, a wartość 5 bardzo wysoką
istotność.
NBP opracował pytania do trzech wersji ankiety oraz udostępnił bazę emitentów
instrumentów dłużnych. Zakres i treść pytań dla poszczególnych grup przedsiębiorstw były
konsultowane m.in. z KPWiG i GPW. Ankieta była adresowana do członka zarządu lub
dyrektora finansowego (ewentualnie głównego księgowego) odpowiedzialnych za politykę
finansową przedsiębiorstwa. Firmy, będące spółkami publicznymi, otrzymały ankietę za
pośrednictwem elektronicznego systemu Emitent. Równocześnie przedstawiciele KPWiG
i GPW w rozmowach telefonicznych prosili pracowników tych firm o wypełnienie ankiety
i wyjaśniali cel projektu. Wśród pozostałych przedsiębiorstw badanie ankietowe zostało
przeprowadzone na zlecenie NBP przez firmę Ipsos. Ankieta wraz z listem przedstawiającym
cel projektu została przesłana pocztą. Pracownicy firmy Ipsos pomagali wypełniać ankietę
w siedzibie przedsiębiorstwa. Poza tym ankietowane przedsiębiorstwa mogły kontaktować się
telefonicznie z ekonomistami NBP, którzy służyli pomocą merytoryczną przy wyjaśnieniu
treści pytań. Firma Ipsos dokonała agregacji danych uzyskanych ze wszystkich grup
przedsiębiorstw. Wykorzystanie podmiotu zewnętrznego zapewniło anonimowość badania.
Odpowiedzi na przygotowane ankiety udzieliły łącznie 363 przedsiębiorstwa.
Zważywszy na liczbę pytań i ich szczegółowość (w zależności od wersji ankiety od 27 do 40)
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należy stwierdzić, że analizowana próba jest wystarczająca6. Należy jednak podkreślić, że
badanie

dotyczy

głównie

opinii

przedstawicieli

przedsiębiorstw

w

okresie

przeprowadzania ankiety, a nie samych zachowań firm. Poza tym niektóre pytania
odnosiły się do firm spełniających określone warunki (np. na pytanie dotyczące kosztów
przeprowadzonych emisji obligacji długoterminowych odpowiadały przedsiębiorstwa, które
dokonały takiej emisji). Dlatego dla niektórych pytań liczba otrzymanych odpowiedzi
uniemożliwiła analizę w przekrojach lub ze względu na wąskie warstwy7 pozwalała
jedynie na postawienie miękkich wniosków. Owe wąskie warstwy nie wynikały jednak
z małej liczebności próby, lecz były konsekwencją małej liczebności populacji (np. jedynie
kilka firm w Polsce wyemitowało instrumenty dłużne na rynku publicznym).
Charakterystyka próby
Niniejsza analiza bazuje na odpowiedziach 363 przedsiębiorstw różniących się pod
względem wielkości, formy prawnej i okresu działalności. Największy udział w próbie (52%,
190

firm)

miały

średnie

przedsiębiorstwa

o

przychodach

ze

sprzedaży

netto

7-40 mln euro8. Przychody powyżej 40 mln euro osiągnęło 115 firm (32% próby) i zostały
one

zaliczone

do

dużych

przedsiębiorstw.

Najmniejszą

grupę

stanowiły

małe

przedsiębiorstwa - 51 (14%), o rocznych przychodach poniżej 7 mln euro9. Taka struktura
wynika z kryteriów przyjętych przy definiowaniu badanej populacji. Strukturę wielkości
badanych przedsiębiorstw w poszczególnych modułach przedstawia wykres 1.

6

Zarówno wskaźnik uzyskanych odpowiedzi, jak i ich liczba są wyższe niż we wspomnianych badaniach
dotyczących struktury kapitału przedsiębiorstw.
7
Wąskie warstwy oznaczają małą liczbę obserwacji dla poszczególnych kategorii odpowiedzi w badanych
przekrojach.
8
Dane o przychodach ze sprzedaży netto, według których sklasyfikowano przedsiębiorstwa, dotyczą wyników
osiągniętych w 2002 r. W pierwszym kwartale 2004 r. większość przedsiębiorstw nie przyjęła jeszcze
sprawozdań finansowych za rok 2003. Przyjęty w ankiecie podział na przedsiębiorstwa przychodach netto do 7
mln euro włącznie, od 7 do 40 mln euro włącznie oraz powyżej 40 mln euro włącznie jest zgodny z definicjami
średnich i małych przedsiębiorców – art. 54-55 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności
gospodarcze (Dz.U. 99.101.1178)
9
Odpowiedzi na pytanie dotyczące wartości obrotów osiągniętych w 2002 r. udzieliło 356 firm.
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Wykres 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według wartości przychodów netto uzyskanych
w 2002 r. (odsetek poszczególnych kategorii w modułach i całej próbie)

Razem

14,1

M oduł I

17,8

31,7

40,6

29,1

M oduł II

M oduł III

52,3

8,2
0%

39,6

27,3

43,6

64,7
20%

24,6

40%

Do 7 mln euro włącznie
Powyżej 40 mln euro

60%

80%

100%

Powyżej 7 mln - do 40 mln euro włącznie
Brak odpowiedzi

Baza: moduł I – 101 firm, moduł II – 55 firm, moduł III – 207 firm.

Zakres dostępnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa może być determinowany
przez jego formę własności - emitentami akcji na rynku publicznym mogą być jedynie spółki
akcyjne. Wśród badanych przedsiębiorstw wyróżniono następujące formy własności:
−
−
−
−
−
−
−

przedsiębiorstwa państwowe (8)10,
spółki z o.o. (153),
spółki komandytowo-akcyjne (1),
spółki akcyjne z większościowym udziałem Skarbu Państwa (10),
spółki akcyjne z większościowym udziałem inwestora zagranicznego (39),
inne spółki akcyjne (148)
brak odpowiedzi (4 spółki z modułu I).

Wykres 2. Struktura przedsiębiorstw według formy własności (odsetek poszczególnych
kategorii w określonych modułach i całej próbie)
Przedsiębiorstwo państwowe
Razem

42,1

10,7

40,8

Spółka z o.o.
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka akcyjna z większościowym
udziałem Skarbu Państwa
Spółka akcyjna z większościowym
udziałem inwestora zagranicznego
Inne spółki akcyjne

Moduł I

14,9

80,2

43,6

Moduł II

9,1 14,5

62,3

Moduł III
0%

20%

40%

30,9

7,7
60%

24,2

80%

100%

Baza: moduł I – 101 firm, moduł II – 55 firm, moduł III – 207 firm.
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W nawiasie podano liczbę przedsiębiorstw w całej badanej próbie.
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W badanej próbie przeważały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (42,1%).
Drugą grupą pod względem liczebności były „Inne spółki akcyjne” (40,8%). Spółki akcyjne
z większościowym udziałem inwestora zagranicznego stanowiły 10,7% badanej populacji.
Najmniej liczną grupę stanowiły spółki komandytowo-akcyjne oraz przedsiębiorstwa
państwowe. Moduł I z definicji obejmował wyłącznie spółki akcyjne, w tym tylko jedną
z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Cztery spółki publiczne z modułu I nie
wskazały konkretnej kategorii formy własności. Wśród ankietowanych podmiotów
z modułu II były: 1 przedsiębiorstwo państwowe, 24 spółki z o.o. oraz 30 spółek akcyjnych.
W próbie z modułu III znalazły się natomiast: 7 przedsiębiorstw państwowych,
129 spółek z o.o., 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz 70 spółek akcyjnych.
Ankietowane firmy reprezentują różne gałęzie działalności gospodarczej. Ze względu
na podstawową formę działalności przedsiębiorstwa zostały podzielone według kodów EKD
na 7 branż. Firmy, które nie zostały zaliczone do żadnej z tych branż, przypisano do kategorii
„Pozostałe”. Podstawowym rodzajem działalności gospodarczej największej liczby badanych
przedsiębiorstw było „Przetwórstwo przemysłowe”. Drugą pod względem liczebności branżę
stanowił „Handel hurtowy i detaliczny oraz naprawy”. Szczegółową strukturę ankietowanych
przedsiębiorstw w zależności od prowadzonej przez nie działalności przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według sektorów działalności gospodarczej
(odsetek i liczebność poszczególnych kategorii w określonych modułach i całej
próbie).
Kategoria działalności (EKD)
Górnictwo i kopalnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa
Łączność
Transport
Pozostałe
Brak odpowiedzi
Liczba odpowiedzi

Moduł I
%

2,0
47,5
3,0
17,8
9,9
1,0
0,0
15,8
3,0

liczba

2
48
3
18
10
1
0
16
3
98

Moduł II

Moduł III

%

%

1,8
21,8
3,6
5,5
21,8
3,6
5,5
34,5
1,8

liczba

1
12
2
3
12
2
3
19
1
54

1,0%
40,6
1,9
4,8
35,3
1,0
3,9
9,2
2,4

liczba

2
84
4
10
73
2
8
19
5
202

Razem
%

1,4
39,7
2,5
8,5
26,2
1,4
3,0
14,9
2,5

liczba

5
144
9
31
95
5
11
54
9
354

Uwaga: badana próba nie obejmowała banków i zakładów ubezpieczeń. Inne instytucje finansowe (np. firmy
leasingowe) zostały zaliczone do kategorii „pozostałe”.

Najliczniejszą grupę podmiotów stanowiły przedsiębiorstwa, które działały dłużej niż
10 lat - 276 firm (moduł I – 94, moduł II – 27, moduł III – 155). Spośród ankietowanych firm
66 (moduł I – 5, moduł II – 22, moduł III – 39) funkcjonowało dłużej niż 5 lat, ale krócej niż
10. Całkowity okres działalności 17 przedsiębiorstw (moduł I – 1, moduł II – 5, moduł III –
11) mieścił się w przedziale od 3 do 5 lat. Tylko 3 podmioty istniały na rynku dłużej niż
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1 rok, ale krócej niż 3 lata (1 firma z modułu II i 2 z modułu III). W badanej próbie nie
znalazło się żadne przedsiębiorstwo działające krócej niż 1 rok11. Strukturę badanych
przedsiębiorstw według całkowitego okresu działalności firmy na rynku przedstawia
wykres 3.
Wykres 3. Struktura przedsiębiorstw według okresu działalności firmy (odsetek poszczególnych
kategorii w określonych modułach i całej próbie)
Razem 4,7
Moduł I

76,0

5,0

93,1

9,1

Moduł II
Moduł III

18,2

5,3
0%

40,0

49,1

18,8
20%

74,9
40%

60%

Do 1 roku włącznie
Od 3 lat - do 5 lat włącznie
Powyżej 10 lat

80%

100%

Od 1 roku - do 3 lat włącznie
Od 5 lat - do 10 lat włącznie
Brak odpowiedzi

Baza: moduł I – 101 firm, moduł II – 55 firm, moduł III – 207 firm.

Jedynie 17 firm (moduł I – 5, moduł II – 2, moduł III – 10), czyli 4,7% badanych
przedsiębiorstw, miało ocenę ratingową wystawioną przez wyspecjalizowaną agencję. Tak
niski odsetek podmiotów, które uzyskały ocenę kredytową od agencji ratingowej, jest
charakterystyczny dla wszystkich trzech grup przedsiębiorstw (tylko 5% ankietowanych
spółek publicznych legitymowało się ratingiem). Warto podkreślić, że 11% i 13% osób
reprezentujących przedsiębiorstwa odpowiednio z modułu II i III nie potrafiło określić, czy
ich firma ma rating.

11

Dwa spośród 363 ankietowanych przedsiębiorstw nie udzieliły odpowiedzi na pytanie o okres działalności
firmy.
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2. Charakterystyka
struktury
przedsiębiorstw i jej optymalności

kapitału

ankietowanych

2.1. Charakterystyka struktury kapitału
Struktura źródeł finansowania w próbie ankietowanych przedsiębiorstw
Przeciętna struktura kapitałów w badanej próbie, według stanu na koniec 2002 r.,
wskazuje na zrównoważenie źródeł własnych i obcych. Szeregując wybrane pozycje według
ich udziału w strukturze źródeł finansowania, uzyskano hierarchię tych źródeł. Zasadniczą
pozycją pasywów badanych firm był kapitał podstawowy (19,6% ogółu kapitałów) oraz
kapitał zapasowy (20,1% ogółu kapitałów). Na kolejnych pozycjach w rankingu źródeł
znalazły się zobowiązania z tytułu dostaw i usług (około 19% kapitałów) oraz kredyty
bankowe (około 15% kapitałów). Środki pozyskane z tych czterech głównych źródeł
stanowiły niemal trzy czwarte kapitałów. Finansowanie z pozostałych źródeł miało charakter
uzupełniający. Niewielki był m.in. przeciętny udział finansowania poprzez leasing (niespełna
2% kapitałów ogółem).
Wykres 4. Przeciętna struktura źródeł finansowania (w %)
Kapitały własne
60
40

Pozostałe kapitały obce

Kredyty bankowe

20
0

Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług
Moduł I

Instrumenty dłużne
Moduł II

Moduł III

Zróżnicowanie struktury źródeł kapitałów pomiędzy poszczególnymi modułami
wynika ze specyfiki doboru podgrup. Przedsiębiorstwa emitujące zbywalne instrumenty
dłużne (moduł II) charakteryzowały się np. wyraźnie większym udziałem źródeł obcych
(źródła obce stanowiły w tej grupie 67% kapitałów ogółem – tabela 2). Zbliżoną strukturę
źródeł finansowania miały przedsiębiorstwa pozyskujące kapitały z emisji akcji (moduł I)
oraz nieemitenci (moduł III). Nieemitenci byli jedyną grupą, w której średni udział zysków
zatrzymanych w strukturze źródeł finansowania był dodatni12.
12

Ujemny udział zysków zatrzymanych zanotowało niespełna 7% firm z modułu III, a aż 28% firm z modułu I
oraz 20% firm z modułu II.
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Tabela 2. Przeciętna struktura źródeł finansowania (w %)
Kapitały własne
Kapitał podstawowy
- w tym akcje w obrocie publicznym
- w tym akcje w posiadaniu funduszy
wysokiego ryzyka
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zatrzymany zysk
Inne
Kapitały obce
Kredyty bankowe
Pożyczki pieniężne
Krótkoterminowe instrumenty dłużne
Obligacje długoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Leasing
Inne
Liczba jednostek w module
Udział liczbowy modułu

RAZEM
49,4
19,6
3,3

Moduł I
51,6
14,6
13,0

Moduł II
32,7
20,8
0,0

Moduł III
52,6
21,6
0,7

0,4

9,5

0,0

0,4

20,1
3,2
3,4
1,1
1,2
50,6
15,4
3,0
3,0
1,3
18,7
1,7
6,7
304
100,0

30,3
4,3
4,2
-1,2
0,1
48,4
15,5
1,0
1,4
1,3
17,3
1,4
10,4
83
27,3

7,9
2,0
2,7
-1,3
-0,8
67,3
19,5
1,3
16,3
4,5
16,3
1,5
5,3
44
14,5

18,5
2,9
3,2
2,7
2,1
47,4
14,2
4,4
0,5
0,5
20,0
1,8
5,3
177
58,2

Struktura źródeł finansowania a wielkość i wiek przedsiębiorstwa
Analizując strukturę źródeł zasilania finansowego według wielkości (mierzonej
poziomem obrotów netto) oraz według wieku przedsiębiorstw, można stwierdzić,
że w badanej próbie13:
− udział finansowania obcego, w tym szczególnie zobowiązań z tytułu dostaw
i usług, wzrasta wraz z wielkością podmiotu (źródła obce stanowiły od 47%
źródeł finansowania w klasie najmniejszych podmiotów do 56% w klasie
podmiotów największych; wykres 5),
− skala kredytowania działalności była podobna we wszystkich klasach wielkości
podmiotów (kredyty stanowiły przeciętnie około 14-16% kapitałów; wykres 5),
− firmy mniejsze i młodsze szerzej wykorzystywały finansowanie poprzez emisję
instrumentów dłużnych, szczególnie krótkoterminowych,
− młode firmy, działające nie dłużej niż 5 lat, pozyskiwały więcej środków
ze źródeł własnych niż firmy starsze (w najmłodszych podmiotach źródła własne
stanowiły 58% kapitałów, a w najstarszych firmach 49%; wykres 6),
− młode firmy w mniejszym stopniu niż firmy starsze finansowały działalność
z kredytów bankowych.

13

Interpretując prezentowane wyniki, należy uwzględnić nierównomierny rozkład podmiotów w klasyfikacji.
Taka cecha próby utrudnia wnioskowanie statystyczne. W próbie dominują przedsiębiorstwa o średnim obrocie
(7-40 mln euro) oraz firmy o okresie działalności dłuższym niż 10 lat.
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Wykres 5. Przeciętna struktura źródeł finansowania a wielkość przychodów ze sprzedaży netto
w 2002 r. (w %)
Kapitały własne
60
40
20

Pozostałe kapitały obce

Kredyty bankowe

0

Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług
do 7 mln euro

Instrumenty dłużne
7 - 40 mln euro

powyżej 40 mln euro

Wykres 6. Przeciętna struktura źródeł finansowania na koniec 2002 r. a długość okresu
działalności przedsiębiorstwa (w %)
Kapitały własne
60
40

Pozostałe kapitały obce

20

Kredyty bankowe

0

Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług
do 5 lat

Instrumenty dłużne

5 - 10 lat

powyżej 10

2.2. Optymalność struktury kapitału
Problem optymalności struktury źródeł finansowania
Do oceny optymalności struktury źródeł finansowania posłużono się subiektywną
opinią respondentów. Struktura finansowania została oceniona jako optymalna, jeśli zdaniem
przedsiębiorstwa była zbliżona do struktury najkorzystniejszej z punktu widzenia badanego
podmiotu. Zastosowane w badaniu kryterium oceny optymalności ma więc wyłącznie
charakter jakościowy.
Według tak skonstruowanego kryterium większość, bo niemal 62% badanych
przedsiębiorstw, oceniła aktualną strukturę finansowania działalności jako optymalną.
Jednak według 35% ankietowanych, bieżąca struktura finansowania nie była korzystna
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i odbiegała od optymalnego sposobu finansowania (wykres 7). Pozostałe 4% firm
powstrzymało się od oceny optymalności struktury finansowania.
Wykres 7. Ocena struktury finansowania (według stanu na koniec 2002 r.)
61,7

34,4

RAZEM

53,5

46,5

Moduł I

43,6

Moduł II

50,9

26,1

Moduł III
0%

3,9

5,5

68,6
20%

40%

Struktura finansowania nie jest optymalna

60%

Optymalna

5,3
80%

100%

Brak danych

Zastanawiać może fakt, że problem nieoptymalnej struktury źródeł finansowania
w większym stopniu dotyczył przedsiębiorstw pozyskujących kapitały w drodze emisji
akcji lub instrumentów dłużnych (moduł I i moduł II, wykres 7), w mniejszym zaś –
przedsiębiorstw, które dotychczas nie emitowały takich instrumentów finansowych
(moduł III). Takie obserwacje mogą skłaniać do następujących wniosków:
− W przedsiębiorstwach zasilających się finansowo na rynkach kapitałowych
występują istotne bariery w optymalizacji struktury kapitału. Jednym z przejawów
trudności z optymalizacją struktury zasilania jest zbyt mała skala środków
finansowych pozyskiwanych z emisji akcji. Większość przebadanych emitentów
akcji (moduł I) widziała bowiem potrzebę zwiększenia udziału finansowania
właśnie w drodze emisji akcji (prawie 69% w grupie emitentów działających przy
nieoptymalnej strukturze finansowania wskazało emisję akcji na rynku
publicznym jako jedno z dwóch najbardziej pożądanych źródeł finansowania
zewnętrznego).
− Optymalizacja struktury kapitału nie jest istotnym czynnikiem zachęcającym firmy
do wchodzenia na rynek kapitałowy.
− Nieemitenci nie mają świadomości potrzeby optymalizacji struktury kapitału.
Osiągnięcie optymalnej struktury finansowania było wyraźnie trudniejsze dla
małych przedsiębiorstw (wykres 8). Niekorzystny profil zasilania finansowego był bowiem
problemem niemal dla co drugiego spośród małych przedsiębiorstw (o przychodach
ze sprzedaży netto nieprzekraczających w 2002 r. 7 mln euro), a tylko dla co trzeciego
w grupie większych przedsiębiorstw (przychody netto powyżej 7 mln euro).
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Wykres 8. Ocena aktualnej struktury finansowania a wartość przychodów netto
14,0

Do 7 mln euro

52,3

7 - 40 mln euro

31,7

Powyżej 40 mln
euro

100,0

%

RAZEM

47,1

33,7

30,4

34,4
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Uwaga: udział przedsiębiorstw określających tę strukturę jako nieoptymalną w kategoriach wydzielonych
według obrotów przedsiębiorstwa. Przy osi Y dołączono informację o procentowym udziale kategorii
w próbie.

Nie zaobserwowano, aby młodsze firmy miały większe problemy z optymalizacją
struktury zasilania finansowego niż przedsiębiorstwa dłużej działające (wykres 9).
Odchylenia obecnej struktury finansowania działalności od struktury optymalnej miały
bowiem podobną częstotliwość w obu tych grupach i był to wynik zbliżony do wyniku dla
pełnej próby. Najniższy odsetek firm oceniających profil źródeł zasilania jako niekorzystny
wystąpił w grupie podmiotów działających od 5 do 10 lat.
Wykres 9. Ocena aktualnej struktury finansowania a okres działalności firmy
5,5

Do 5 lat

18,2

5 - 10 lat

100,0 76,2

%

Powyżej 10

35,0

27,3

36,2

RAZEM

34,4
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Uwaga: udział przedsiębiorstw określających tę strukturę jako nieoptymalną w kategoriach wydzielonych
według wieku przedsiębiorstwa.

Problem optymalizacji struktury jest szczególnie dotkliwy dla przedsiębiorstw
działających w branży budowlanej (wykres 10). Około 58% badanych firm o takim profilu
działalności określiło swoją strukturę zasilania finansowego jako niekorzystną. Znacznie
wyższy niż w pełnej próbie odsetek podmiotów działających przy nieoptymalnym profilu
finansowania odnotowano także w sekcji „Pozostałe”. Optymalna struktura kapitału
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relatywnie częściej była natomiast osiągana przez przedsiębiorstwa handlowe – niemal trzy
czwarte przebadanych firm handlowych oceniło profil finansowania jako zbliżony do
korzystnego. Ocena sytuacji w pozostałych sekcjach jest trudna ze względu na ich niewielką
reprezentację w badanej próbie.

2,5 1,4 1,4 26,2100,039,7 3,0 14,9 8,5

Wykres 10. Ocena aktualnej struktury finansowania wg klasyfikacji EKD
%

58,1

Budownictwo
42,6

Pozostale
Transport

36,4

Przetwórstwo przemyslowe

36,1

RAZEM

34,4
24,2

Handel hurtowy i detaliczny;naprawy
Górnictwo i kopalnictwo

20,0

Łączność

20,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

11,1
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Uwaga: udział przedsiębiorstw określających tę strukturę jako nieoptymalną w branżach EKD. Przy osi Y
dołączono informację o procentowym udziale branży w próbie.

Preferencje co do zewnętrznych źródeł finansowania
Z punktu widzenia całej badanej zbiorowości najbardziej pożądanym źródłem
finansowania zewnętrznego, z którego dopływ środków poprawiłby strukturę
finansowania, okazał się kredyt bankowy (wykres 11). W pięciopunktowej skali źródło to
uzyskało średnią ocenę 3,3 pkt. Dla ponad 45% firm określających dotychczasową strukturę
finansowania działalności jako niekorzystną kredyt bankowy był jednym z dwóch najczęściej
preferowanych źródeł finansowania. Na kolejnych miejscach z dość zbliżoną średnią oceną
(około 2,8 pkt.), znalazły się takie metody finansowania, jak: zwiększenie zobowiązań
z tytułu dostaw i usług, emisja akcji oraz emisja obligacji długoterminowych.
Przedsiębiorstwa przejawiały słabsze zainteresowanie takimi źródłami, jak: leasing, emisje
krótkoterminowych instrumentów dłużnych, pożyczki pieniężne. Najniższe miejsce
w rankingu preferowanych źródeł zajęło finansowanie poprzez sprzedaż akcji
funduszom wysokiego ryzyka.
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Wykres 11. Preferowane zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Kredyty bankowe

3,3

Zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

2,9

Emisja akcji w obrocie publicznym

2,8

Emisja obligacji długoterminowych

2,7

Leasing

2,5

Emisja krótkoterminowych instrumentów dłużnych

2,5

Inne

2,4

Pożyczki pieniężne

2,4

Sprzedaż akcji funduszom wysokiego ryzyka

1,9
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Uwaga: preferowane źródła finansowania to takie, których wykorzystanie zbliży strukturę finansowania do
struktury optymalnej. Zbiorowość przedsiębiorstw oceniających aktualną strukturę źródeł finansowania
jako niekorzystną. Średnia ocena w skali od 1 – najmniej preferowane źródło, do 5 – najbardziej
preferowane źródło.

Analizując

wpływ

dotychczasowych

doświadczeń

w

zakresie

finansowania

działalności na rynkach kapitałowych (doświadczenia te może przybliżać zmienna „moduł”,
dzieląca badane przedsiębiorstwa na emitentów akcji, obligacji i nieemitentów) na preferencje
zewnętrznych źródeł finansowania, można zauważyć, że (wykres 12):
− zwiększenie udziału finansowania kredytami bankowymi było pożądane przez
przedsiębiorstwa we wszystkich modułach.
− przedsiębiorstwa, które dotychczas nie wyemitowały ani akcji, ani zbywalnych
instrumentów dłużnych (moduł III), oceniły kredyty bankowe jako najbardziej
preferowane źródło. W tej grupie podmiotów zapotrzebowanie na pozostałe źródła
finansowania było znacznie niższe.
− emisje akcji na rynku publicznym preferowane były przez przedsiębiorstwa, które
dokonały już emisji akcji na rynku publicznym (moduł I). Przedsiębiorstwa te
w drugiej kolejności widziałyby potrzebę zwiększenia poziomu kredytów
bankowych oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
− emitenci zbywalnych instrumentów dłużnych poza potrzebą zwiększenia poziomu
kredytów bankowych najczęściej wskazywali na konieczność zwiększenia
zasilania w drodze emisji instrumentów dłużnych.

18

Kapitały
własne

Wykres 12. Preferowane zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw według
badanych modułów
3,8

2,3

Emisja akcji w obrocie publicznym

2,3
1,9
1,9

1,8

Sprzedaż akcji funduszom wysokiego ryzyka

3,3
3,3
3,2

Kredyty bankowe

2,0

Kapitały obce

Pożyczki pieniężne
Emisja krótkoterminowych instrumentów dłużnych

2,6
2,4
2,4
2,3

2,8
2,7
3,0
2,6

Emisja obligacji długoterminowych

3,3

2,5

Zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

1,8

Leasing

1,4

Inne
1,0
Moduł I

1,5

2,0

2,7
2,6
2,7
2,4
2,7
2,5

3,0

Moduł II

3,5

4,0

4,5

Moduł III

Uwaga: preferowane źródła finansowania to takie, których wykorzystanie zbliży strukturę finansowania do
struktury optymalnej. Zbiorowość przedsiębiorstw oceniających aktualną strukturę źródeł finansowania
jako niekorzystną. Średnia ocena w skali od 1 – najmniej preferowane źródło, do 5 – najbardziej
preferowane źródło.

Wielkość przedsiębiorstwa mierzona poziomem przychodów ze sprzedaży nie
różnicowała wyraźnie badanych firm pod względem preferowanych źródeł finansowania
zewnętrznego (wykres 13). Można jedynie zaobserwować, że większe przedsiębiorstwa były
bardziej zainteresowane kredytami bankowymi, emisją krótkoterminowych instrumentów
dłużnych oraz zwiększeniem zobowiązań handlowych.
Wykres 13. Preferowane źródła finansowania a wielkość obrotów netto według wartości
przychodów netto
Emisja akcji w obrocie
publicznym
5
Inne

4

Sprzedaż akcji funduszom
wysokiego ryzyka

3
Leasing

2

Kredyty bankowe

1
Zwiększenie zobowiązań z
tytułu dostaw i usług
Emisja obligacji
długoterminowych
Do 7 mln euro

Pożyczki pieniężne
Emisja krótkoterminowych
instrumentów dłużnych
7 - 40 mln euro

Powyżej 40 mln euro

Uwaga: preferowane źródła finansowania to takie, których wykorzystanie zbliży strukturę finansowania do
struktury optymalnej. Zbiorowość przedsiębiorstw oceniających aktualną strukturę źródeł finansowania
jako niekorzystną. Średnia ocena w skali od 1 – najmniej preferowane źródło, do 5 – najbardziej
preferowane źródło.
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Wykres 14. Preferowane źródła finansowania a długość okresu działalności firmy
Emisja akcji w obrocie
publicznym
5
Inne

4

Sprzedaż akcji funduszom
wysokiego ryzyka

3
2

Leasing

Kredyty bankowe

1
Zwiększenie zobowiązań z
tytułu dostaw i usług

Pożyczki pieniężne

Emisja obligacji
długoterminowych

Emisja krótkoterminowych
instrumentów dłużnych

Do 5 lat

5 - 10 lat

Powyżej 10

Uwagi: preferowane źródła finansowania to takie, których wykorzystanie zbliży strukturę finansowania do
struktury optymalnej. Średnia ocena w skali od 1 – najmniej preferowane źródło, do 5 – najbardziej
preferowane źródło.

Problem nieoptymalnej struktury finansowania, jak już stwierdzono, w największej
skali

dotyczył

przedsiębiorstw

budowlanych

(wykres

10).

Niewłaściwa

struktura

finansowania w przedsiębiorstwach tej branży wynikała przede wszystkim ze zbyt niskiego
udziału kredytów bankowych, leasingu i obligacji długoterminowych (wykres 15). Te właśnie
źródła przedsiębiorstwa budowlane wskazywały jako najbardziej preferowane – zwiększenie
udziału środków pozyskanych tymi metodami poprawiłoby strukturę finansowania ich
działalności.

Kapitały
własne

Wykres 15. Preferowane źródła finansowania a wybrane (o znaczącym udziale w próbie)
sekcje EKD

Sprzedaż akcji funduszom wysokiego ryzyka

1,6 1,8

3,3

2,6 2,7
2,5

Emisja akcji w obrocie publicznym

2,4

2,0

3,4
3,23,3
3,1

Kredyty bankowe

Kapitały obce

Pożyczki pieniężne

2,7
2,7

2,1

2,0

2,5
2,5

2,42,6

Emisja krótkoterminowych instrumentów dłużnych
Emisja obligacji długoterminowych
Zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Leasing
Inne

Przetwórstwo przemysłowe

1
Budownictwo

2,3

2,4

2,1
2,0
2,0
2,0

2,7 2,9
3,0

2,2

3,0

2,6

3,4

3,2

2,3

2
Handel

3,8

3

4
Pozostałe

Źródło: preferowane źródła finansowania to takie, których wykorzystanie zbliży strukturę finansowania do
struktury optymalnej. Średnia ocena w skali od 1 – najmniej preferowane źródło, do 5 – najbardziej
preferowane źródło.
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Zestawiając

preferencje

dotyczące

zewnętrznych

źródeł

finansowania

z dotychczasowym profilem kapitałów (tabela 3) można stwierdzić14, że:
− kredyty bankowe były preferowane w grupie przedsiębiorstw, w których średnia
dotychczasowa skala finansowania kredytem była relatywnie wyższa.
− pozyskiwanie kapitałów w drodze sprzedaży akcji funduszom wysokiego ryzyka
było bardziej preferowane w grupie przedsiębiorstw o przeciętnie mniejszym
wykorzystaniu tego źródła.
− emisje krótkoterminowych instrumentów dłużnych były bardziej pożądane przez
podmioty stosujące już to źródło finansowania na relatywnie większą skalę.
W większości przypadków różnice między średnim udziałem źródeł w dotychczasowej
strukturze finansowania przedsiębiorstw pogrupowanych według preferencji tych źródeł nie
były jednak istotne statystycznie. Istotność różnic została potwierdzona jedynie w przypadku
finansowania wzajemnymi zobowiązaniami przedsiębiorstw.
Tabela 3. Średni udział źródła w aktualnej strukturze finansowania a ocena możliwości
zoptymalizowania struktury kapitałów poprzez zwiększenie udziału tego źródła
w finansowaniu działalności
Możliwości zoptymalizowania struktury
finansowania poprzez zwiększenie udziału danego
źródła

Obecny udział źródła w strukturze finansowania
(średnia):
wysoko
preferowane
(4 - 5pkt.)

średnio
preferowane
(3 pkt.)

słabo
preferowane
(1 - 2 pkt.)

18,8
12,6
19,2
4,7
8,6
1,9
20,3*
3,0

17,2
19,9
16,8
0,5
3,1
0,7
31,5*
1,5

18,2
18,2
15,5
3,5
2,7
0,1
16,0*
1,4

Emisja akcji w obrocie publicznym
Sprzedaż akcji funduszom wysokiego ryzyka
Kredyty bankowe
Pożyczki pieniężne
Emisja krótkoterminowych instrumentów dłużnych
Emisja obligacji długoterminowych
Zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Leasing

Uwaga: podgrupa przedsiębiorstw określających aktualną strukturę finansowania jako niekorzystną.
* Różnice istotne statystycznie.

Bariery optymalizacji struktury źródeł finansowania
Problemy z osiągnięciem optymalnej struktury finansowania działalności
badanych

przedsiębiorstw

wynikały

przede

wszystkim

z

ich

słabej

sytuacji

ekonomicznej (73% opinii respondentów określających strukturę zasilania jako niekorzystną;
tabela 4). Przedsiębiorstwa wymieniały tu m.in.: zbyt niską płynność finansową, słabą
rentowność, niewłaściwe zarządzanie strukturą finansowania, zbyt wysokie zadłużenie, za
niski udział kapitałów własnych, brak zdolności kredytowej. Wyniki sugerują, że trudności
14

Analiza na niższym poziomie dezagregacji (np. na poziomie działu EKD, który jest istotnym czynnikiem
kształtującym strukturę finansowania) jest utrudniona ze względu na wielkość próby, dlatego też skupiono się
na wynikach na poziomie pełnej próby.
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ekonomiczne przedsiębiorstw były zasadniczą barierą w optymalizacji profilu zasilania
finansowego, zwłaszcza dla spółek finansujących się w drodze emisji akcji (moduł I)
oraz podmiotów, które dotychczas nie wyemitowały żadnych instrumentów finansowych
(moduł III). Zdecydowanie rzadziej bariera ta była wymieniana przez przedsiębiorstwa
emitujące instrumenty dłużne (moduł II). Druga grupa czynników utrudniających osiągnięcie
optymalnej

struktury

finansowania

to,

według

ankietowanych,

bariery

natury

formalnoprawnej, m.in.: skomplikowane przepisy prawne, wysokie podatki oraz brak
wpływu na politykę prowadzoną przez właściciela firmy. Oddziaływanie tego czynnika
przedsiębiorstwa oceniały w sposób zróżnicowany w zależności od dotychczasowych
doświadczeń w zakresie finansowania działalności. Trudności tego rodzaju były relatywnie
najczęściej

spotykaną

przeszkodą

w

optymalizacji

struktury

zasilania

w

grupie

przedsiębiorstw, które dotychczas nie pozyskiwały kapitałów w drodze emisji papierów
wartościowych,

ale

również

wśród

emitentów

instrumentów

dłużnych.

Bariery

formalnoprawne nie występowały natomiast w grupie przedsiębiorstw emitujących akcje.
Tabela 4. Bariery uzyskania optymalnej struktury finansowania według badanych modułów
Słaba sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, niska
płynność, rentowność, nieodpowiednie zarządzanie
strukturą kapitału, zbyt wysokie zadłużenie, niskie kapitały
własne, brak zdolności kredytowej
Słaba koniunktura w kraju, na rynku
Racjonowanie kredytów dla branży, w której działa firma
Bariery formalnoprawne
Wysokie koszty obsługi długu
Inne

Moduł I

Moduł II

Moduł III

RAZEM

80,9

33,3

83,3

72,8

4,3
6,4
0,0
6,4
17,0

0,0
12,5
25,0
4,2
25,0

22,2
0,0
27,8
11,1
18,5

11,2
4,8
16,8
8,0
19,2

Uwaga: podsumowanie wyników pytania otwartego (stąd udziały w kolumnie nie sumują się do 100). Podgrupa
przedsiębiorstw określających obecną strukturę finansowania jako niekorzystną.
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3. Cele i plany emisji
3.1.

Cele dotychczasowych emisji i ich realizacja

3.1.1. Rynek akcji
Wśród ankietowanych spółek publicznych zdecydowana większość wprowadziła
swoje akcje na rynek podstawowy GPW (50 spółek). Na rynku równoległym notowane są
akcje 26 spółek, a na rynku wolnym – 10 spółek. Na CeTO w obrocie znajdują się akcje
12 spółek. 3 firmy będące spółkami publicznymi nie są notowane na żadnym rynku.
Pytanie o cel dokonanych emisji akcji na rynku publicznym można było zadać tylko spółkom
publicznym, które w ten sposób pozyskały finansowanie na rynku kapitałowym. Pozyskanie
z rynku środków finansowych na inwestycje i rozwój firmy było dla 90,8%15 spółek
podstawowym celem emisji akcji na rynku publicznym. 84,1% spółek dokonało emisji
akcji również w celu zwiększenia swojej wiarygodności w kontaktach z kontrahentami,
bankami oraz innymi instytucjami. Ze względu na publiczny charakter rynek akcji stawia
emitentom warunek prezentowania szczegółowych raportów zawierających dane finansowe
oraz ujawniania ważnych informacji o prowadzonej przez nich działalności. Dzięki temu
spółki publiczne stają się przejrzyste i wzrasta ich wiarygodność. Dostęp do nowych źródeł
kapitału pragnęło uzyskać 81,8% spółek. Istotna okazała się promocja firmy dzięki
przeprowadzeniu akcji marketingowej przed wejściem spółek na giełdę (75,0%). Wykres 16
przedstawia średnie oceny czynników, które skłoniły przedsiębiorstwa z modułu I do podjęcia
decyzji o emisji akcji na rynku publicznym.
Wykres 16. Czynniki skłaniające spółki publiczne (moduł I) do emisji akcji na rynku
publicznym
Pozyskanie z rynku finansowania na inwestycje, rozwój
firmy
Większa wiarygodność przedsiębiorstwa na rynku
Dostęp do nowych źródeł kapitału
Promocja firmy
Możliwość dotarcia do szerokiego grona inwestorów
Rynkowa wycena wartości spółki
Zwiększenie płynności akcji
Wykorzystanie programów motywacyjnych
Inne

4,5
4,3
4,1
4,0
3,8
3,6
3,2
2,3
2,1
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Uwaga: średnia ocena czynnika w skali od 1 – w ogóle nieistotny do 5 –bardzo istotny.
15

Suma odpowiedzi 4 – istotny i 5 – bardzo istotny.
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Kategoria „inne” zawierała odpowiedzi przedsiębiorstw, dla których znane im,
a niewymienione w przygotowanej ankiecie czynniki miały istotny wpływ na podjęcie decyzji
o pozyskaniu finansowania poprzez rynek akcji. Indywidualne odpowiedzi firm to:
wprowadzenie do obrotu przez Narodowe Fundusze Inwestycyjne akcji bez dodatkowej
emisji, prywatyzacja oraz sprzedaż akcji przez Skarb Państwa. Dla 72,2% firm „inne”
czynniki w ogóle nie były istotne.
Wykres 17. Cele emisji akcji na rynku publicznym (struktura procentowa udzielonych
odpowiedzi w module I)
Pozyskanie z rynku finansowania na inwestycje, rozwój firmy
73,6
3,4 17,2
Większa wiarygodność przedsiębiorstwa na rynku
47,7
36,4
11,4
Dostęp do nowych źródeł kapitału
43,2
38,6
11,4
31,8
43,2
19,3
Promocja firmy
9,2
25,3
37,9
26,4
Możliwość dotarcia do szerokiego grona inwestorów
Rynkowa wycena wartości spółki 7,0
17,4
39,5
33,7
23,0
Zwiększenie płynności akcji 5,7
13,8
24,1
33,3
22,7
12,5 5,7
22,7
36,4
Wykorzystanie programów motywacyjnych
27,8
72,2
Inne
0%

1 - w ogóle nieistotny

2

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3

4

5 - bardzo istotny

Analizując uzyskane wyniki, można zauważyć, że nie ma zależności pomiędzy
wiekiem przedsiębiorstwa a oceną istotności czynników mających wpływ na podjęcie
decyzji o emisji akcji na rynku publicznym. Zarówno dla firm o relatywnie krótkim okresie
działalności (100%, mała liczebność próby wynosząca 5 spółek), jak i firm, które istnieją od
dawna na rynku (90,4%) podstawowym celem emisji akcji na rynku publicznym było
pozyskanie z rynku finansowania na inwestycje i rozwój firmy.
Analizując cele przeprowadzonych emisji akcji na rynku publicznym według rodzaju
prowadzonej działalności (kod EKD), można stwierdzić, że nie miał on wpływu na ocenę
istotności poszczególnych czynników. Również ocena obecnej struktury finansowania
przedsiębiorstwa jako optymalnej lub nieoptymalnej nie miała wpływu na ocenę
istotności celów emisji akcji na rynku publicznym.
Wyniki przeprowadzonej ankiety potwierdzają, że jednym z podstawowych
celów funkcjonowania rynku kapitałowego jest pozyskiwanie przez przedsiębiorstwa
finansowania na inwestycje i rozwój firmy. Wprowadzenie akcji na rynek publiczny
ułatwia spółkom zwiększenie wiarygodności na rynku wobec kontrahentów, banków
i inwestorów. Spółka, która jest dopuszczona do obrotu publicznego, musi wypełnić wiele
wymogów informacyjnych, co wpływa na jej przejrzystość. Dzięki centralizacji obrotu
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giełdowego rynek publiczny zapewnia przedsiębiorstwom łatwiejszy dostęp do nowych
źródeł kapitału (szeroka baza inwestorów).

3.1.2. Rynek zbywalnych instrumentów dłużnych
Charakter emisji zbywalnych instrumentów dłużnych
Emisja

instrumentów

dłużnych

jest

jednym

ze

źródeł

kapitału

obcego.

Przedsiębiorstwa emitują instrumenty krótkoterminowe (o okresie zapadalności do 1 roku
włącznie) i obligacje długoterminowe (papiery wartościowe o pierwotnym terminie wykupu
powyżej 1 roku). W Polsce emisja instrumentów dłużnych może mieć charakter niepubliczny
lub publiczny (podlegający rygorowi Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi).
W badanej próbie (firmy z modułu I i II) 60 przedsiębiorstw wyemitowało w ostatnich
pięciu latach krótkoterminowe instrumenty dłużne, natomiast 29 - obligacje długoterminowe
(w tym 6 firm z modułu II i jedna z modułu I wyemitowały zarówno instrumenty
krótkoterminowe, jak i obligacje długoterminowe). Jedynie 21% ankietowanych spółek
publicznych emitowało instrumenty krótkoterminowe, a 16% obligacje długoterminowe.
44 respondentów z modułu II (80%) wskazało konkretnie, jakie instrumenty i na jakich
rynkach emitowali.
Tabela 5. Liczba ankietowanych przedsiębiorstw, które w ostatnich 5 latach wyemitowały
krótkoterminowe instrumenty dłużne i obligacje długoterminowe, oraz odsetek tych
przedsiębiorstw w poszczególnych modułach i całej próbie
Instrument finansowy

Moduł I
Moduł II
liczba
%
liczba
%
Instrumenty krótkoterminowe
21
21
39
- rynek niepubliczny
18
18
38
- rynek publiczny
3
3
1
Obligacje długoterminowe
16
16
13
- rynek niepubliczny
8
8
12
- rynek publiczny
8
8
1
Liczba udzielonych odpowiedzi
101
44
Uwaga: kilka badanych przedsiębiorstw wyemitowało w ostatnich 5 latach
instrumenty dłużne, jak i obligacje długoterminowe.

Razem
liczba
%
89
60
41
86
56
38
2
4
3
14
29
20
27
20
14
2
9
6
145
zarówno krótkoterminowe

Odpowiedzi dotychczasowych emitentów potwierdzają zauważalną na krajowym
rynku długu korporacyjnego dominację segmentu niepublicznego, w którym są
plasowane głównie instrumenty krótkoterminowe. Większość emisji (ponad 85%) została
uplasowana na rynku niepublicznym (tabela 5). Niepubliczny charakter emisji był
preferowany w szczególności przez firmy z modułu II. Dla spółek publicznych liczba emisji
obligacji długoterminowych dokonanych w trybie publicznym była taka sama jak w trybie
niepublicznym, podczas gdy ankietowane podmioty z modułu II wprowadziły obligacje
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głównie (92% emisji) na rynek niepubliczny. Na rynku długu krótkoterminowego najczęściej
emitowanym instrumentem były obligacje (wykres 18). Prawie 60% firm z modułu II
(26 podmiotów), które udzieliły odpowiedzi na pytanie o dokonane emisje, finansowało się na
niepublicznym rynku obligacji krótkoterminowych. Jest to zgodne z obserwowanym
wzrostem znaczenia obligacji jako formy prawnej krótkoterminowych instrumentów
dłużnych. Ankietowane przedsiębiorstwa wykorzystywały także inne formy prawne emisji.
W ostatnich pięciu latach łącznie 22 ankietowane podmioty pozyskiwały środki pieniężne,
emitując instrumenty dłużne na podstawie Prawa wekslowego, a 15 na podstawie Kodeksu
cywilnego.
Badane firmy rzadziej dokonywały emisji obligacji długoterminowych. Obligacje
zamienne na akcje były emitowane głównie przez spółki publiczne – instrument taki
wyemitowało łącznie 7 spółek akcyjnych, w tym 6 z modułu I. Cztery przedsiębiorstwa
wskazały, że uplasowały na rynku obligacje przychodowe, natomiast 12 podmiotów było
emitentami innych obligacji długoterminowych.
Wykres 18. Odsetek przedsiębiorstw, które w ostatnich pięciu latach wyemitowały określone
instrumenty dłużne

Obligacje krótkoterminowe

Pozostałe obligacje
długoterminowe
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Długoterminowe obligacje
przychodowe

Długoterminowe obligacje
zamienne

Krótkoterminowe instrumenty
dłużne (Kodeks cywilny)

Krótkoterminowe instrumenty
dłużne (Prawo wekslowe)
Moduł I

Moduł II

Jedynie 9 firm, z czego 8 to spółki publiczne, potwierdziło wprowadzenie emisji
obligacji długoterminowych na rynek publiczny. Cztery firmy wskazały, że uplasowały na
rynku publicznym także obligacje krótkoterminowe. Wydaje się, że przedsiębiorstwa
te sklasyfikowały emisje swoich obligacji krótkoterminowych jako publiczne, chociaż ze
względu na pierwotny termin zapadalności tych instrumentów do tych emisji nie miały
zastosowania przepisy o publicznym obrocie.
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Ciekawych wniosków dostarcza analiza dotychczasowych emitentów instrumentów na
rynku niepublicznym pod względem formy własności ich działalności16. Można sformułować
ogólny wniosek, że spółki akcyjne chętniej niż spółki z o.o. emitują długoterminowe papiery
wartościowe. Emisja instrumentów krótkoterminowych jest natomiast często wykorzystywana
przez spółki z o.o. (w ciągu ostatnich 5 lat w ten sposób pozyskiwało środki 75% takich firm
z modułu II).
Tabela 6. Odsetek emitentów instrumentów krótkoterminowych i obligacji długoterminowych
plasowanych na rynku niepublicznym w poszczególnych kategoriach formy
własności przedsiębiorstw (w %) i liczebność tych kategorii w próbie
Forma własności przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo państwowe
Spółka z o.o.
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka akcyjna z większościowym udziałem Skarbu Państwa
Spółka akcyjna z większościowym udziałem inwestora
zagranicznego
Inne spółki akcyjne

Instrumenty
krótkoterminowe
0,0
75,0
0,0
66,7

Obligacje
długoterminowe
100
12,5
0
33,3

Próba

47,8

21,7
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20,4

8,2

98

1
24
0
6

Analiza wielkości i podziału sektorowego działalności badanych emitentów wskazuje,
że nie istnieje jednoznaczna zależność pomiędzy emitowaniem instrumentów dłużnych
a wielkością przedsiębiorstw (mierzoną wartością przychodów ze sprzedaży netto)
i dominującą dziedziną działalności gospodarczej.
Cele emisji zbywalnych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
Głównym celem emisji instrumentów krótkoterminowych było sfinansowanie
bieżącej działalności ankietowanych firm (tabele 7 i 8). Środki pozyskane z emisji były
często przeznaczane także na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Badanie potwierdziło,
że niekiedy emisja instrumentów krótkoterminowych służy finansowaniu inwestycji
(blisko 40% emitentów z modułu II pozyskiwało środki w tym celu). Tylko dla nielicznych
przedsiębiorstw (4 z modułu II) istotna była możliwość wykorzystania tego źródła
finansowania do legalnego obniżenia obciążeń podatkowych (optymalizacja podatkowa).
Emisja obligacji długoterminowych dla większości ankietowanych firm stanowiła alternatywę
wobec kredytu inwestycyjnego – służyła sfinansowaniu projektów inwestycyjnych. Inne cele
były mniej istotne.

16

Analiza ta dotyczy jedynie emisji na rynku niepublicznym. Ze względu na małą liczbę obserwacji
wnioskowanie w odniesieniu do rynku publicznego było niemożliwe.
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Tabela 7. Odsetek przedsiębiorstw z modułu I, które wykorzystały emisję instrumentów
krótkoterminowych i obligacji długoterminowych do realizacji określonych celów
Cele emisji
Sfinansowanie bieżącej działalności
Sfinansowanie inwestycji
Spłata innych zobowiązań
Optymalizacja podatkowa
Liczba odpowiedzi

Instrumenty
krótkoterminowe
88,2
30,8
41,7
0,0
17

Obligacje
długoterminowe
28,6
70,0
25,0
28,6
10

Tabela 8. Odsetek przedsiębiorstw z modułu II, które wykorzystały emisję instrumentów
krótkoterminowych i obligacji długoterminowych do realizacji określonych celów
Cele emisji
Sfinansowanie bieżącej działalności
Sfinansowanie inwestycji
Spłata innych zobowiązań
Optymalizacja podatkowa
Liczba odpowiedzi

Instrumenty
krótkoterminowe
84,2
39,5
31,6
10,5
38

Obligacje
długoterminowe
11,1
38,9
16,7
5,6
18

Wspomniane finansowanie inwestycji o charakterze długoterminowym środkami
pozyskanymi poprzez emisję instrumentów krótkoterminowych jest możliwe dzięki tzw.
„rolowaniu”. Mechanizm „rolowania” jest powszechnie wykorzystywany – ponad 76%
ankietowanych emitentów dokonuje „rolowania” emisji krótkoterminowych instrumentów
dłużnych. Celem stosowania mechanizmu „rolowania” nie jest jedynie finansowanie
inwestycje. Jak wskazują wyniki badania „rolowanie” emisji jest bardzo często
wykorzystywane do bieżącego finansowania i spłaty innych zobowiązań. Potwierdza to ocena
czynników skłaniających do pozyskiwania środków z tego źródła. Ankietowane
przedsiębiorstwa jako główne przyczyny „rolowania” emisji wskazały:
− możliwość elastycznego zarządzania finansami – dostosowanie wartości
pozyskiwanych środków do zmiennych potrzeb (średnia ocena 4,4),
− możliwość emisji kolejnej transzy z niższymi kosztami odsetkowymi (średnia
ocena 3,6).
Dla znacznie mniejszej liczby przedsiębiorstw (35%) duże lub bardzo duże znaczenie
miała obawa przed mniejszą bazą potencjalnych inwestorów przy emisji obligacji
długoterminowych (średnia ocena 2,7)17. Powyższa hierarchia czynników ściśle wiąże się
z opisywanymi celami emisji. Dla firm, w szczególności dla tych, które wykorzystują
środki pozyskane z emisji do sfinansowania bieżących potrzeb, ważniejsze od bazy
inwestorów są elastyczność finansowania i jego koszt. Potencjalnie większa baza
inwestorów dla instrumentów krótkoterminowych nie jest tak istotna, gdyż mniej
17

Ocena istotności tych czynników nie różni się znacznie pomiędzy emitentami z modułu I i modułu II. Dlatego
przedstawiono jedynie wartości zagregowane dla wszystkich badanych przedsiębiorstw, które stosują strategie
„rolowania” emisji krótkoterminowych instrumentów dłużnych.
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przedsiębiorstw wykorzystuje emisję instrumentów krótkoterminowych do finansowania
inwestycji.
Wykres 19. Ocena istotności czynników wpływających na wykorzystywanie
„rolowania” emisji instrumentów krótkoterminowych
Możliwość emisji kolejnej
transzy z niższymi kosztami
odsetkowymi

15,56

6,67

Możliwośc elastycznego
2,22 6,67
zarządzania finansami
Mniejsza baza potencjalnych
inwestorów dla emisji
obligacji długoterminowych

17,78

35,56

31,11

32,56

0%

24,44

10%

57,78

16,28

20%

30%

1 - w ogóle nieistotny

strategii

40%
2

16,28

50%

60%

3

4

16,28

70%

18,60

80%

90%

100%

5 - bardzo istotny

Innego wytłumaczenia może dostarczyć analiza potencjalnych inwestorów –
podmiotów, do których firmy kierują większość emisji krótkoterminowych instrumentów
dłużnych. Dla wielu emisji bazę inwestorów zapewniają agenci emisji – banki. Często same
banki obejmują część organizowanych przez siebie emisji. Znaczna liczba ankietowanych
przedsiębiorstw (blisko 40%) adresuje emisje do wskazanych przez siebie inwestorów
(wykres 20). Można przypuszczać, że emisje te są obejmowane przez przedsiębiorstwa
z grupy kapitałowej (głównie podmioty dominujące). Prawdopodobnie przyczyną, dla której
część firm nadała niską istotność czynnikowi „mniejsza baza potencjalnych inwestorów dla
emisji obligacji długoterminowych”, był fakt, że nie musiały się one obawiać mniejszego
popytu na instrumenty długoterminowe, bowiem byłyby one również zakupione przez
podmioty dominujące.
Wykres 20. Struktura podmiotowa potencjalnych inwestorów, do których była kierowana
większość emisji krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw

Moduł I

38,9

44,4

36,8

Moduł II

0%

20%

13,2

36,8

40%

Baza inwestorów agenta emisji (w tym też agent emisji)
Wyłącznie agent emisji
Trudno powiedzieć

5,6

60%

80%

11,1

7,2

5,3

100%

Wskazane przez emitenta grono inwestorów
Szerokie grono inwestorów - emisja konsoracjalna
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3.2.

Plany dotyczące emisji

3.2.1. Rynek akcji
Plany dotyczące emisji w Polsce
Emitentami akcji, zgodnie z przepisami prawa, mogą być wyłącznie spółki akcyjne
i komandytowo-akcyjne. Dlatego w celu poznania potencjalnej liczby emitentów zapytano
przedsiębiorstwa, mające inną niż wyżej wymienione formę własności, o zamiar
przekształcenia się w spółkę akcyjną w ciągu najbliższych dwóch lat. Większość odpowiedzi
wskazuje, że firmy nie mają takich planów. W module II 76,0% firm (19) nie zamierza
zmieniać formy własności, w module III zaś 73% firm (151). Łącznie z obu modułów tylko
4,7% przedsiębiorstw (11) planuje przekształcenie w spółkę akcyjną. Strukturę uzyskanych
odpowiedzi przedstawia tabela 9.
Tabela 9. Plany przedsiębiorstw z modułu II i modułu III związane z zamiarem
przekształcenia się w spółkę akcyjną w ciągu najbliższych 2 lat
Moduł
Moduł II
Moduł III
RAZEM DWA MODUŁY

Tak
%
liczba
4,0
1
4,8
10
4,7
11

Nie
%
liczba
76,0
19
73,0
151
73,3
170

Trudno powiedzieć
%
liczba
20,0
5
22,2
46
22,0
51

RAZEM
%
liczba
100,0
25
100,0
207
100,0
232

Wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące planów emisji akcji na rynku publicznym
w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 2 lat mogą być
obciążone błędem, w szczególności dla modułu II. W badanej próbie modułu II i III jedynie
sześć przedsiębiorstw, które deklarowały zamiar przekształcenia się w spółkę akcyjną lub
były spółkami akcyjnymi, odpowiedziało na to pytanie18.
Na pytanie o zamiar emisji akcji na rynku publicznym w ciągu najbliższych dwóch lat
w Polsce zdecydowana większość firm odpowiedziała, że nie rozważała takiej
ewentualności. Tylko 10,3% spółek publicznych (moduł I) wyraziło gotowość emisji
akcji w Polsce. Są to spółki z większościowym udziałem inwestora zagranicznego (2) oraz
należące do kategorii „Inne spółki akcyjne” (7) i jedna, która nie wskazała formy prawnej.
Żadna firma z modułu II nie planuje pozyskania finansowania w ten sposób.
Za potencjalnych emitentów akcji w module III uznano 56 spółek z całej próby, które
zamierzają zmienić formę prawną na spółkę akcyjną lub już są spółkami akcyjnymi. Siedem
spośród nich zamierza wyemitować akcje na rynku krajowym, co stanowi 3,4% badanej
próby. Mając na uwadze reprezentatywność próby, można przypuszczać, że około 70 firm
18

Ostateczną weryfikację hipotezy o reprezentatywności próby zbadanych przedsiębiorstw z modułów II i III
utrudnia fakt, że nie posiadamy informacji o firmach, które nie odpowiedziały na ankietę.
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z całej populacji modułu III w ciągu najbliższych dwóch lat planuje wprowadzić po raz
pierwszy akcje do publicznego obrotu.
Tabela 10. Plany przedsiębiorstw związane
w Polsce w ciągu najbliższych 2 lat
Moduł
Moduł I
Moduł II
Moduł III
RAZEM TRZY MODUŁY

Tak
%
liczba
10,3
10
0,0
0
12,5
7
10,7
17

z

emisją

Nie
%
liczba
43,3
42
16,7
1
44,6
25
42,8
68

akcji

na

rynku

Trudno powiedzieć
%
liczba
46,4
45
83,3
5
42,9
24
46,5
74

publicznym
RAZEM
%
liczba
100,0
97
100,0
6
100,0
56
100,0
159

Wśród 17 przedsiębiorstw – potencjalnych emitentów cztery to spółki z o.o., 13 zaś to
spółki akcyjne. Zdecydowana większość przedsiębiorstw (74) nie podjęła do tej pory
ostatecznej decyzji o pozyskaniu środków finansowych poprzez rynek kapitałowy.
Ocena obecnej struktury finansowania jako najkorzystniejszej lub niekorzystnej
z punktu widzenia przedsiębiorstwa nie ma wpływu na plany dotyczące emisji akcji na
krajowym rynku publicznym.
Tabela 11. Plany emisyjne akcji na krajowym rynku publicznym w zależności od oceny
struktury finansowania jako nieoptymalnej lub optymalnej (łącznie trzy moduły)
Tak

Ocena struktury finansowania

%
11,3
10,4
10,8

Nieoptymalna
Optymalna
RAZEM

Nie

liczba
7
10
17

%
38,7
44,8
42,4

liczba
24
43
67

Trudno
powiedzieć
%
liczba
50,0
31
44,8
43
46,8
74

RAZEM
%
100,0
100,0
100,0

liczba
62
96
158

Plany dotyczące emisji w innych krajach UE
Ankietowanym przedsiębiorstwom zadano również pytanie o ich plany emisji akcji
w innych krajach Unii Europejskiej. Żadna spółka nie zadeklarowała takiego zamiaru (nie
odpowiedziała TAK). Spółki publiczne (moduł I) w większości nie planują takich emisji
(74,1%). Przedsiębiorstwa z modułu II nie podjęły stosownych decyzji (mała liczebność
próby – 6 przedsiębiorstw). Około połowy nieemitentów (moduł III) zdecydowanie nie
planuje pozyskania finansowania w ten sposób, a połowa nie potrafi obecnie jednoznacznie
wypowiedzieć się w tej kwestii.
Tabela 12. Plany przedsiębiorstw związane z emisją akcji na
w innych krajach Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 2 lat
Moduł
Moduł I
Moduł II
Moduł III
RAZEM TRZY MODUŁY

Nie
%

liczba
74,1
16,7
53,6
63,9

63
1
30
94

Trudno powiedzieć
%
liczba
25,9
22
83,3
5
46,4
26
36,1
53

rynku

publicznym

RAZEM
%
liczba
100,0
85
100,0
6
100,0
56
100,0
147
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Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że 10,7% badanych przedsiębiorstw
planuje pozyskać finansowanie poprzez publiczny rynek akcji w ciągu najbliższych 2 lat.
Należy jednak zauważyć, że duży odsetek przedsiębiorstw, które w chwili
przeprowadzania ankiety nie miały skonkretyzowanych zamierzeń co do emisji akcji,
również może stanowić źródło emitentów. W przypadku planów emisji akcji na rynku
krajowym odsetek ten wynosi 46,5%, a w innych krajach Unii Europejskiej – 36,1%.
Przedsiębiorstwom z modułu II oraz modułu III zadano pytanie o ich skłonność do
przeprowadzenia emisji akcji na rynku niepublicznym, którego utworzenie planuje Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Rynek ten charakteryzowałby się między
innymi:
−
−
−
−

rezygnacją z wymogu publikacji prospektu emisyjnego,
ograniczonymi obowiązkami informacyjnymi,
minimum informacji o wydarzeniach korporacyjnych,
brakiem obowiązku oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.

Wśród przedsiębiorstw z obu modułów (II i III) 10,7% firm jest skłonnych do
pozyskania finansowania na tego rodzaju rynku (wykres 21). Są to głównie małe
przedsiębiorstwa (22,2%). Jednak zdecydowana większość przedsiębiorstw (72,8%) nie
potrafiła złożyć jednoznacznej deklaracji. W tej grupie znalazły się przede wszystkim
przedsiębiorstwa średnie (76,4%) oraz duże (71,6%). Całkowity brak zainteresowania nowym
rynkiem wyraziło 16,5% firm.
Wykres 21. Skłonność przedsiębiorstw z modułu II i modułu III do przeprowadzenia emisji
akcji na rynku niepublicznym (w %)

Trudno powiedzieć

Zdecydowanie tak
100
75
50
25
0

Zdecydowanie nie
Moduł II

Raczej tak

Raczej nie
Moduł III

Znaczący odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” w obu modułach (II moduł –
33,3%, moduł III – 79,7%) świadczy o tym, że przedsiębiorstwa prawdopodobnie nie
miały informacji o planach GPW dotyczących utworzenia nowego rynku. W przyszłości
także te firmy mogą zdecydować się na emisję akcji na rynku niepublicznym.
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3.2.2. Rynek zbywalnych instrumentów dłużnych
Przedsiębiorstwom ze wszystkich modułów zadano pytanie nt. planów emisji
instrumentów dłużnych w najbliższych dwóch latach. Firmy wskazały, jakie instrumenty
(krótko-, długoterminowe) i na jakich rynkach zamierzają emitować. Pytano o plany emisji
zarówno na rynku publicznym i niepublicznym w Polsce, jak i na rynkach finansowych
innych krajów Unii Europejskiej.
Plany dotyczące emisji w Polsce
Na podstawie udzielonych odpowiedzi można wnioskować, że w najbliższych
latach nie należy się spodziewać dynamicznego rozwoju krajowego rynku instrumentów
dłużnych. Liczba emitentów znacząco nie wzrośnie. Przedsiębiorstwa nadal będą
preferowały emisje na rynku niepublicznym. Najliczniejszą grupą potencjalnych
emitentów są firmy, które dotychczas pozyskiwały środki na rynku instrumentów
dłużnych (wykres 22). Ponad 50% podmiotów z modułu II zamierza w ciągu najbliższych
dwóch lat dokonać niepublicznej emisji krótkoterminowych instrumentów dłużnych, a 20%
obligacji długoterminowych (w przybliżeniu odpowiada to odsetkowi przedsiębiorstw z tej
grupy, które w ostatnich pięciu latach emitowały instrumenty dłużne – odpowiednio –
o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie i powyżej 1 roku). Jedynie 2 firmy
z modułu II zamierzają przeprowadzić emisję obligacji długoterminowych na rynku
publicznym.
Wykres 22. Odsetek przedsiębiorstw, które zamierzają dokonać emisji
niepublicznym w Polsce, w próbach poszczególnych modułów

Moduł I

Moduł II

Obligacje
długoterminowe

6,9

Krótkoterminowe
instrumenty dłużne

11,9

Obligacje
długoterminowe

20,0

78,2

Planuje

rynku

14,9

73,3

14,9
80,0

Krótkoterminowe
instrumenty dłużne

50,9
0%

na

20%
Nie planuje

49,1
40%

60%

80%

100%

Brak odpowiedzi
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Wykres 23. Odsetek przedsiębiorstw, które zamierzają dokonać emisji na rynku publicznym,
w Polsce w próbach poszczególnych modułów

Moduł I

Obligacje
długoterminowe 6,9

78,2

Krótkoterminowe
1,0
instrumenty dłużne

84,2

Obligacje
3,6
długoterminowe
Moduł II

Planuje

14,9
96,4

Krótkoterminowe
7,3
instrumenty dłużne
0%

14,9

92,7
20%
Nie planuje

40%

60%

80%

100%

Brak odpowiedzi

Wśród spółek publicznych taka sama liczba firm (5) zamierza uplasować obligacje
długoterminowe na rynku publicznym i niepublicznym, z czego dwie to spółki niefinansujące
się dotychczas na rynku długu. Dwanaście przedsiębiorstw z modułu I, z czego
10 to dotychczasowi emitenci, planuje wyemitować instrumenty krótkoterminowe.
Odpowiada to liczbie dotychczasowych emitentów z tej grupy. Warto jednak zwrócić uwagę,
że blisko 15% respondentów z tej grupy nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące
planów emisji. Może to oznaczać, że nie mieli skonkretyzowanych zamierzeń dotyczących
pozyskania kapitałów obcych na rynku instrumentów dłużnych.
Liczba potencjalnych, nowych emitentów jest niska także w grupie przedsiębiorstw
z modułu III. Jedynie 5 spośród 207 ankietowanych firm zamierza dokonać emisji
instrumentów krótkoterminowych, a 4 - obligacji długoterminowych. Plany te nie są
skonkretyzowane, gdyż trzy z tych podmiotów nie potrafiły jednoznacznie określić charakteru
emisji (publiczna lub niepubliczna) i miejsca emisji (Polska lub inne kraje Unii Europejskiej).
Należy zatem przypuszczać, że jedynie 1lub 2 przedsiębiorstwa z tej próby (0,5-1%) mają
określone plany dotyczące emisji.
Chcąc scharakteryzować profil potencjalnych emitentów, przeanalizowano zależności
pomiędzy skłonnością do emisji na rynku niepublicznym a różnymi charakterystykami
firmy19. Z badania wynika, że wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności
nie mają istotnego wpływu na plany dotyczące emisji. Najwięcej firm planujących emisje
znajduje się natomiast w grupie spółek akcyjnych (tabela 13). Powyższa teza dotyczy
19

Ze względu na liczbę obserwacji przeprowadzenie takiej analizy dla rynku publicznego byłoby mało
wartościowe.
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zarówno całości próby, jak i dotychczasowych emitentów z modułu II. 45,8% spółek z o.o.
modułu II zamierza w ciągu dwóch lat uplasować na rynku krótkoterminowe instrumenty
dłużne, podczas gdy odsetek potencjalnych emitentów wśród różnych kategorii spółek
akcyjnych wynosi od 53% do 63%.
Tabela 13. Plany dotyczące niepublicznych emisji instrumentów dłużnych na rynku krajowym
(odsetek firm, które w najbliższych dwóch latach zamierzają dokonać emisji)
Forma własności przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo państwowe
Spółka z o.o.
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka akcyjna z większościowym udziałem Skarbu Państwa
Spółka akcyjna z większościowym udziałem inwestora
zagranicznego
Inne spółki akcyjne

Instrumenty
krótkoterminowe
0,0
7,8
0,0
30,0

Obligacje
długoterminowe
12,5
3,3
0,0
10,0

Próba

29,7

15,4

39

11,9

6,1

148

8
153
1
10

Na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi można przypuszczać, że subiektywna
ocena przedsiębiorstwa dotycząca optymalności jego struktury finansowania ma pewien
wpływ na plany emisji (tabela 14). Wyższy odsetek potencjalnych emitentów znajduje się
w grupie przedsiębiorstw, które uważają, że ich struktura finansowania nie jest
najkorzystniejsza. Ponadto spośród przedsiębiorstw, które planują emisję krótkoterminowych
instrumentów dłużnych i uważają, że ich struktura finansowania odbiega od optymalnej, 39%
uznało emisję tych instrumentów za najlepszy sposób (ocena 5 lub 4) zmiany struktury
pasywów. Jednak dla obligacji długoterminowych odsetek ten wynosił 22,5%.
Tabela 14.

Odsetek firm planujących dokonać emisji w grupie badanych przedsiębiorstw,
które oceniają swoją strukturę finansowania jako optymalną i nieoptymalną

Optymalność struktury finansowania
Struktura finansowania odbiega od optymalnej
Struktura finansowania nie odbiega od optymalnej

Instrumenty
krótkoterminowe
15,4
12,0

Obligacje
długoterminowe
10,4
4,5

Próba
125
224

Plany dotyczące emisji w innych krajach UE
Bardzo niewielka liczba przedsiębiorstw planuje przeprowadzenie emisji na
rynkach finansowych innych krajów UE. W najbliższych dwóch latach niepubliczną emisję
krótko- i długoterminowych instrumentów dłużnych poza Polską zamierza przeprowadzić,
odpowiednio, 6 i 5 firm. W odniesieniu do rynku publicznego liczby te wyniosły 3 i 4. Należy
jednak podkreślić, że w każdej z tych grup znajdowały się trzy te same przedsiębiorstwa
z modułu III. Analiza odpowiedzi tych podmiotów sugeruje, że ich plany dotyczące emisji nie
są sprecyzowane. Firmy te wskazały także, że zamierzają emitować instrumenty
krótkoterminowe oraz obligacje długoterminowe na krajowym rynku publicznym
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i

niepublicznym.

Mając

na

uwadze

powyższe

zastrzeżenie,

należy

stwierdzić,

że skonkretyzowane plany dotyczące niepublicznych emisji instrumentów krótkoterminowych
w innych krajach UE mają jedynie 3 firmy (1% badanej próby), a w odniesieniu do obligacji
długoterminowych tylko 2. Z jednym wyjątkiem wszystkie te przedsiębiorstwa są spółkami
akcyjnymi z większościowym udziałem inwestorów zagranicznych. Przychody netto ze
sprzedaży tych spółek przekroczyły w 2002 r. 40 mln euro. Emisję obligacji
długoterminowych na publicznym rynku innych państw członkowskich UE planuje jedynie
jedna duża spółka publiczna.
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4. Analiza głównych hipotez badawczych odnoszących się do barier
emisji papierów wartościowych
4.1.

Rynek akcji
Ankietowane przedsiębiorstwa poproszono o ocenę istotności czynników, które

wywołały (spółki publiczne, moduł I) bądź mogły wywołać (przedsiębiorstwa z modułu II
i modułu III) obawy przed wykorzystaniem emisji akcji na rynku publicznym jako źródła
finansowania.

Spółki

publiczne

dokonały

oceny

istotności

ośmiu

czynników,

a przedsiębiorstwa z modułu II i modułu III – trzynastu. Niektóre czynniki, które mogą
wywoływać obawy przed emisją akcji, zostały pominięte w ankiecie dla przedsiębiorstw z
modułu I. Założono, że czynniki: „brak potrzeby pozyskania kapitału”, „nie pozwala na to
forma własności przedsiębiorstwa” oraz „dostęp do innych, tańszych źródeł finansowania”,
nie dotyczą firm, które przeprowadziły już emisje akcji na rynku publicznym. Rozkład ocen
tych czynników przedstawiono na wykresach 24 – 29.
Przedsiębiorstwa z modułu I
Jako najbardziej istotne obawy spółki publiczne wymieniły:
− konieczność ujawnienia informacji o firmie przed konkurencją (56,1%20),
− uciążliwość dodatkowych obowiązków informacyjnych (53,9%),
− koszty finansowe statusu spółki publicznej (związane z emisją akcji na rynku
publicznym) (51,2%),
− możliwość utraty kontroli nad spółką (34,4%),
− skomplikowane przepisy prawne (26,4%).
Wykres 24. Średni poziom istotności czynników, które wywołały obawy spółek publicznych
(moduł I) związane z wykorzystaniem emisji akcji na rynku publicznym jako
źródła finansowania
3,7

Konieczność ujawnienia informacji o firmie przed konkurencją
Uciążliwość dodatkowych obowiązków informacyjnych
Koszty finansowe statusu spółki publicznej
Możliwość utraty kontroli nad spółką
Skomplikowane przepisy prawne
Skomplikowane przepisy podatkowe
Wypełnienie zasad ładu korporacyjnego
Rozwodnienie kapitału
Ograniczenie optymalizacji podatkowej
Niewystarczająca znajomość rynku akcji
Inne

3,5
3,5
3,0
3,0
2,8
2,6
2,6
2,2
2,2
1,1
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Uwaga: koszty finansowe statusu spółki publicznej obejmują m.in. koszty związane z emisją akcji na rynku
pierwotnym, takie jak: sporządzenie, druk i publikacja prospektu emisyjnego, audyt, doradztwo prawne
i finansowe, promocja, opłaty na rzecz KPWiG, KDPW oraz GPW lub CeTO, inne.
20

Jest to suma ocen „istotny” i „bardzo istotny”.
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Ujawnienie informacji o firmie ściśle wiąże się z obowiązkami informacyjnymi
stawianymi emitentom akcji na rynku publicznym. Obowiązki te obejmują prezentowanie
przez spółkę publiczną nie tylko danych finansowych, ale również wszystkich istotnych
informacji mogących wpłynąć na cenę akcji spółki. Takie informacje mogą dotyczyć planów
inwestycyjnych, zawieranych kontraktów handlowych, współpracy z kontrahentami.
Przedsiębiorstwa obawiają się ujawniania tego typu informacji, ponieważ mogą być one
wykorzystane przez konkurencję. Czynnik ten uzyskał (w pięciopunktowej skali)
średnią ocenę 3,7.
Wykres 25. Ocena istotności czynników, które wywołały obawy spółek publicznych przed
wykorzystaniem emisji akcji na rynku publicznym jako źródła finansowania
(procent odpowiedzi w module I)
Konieczność ujawnienia informacji o firmie przed konkurencją 11,0
30,8
25,3
30,8
Uciążliwość dodatkowych obowiązków informacyjnych
18,7
35,2
27,5
16,5
15,6
35,6
33,3
13,3
Koszty finansowe statusu spółki publicznej
11,1
23,3
33,3
20,0
Możliwość utraty kontroli nad spółką 12,2
Skomplikowane przepisy prawne 7,7
15,4 11,0
41,8
24,2
Wypełnienie zasad ładu korporacyjnego 12,1
11,0 7,7
31,9
37,4
15,4 6,6
39,6
25,3
Skomplikowane przepisy podatkowe 13,2
Rozwodnienie kapitału 15,4
17,6 4,4
30,8
31,9
Ograniczenie optymalizacji podatkowej
4,5
34,8
33,7
25,8
Niewystarczająca znajomość rynku akcji
5,6
30,3
31,5
30,3
10,0
90,0
Inne
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 - w ogóle nieistotny

2

3

4

5 - bardzo istotny

Równie istotnymi czynnikami, budzącymi obawy przedsiębiorstw z modułu I przed
emisją akcji, okazały się: dodatkowe obowiązki informacyjne oraz wysokość kosztów
finansowych związanych z emisją akcji na rynku publicznym (średnia ocena dla obu
czynników 3,5). Wskazane przez spółki czynniki mogą stanowić bariery rozwoju rynku akcji.
Są one najczęściej wymieniane w dyskusjach publicznych na temat przyszłości Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Istotność czynników, które wywołały obawy poszczególnych spółek publicznych,
rozpatrzono również w zależności od wielkości przedsiębiorstw. Istnieją pewne różnice
w postrzeganiu wymienionych obaw przez spółki małe, średnie i duże.
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Tabela 15.

Ocena poszczególnych czynników jako istotnych i bardzo istotnych przez spółki
publiczne w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (odsetek danej klasy
w module I)

Czynnik

Spółki publiczne (moduł I)
średnie
duże
(7 - 40 mln euro)
(≥40 mln euro)
6,3
17,1
0,0
31,3
62,1
59,4
62,5
54,0
51,3
68,8
59,4
36,2
43,8
41,7
24,3
31,3
27,0
13,5
0,0
5,6)
8,3
25,0
21,6
13,5
31,3
35,1
16,2
31,3
32,4
8,1

małe
(≤7 mln euro)

Niewystarczająca znajomość rynku akcji
Konieczność ujawnienia informacji o firmie przed konkurencją
Uciążliwość dodatkowych obowiązków informacyjnych
Koszty finansowe statusu spółki publicznej
Możliwość utraty kontroli nad spółką
Rozwodnienie kapitału
Ograniczenie optymalizacji podatkowej
Wypełnianie zasad ładu korporacyjnego
Skomplikowane przepisy prawne
Skomplikowane przepisy podatkowe

Małe spółki publiczne najbardziej obawiały się poniesienia wysokich kosztów
finansowych statusu spółki publicznej (68,8% udzielonych odpowiedzi). Dla średnich spółek
publicznych najważniejszym problemem była konieczność ujawnienia informacji o firmie
przed konkurencją (62,1% udzielonych odpowiedzi). Czynnik ten za najbardziej istotny
uznały również duże spółki publiczne (59,4% udzielonych odpowiedzi).
Przedsiębiorstwa z modułu II i modułu III
Przedsiębiorstwa z modułu II i modułu III wskazały inne niż spółki publiczne
(moduł I) czynniki, które w największym stopniu wpłynęły na podjęcie negatywnej decyzji
o emisji akcji. Przedsiębiorstwa te nie pozyskiwały kapitału poprzez emisję akcji przede
wszystkim dlatego, że miały dostęp do innych, tańszych źródeł finansowania (38,3%
udzielonych odpowiedzi). Średnia ocena dla tego czynnika wyniosła 2,8 (łącznie dla
modułów II i III). Źródłami tymi były: kredyty bankowe i kupieckie, pożyczki od innych
przedsiębiorstw, emisje krótkoterminowych instrumentów dłużnych na rynku niepublicznym,
kredyty zagraniczne oraz leasing.
Drugi istotny czynnik zawiera kategoria „Inne” (37,7% udzielonych odpowiedzi).
Średnia ocena dla tego czynnika wyniosła 2,6 łącznie dla obu modułów. W grupie tej znalazły
się następujące odpowiedzi: „decyzja właściciela”, „projekt zbyt pionierski”, „spółka w fazie
rozwoju”, „strategia grupy kapitałowej”, „szukaliśmy długu krótkoterminowego”.
Przedsiębiorstwa nie pozyskiwały także kapitału poprzez emisję akcji, ponieważ
nie miały takiej potrzeby (35,9% udzielonych odpowiedzi; średnia ocena 2,8 łącznie dla
obu modułów). Za istotną przeszkodę uznano formę własności przedsiębiorstwa, która nie
pozwalała na emisję akcji (34,9% udzielonych odpowiedzi; średnia ocena 2,5 łącznie dla obu
modułów).
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Wykres 26. Ocena istotności czynników, które wywołały obawy przedsiębiorstw z modułu II
i modułu III przed wykorzystaniem emisji akcji na rynku publicznym jako źródła
finansowania (łącznie dla obu modułów)
37,1

Brak potrzeby pozyskania kapitału
Nie pozwala na to forma własności
Dostęp do tańszych źródeł kapitału
Możliwość utraty kontroli
Uciążliwość dodatkowych obowiązków informacyjnych
Koszty finansowe spółki publicznej
Konieczność ujawnienia danych finansowych
Wypełnienie zasad ładu korporacyjnego
Rozwodnienie kapitału
Skomplikowane przepisy podatkowe
Skomplikowane przepisy prawne
Niewystarczająca znajomość rynku akcji
Ograniczenie optymalizacji podatkowej
Inne
0%
1 - w ogóle nieistotny

9,2

17,9
7,1
28,8
4,2 7,6 6,3
28,6
7,8 13,9 11,3
27,0
11,1 14,9
11,5
19,1
14,8
15,2 11,4 12,7
14,2
17,2
14,2
12,5
12,6
16,8
10,1 10,5
15,9
15,5 7,1 10,0
13,9
15,6
12,2 9,3
11,9
16,9
13,6 8,5
11,8
21,4
16,4 6,7
9,7
19,4
5,5 5,1
12,7
22,8
5,93,4
3,1
3,1
36,7

53,4
40,0
43,4
46,0
41,8
50,0
51,5
48,9
49,2
43,7
60,3
55,3
56,1

2

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
3

4

5 - bardzo istotny

Analizując oddzielnie przedsiębiorstwa z modułów II i III, można zauważyć pewne
zróżnicowanie ocen poszczególnych czynników. Przedsiębiorstwa z modułu II nie
korzystały z emisji akcji, ponieważ miały dostęp do innych tańszych źródeł kapitału
(50,0%). Najbardziej obawiały się możliwości utraty kontroli nad spółką (46,7%) oraz
rozwodnienia kapitału (43,5%). Istotną barierą uniemożliwiającą emisję akcji była forma
własności, której przedsiębiorstwa nie chcą zmieniać (34,0% udzielonych odpowiedzi). Dla
32,6% przedsiębiorstw negatywny czynnik stanowiły koszty finansowe statusu spółki
publicznej. Rozkład ocen wymienionych powyżej oraz pozostałych czynników przedstawiono
na wykresie 27.
Wykres 27. Ocena istotności czynników, które wywołały obawy u przedsiębiorstw z modułu II
przed wykorzystaniem emisji akcji na rynku publicznym jako źródła finansowania
(odsetek odpowiedzi w badanej próbie)
Dostęp do tańszych źródeł kapitału
Możliwość utraty kontroli
Rozwodnienie kapitału
Nie pozwala na to forma własności
Koszty finansowe spółki publ.
Obowiązki informacyjne
Wypełnienie zasad ładu korporacyjnego
Brak potrzeby pozyskania kapitału
Skomplikowane przepisy podatkowe
Ujawnienie danych
Skomplikowane przepisy prawne
Ograniczenie optymalizacji podatkowej
Brak znajomości rynku
Inne

26,1
22,2
23,9

6,5 17,4
23,9
26,1
4,4
26,7
20,0
26,7
19,6
13,0
19,6
23,9
10,6 2,1
31,9
55,3
21,7
15,2
30,4
15,2
17,4
34,0
19,1
17,0
12,8
17,0
32,7
20,4
18,4
6,1
22,4
22,9
39,6
10,4
10,4
16,7
36,2
12,8
25,5
10,6 14,9
36,2
17,0
23,4
12,8 10,6
34,0
14,9
29,8
14,9 6,4
43,5
13,0
30,4
6,5 6,5
70,2
8,5 14,9 4,3
45,5
4,5 9,1
40,9
0%

1 - w ogóle nieistotny
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2

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
3

4

5 - bardzo istotny

Głównym

powodem

nieemitowania

akcji

na

rynku

publicznym

przez

przedsiębiorstwa z modułu III był brak potrzeby pozyskania finansowania (38,1%).
Ponadto przedsiębiorstwa te miały dostęp do innych tańszych źródeł kapitału (35,4%
udzielonych odpowiedzi). Istotną barierę stanowiła również forma własności, której
przedsiębiorstwa nie chciały zmieniać (35,0% udzielonych odpowiedzi). W znacznie
mniejszym stopniu czynnikiem hamującym podjęcie decyzji o emisji akcji były obawy
przedsiębiorstw przed możliwością utraty kontroli nad firmą (26,9% udzielonych
odpowiedzi). Wykres 28 przedstawia rozkład ocen pozostałych czynników, negatywnie
wpływających na podjęcie decyzji o pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcji na rynku
publicznym.
Wykres 28. Ocena istotności czynników, które wywołały obawy przedsiębiorstw z modułu III
przed wykorzystaniem emisji akcji na rynku publicznym jako źródła finansowania
(odsetek odpowiedzi w badanej próbie)
Brak potrzeby pozyskania kapitału
Dostęp do tańszych źródeł kapitału
Nie pozwala na to forma własności
Możliwość utraty kontroli
Koszty finansowe spółki publ.
Skomplikowane przepisy prawne
Obowiązki informacyjne
Skomplikowane przepisy podatkowe
Ujawnianie danych
Rozwodnienie kapitału
Wypełnienie zasad ładu korporacyjnego
Brak znajomości rynku akcji
Ograniczenie optymalizacji podatkowej
Inne

36,5
43,5

8,9

52,9
48,4
46,8
46,1
48,9
52,4
53,4
55,0
56,3
57,9
58,1
59,2
0%

1 - w ogóle nieistotny

10%
2

20%

16,7
6,3
31,8
13,0
8,2
27,2
27,7
5,2 6,8 7,3
12,1
9,5
17,4
12,6
14,0
14,0
11,3
14,0
19,4
16,8
6,8
11,0
14,7
11,1
11,6
13,7
14,8
14,3
6,9
11,6
15,2
9,4
10,5
11,5
14,7
10,5
5,8
14,1
14,7
7,4 6,8
14,7
20,5
5,8 5,8
10,0
20,9
5,8
12,6
2,6
35,5

8,2

30%

40%

3

50%

60%

70%

4

80%

90%

100%

5 - bardzo istotny

Analizując wyniki uzyskane z trzech modułów z pominięciem czynników, które
z

założenia

nie

dotyczyły

przedsiębiorstw

z

modułu

I,

można

zauważyć,

że przedsiębiorstwa z modułów II i III wymieniły jako istotne i bardzo istotne inne czynniki
niż spółki publiczne (moduł I). Firmy z modułu II najbardziej obawiały się utraty kontroli
nad spółką. Spółki publiczne wymieniły ten czynnik jako czwarty w kolejności,
a przedsiębiorstwa z modułu III jako drugi. Firmy z modułu II wykazały duże obawy przed
rozwodnieniem kapitału21, a przez to zmniejszeniem wpływu na zarządzanie spółką.
Dla pozostałych ankietowanych przedsiębiorstw czynnik ten nie był tak bardzo istotny (ósmy
w kolejności). Dla przedsiębiorstw z modułów II i III duże znaczenie miały czynniki
zaliczone do kategorii „inne” (odpowiednio, trzecie i pierwsze w kolejności). Spółki
21

Jest to procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy
kapitału akcyjnego.
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publiczne oceniły je natomiast jako najmniej ważne. Z analizy danych wynika, że koszty
finansowe

związane

ze

statusem

spółki

publicznej

stanowią

istotną

barierę

w pozyskiwaniu kapitału poprzez emisję akcji. Przedsiębiorstwa z modułu I oraz modułu
III wymieniły ten czynnik jako trzeci w kolejności, a firmy z modułu II jako czwarty.
Negatywnym czynnikiem są również dodatkowe obowiązki informacyjne. Ujawnienia
informacji o firmie najbardziej obawiają się spółki, które już dokonały emisji akcji na rynku
publicznym. Dla przedsiębiorstw z pozostałych modułów nie jest on aż tak istotny (ósmy
i siódmy w kolejności). Czynniki, które wywołały bądź mogły wywołać obawy związane
z pozyskaniem kapitału poprzez emisję akcji, przedstawia tabela 16.
Tabela 16.

Obawy przedsiębiorstw przed pozyskaniem kapitału poprzez emisję akcji na
rynku publicznym (hierarchia czynników w poszczególnych modułach)

Czynnik
Ujawnienie informacji o firmie
Dodatkowe obowiązki informacyjne
Koszty finansowe statusu spółki publicznej
Możliwość utraty kontroli nad spółką
Skomplikowane przepisy prawne
Wypełnianie zasad ładu korporacyjnego
Skomplikowane przepisy podatkowe
Rozwodnienie kapitału
Ograniczenie optymalizacji podatkowej
Nieznajomość rynku akcji
Inne

Moduł I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Moduł II
8
5
4
1
9
6
7
2
10
11
3

Moduł III
7
5
3
2
4
9
6
8
11
10
1

Koszty finansowe przeprowadzenia emisji akcji na rynku publicznym
Z całej populacji badanych przedsiębiorstw 88 respondentów (25,8%) przyznało, że
koszty przeprowadzenia emisji akcji na rynku publicznym są odpowiednie. Jako wysokie
i bardzo wysokie oceniło je natomiast 24,3% firm. Aż 148 firm z modułu II i modułu III
(43,7%) nie potrafiło jednoznacznie ocenić wysokości kosztów. Może to świadczyć o braku
zainteresowania przedsiębiorstw pozyskiwaniem środków finansowych poprzez emisję
akcji oraz braku wiedzy co do takiej możliwości finansowania.
Analizując odpowiedzi udzielone przez przedsiębiorstwa, można zauważyć znaczne
różnice w ocenie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji akcji na
rynku publicznym. Spośród spółek publicznych (moduł I), które już poniosły koszty
wejścia na rynek kapitałowy, 54,4% oceniło ich wysokość jako odpowiednią. Duży jest
jednak odsetek firm, których zdaniem koszty te są wysokie i bardzo wysokie (39,2%).
Wśród przedsiębiorstw z modułu II podobny odsetek (36,4%) postrzega koszty jako
wysokie i bardzo wysokie. Około połowy przedsiębiorstw z tego modułu nie zna jednak tych
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kosztów (45,5%). W module III odsetek firm nieznających wysokości kosztów emisji jest
jeszcze większy i wynosi 59,9%. Wyniki badania potwierdziły, że istotną barierą
w rozwoju rynku akcji są koszty emisji akcji na rynku publicznym (szczególnie dla
przedsiębiorstw z modułu I). Dodatkowo przedsiębiorstwa z modułu II i modułu III nie
mają dostatecznej wiedzy o kosztach emisji akcji. Przedsiębiorstwa te albo nie
próbowały zidentyfikować kosztów albo nie próbowały zdobyć informacji o ich
wysokości.
Wykres 29. Ocena wysokości kosztów finansowych statusu spółki publicznej (odsetek
odpowiedzi w poszczególnych modułach)
Bardzo niskie
60
40
Trudno powiedzieć

Niskie
20
0

Bardzo wysokie

Odpowiednie

Wysokie
Moduł I

Moduł II

Moduł III

Dla przedsiębiorstw, w których ocenie koszty dokonania emisji akcji są za wysokie,
najmniej uzasadnione były koszty związane z:
−
−
−
−

wynagrodzeniem firmy konsultingowej (41,7%),
sporządzeniem prospektu emisyjnego (11,8%),
drukiem i publikacją prospektu emisyjnego (7,8%),
gwarancją objęcia emisji (5,4%)22.

Przedsiębiorstwa wymieniały także koszty związane z doradztwem prawnym
i podatkowym, opłaty na rzecz biura maklerskiego, koszty audytu i analiz prawnych oraz
promocji.
Koszty związane z emisją akcji i ponoszone na rzecz instytucji rynku
kapitałowego, takich jak GPW, KDPW oraz KPWiG, zostały ocenione jako wysokie
tylko przez 5 przedsiębiorstw (2,5% całej próby).

22

W nawiasach podano odsetek respondentów, którzy udzielili danej odpowiedzi na pytanie otwarte, dotyczące
najmniej uzasadnionych kosztów emisji akcji na rynku publicznym.
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Przedsiębiorstwa z modułu I
Średni poziom istotności czynnika „koszty finansowe statusu spółki publicznej”
wyniósł 3,5 w module I. Czynnik ten został wymieniony przez spółki jako trzeci pod
względem znaczenia.
W celu potwierdzenia zgodności odpowiedzi udzielanych przez przedsiębiorstwa
przeprowadzono analizę krzyżową wyników uzyskanych z dwóch pytań23. Pierwsze z nich
dotyczyło oceny kosztów emisji akcji na rynku publicznym, drugie zaś polegało na ocenie
istotności czynnika „koszty finansowe statusu spółki publicznej”. Z analizy tej wynika,
że 55,2% spółek publicznych, które oceniły koszty jako wysokie i bardzo wysokie, nadało
czynnikowi wysoki lub bardzo wysoki poziom istotności. Analizując pytania w odwrotnej
kolejności, można zauważyć, że 44,4% spółek publicznych, według których koszty finansowe
mają duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o emisji akcji, przyznało również, że koszty
te są wysokie i bardzo wysokie.
Spośród spółek publicznych, które dokonały emisji akcji, 51,2% uznało „koszty
finansowe statusu spółki publicznej” za istotny i bardzo istotny czynnik, budzący ich
obawy przed wykorzystaniem emisji akcji jako źródła finansowania. Im mniejsza spółka,
tym wyższe obawy związane z wysokością kosztów emisji akcji na rynku publicznym
i statusu spółki publicznej. Obawy takie wyraziło 68,8% małych przedsiębiorstw, natomiast
znacznie mniej dużych firm (36,2%) oceniło ten czynnik jako istotny i bardzo istotny.
Spółki,

których

struktura

finansowania

odbiega

od,

ich

zdaniem,

najkorzystniejszej, w większości (65,1%) przyznały, że koszty wejścia na publiczny
rynek akcji budziły ich istotne obawy. Wśród spółek, których struktura finansowania jest
optymalna, odsetek firm uznających ten czynnik za ważny jest niższy i wynosi 38,3%.
Przedsiębiorstwa z modułu I jako najmniej uzasadnione wymieniły te same koszty
dokonania emisji akcji, co cała zbiorowość. Jako główne powody uznania tych kosztów za
mało uzasadnione podały: zbyt wysokie stawki za usługi oraz zbyt dużą liczbę egzemplarzy
prospektu emisyjnego do wydrukowania. Jednocześnie spółki oceniają te koszty jako
wysokie, aczkolwiek niezbędne.

23

Analiza krzyżowa polega na porównaniu odpowiedzi udzielonych przez przedsiębiorstwa na dane pytanie
z wynikami uzyskanymi z pytania pokrewnego. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo oceniło koszty finansowe
jako wysokie to jednocześnie powinno przypisać im wysoki poziom istotności.
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Przedsiębiorstwa z modułu II i modułu III
Średni poziom istotności czynnika „koszty finansowe statusu spółki publicznej”
wyniósł łącznie 2,4 dla modułu II i modułu III. Czynnik ten został wymieniony przez badane
podmioty jako szósty pod względem znaczenia. Jako istotny i bardzo istotny czynnik ten
oceniło 26,7% przedsiębiorstw z obu modułów. Przedsiębiorstwa z modułu II przypisały
kosztom wyższy średni poziom istotności (2,9) niż przedsiębiorstwa z modułu III (2,3).
Analizując odpowiedzi przedsiębiorstw w zależności od ich formy własności, można
zauważyć pewne różnice w ocenach czynnika. Dla przedsiębiorstw państwowych czynnik ten
jest w ogóle nieistotny. Koszty emisji akcji na rynku publicznym nie budzą również obaw
45,1% spółek z o.o. Wysokości kosztów obawiają się spółki akcyjne, szczególnie zaliczane
do kategorii „inne” (37,7%).
Wielkość firmy wpływa na ocenę istotności czynnika. W przeciwieństwie do ocen
spółek z modułu I, w module II i module III istnieje zależność - im większe jest
przedsiębiorstwo, tym bardziej obawia się wysokości kosztów emisji akcji. Fakt ten jest
o tyle ciekawy, że z analiz przeprowadzanych przez GPW wynika, że koszty maleją wprost
proporcjonalnie do wielkości emisji. Rozkład odpowiedzi przedstawia tabela 17.
Tabela 17.

Ocena istotności czynnika „koszty finansowe statusu spółki publicznej”
w zależności od wielkości firmy (łącznie dla modułu II i III, w %)

Czynnik
1 - w ogóle nieistotny
2
3
4
5 - bardzo istotny

Małe
50,0
25,0
7,1
7,1
10,7

Średnie
40,3
12,7
20,1
11,9
14,9

Duże
42,4
13,6
16,7
18,2
9,1

Wśród podmiotów z modułu II wysokość kosztów związanych z emisją akcji na rynku
publicznym budziła największe obawy przedsiębiorstw średnich (35,7%). Odsetek małych
firm, które uznały ten czynnik za w ogóle nieistotny, i odsetek firm, dla których ma on duże
znaczenie, są takie same i wynoszą 30,8%. Większość małych firm z modułu III (66,7%) nie
obawia się wysokości kosztów związanych z emisją akcji na rynku publicznym. Odsetek
średnich przedsiębiorstw, dla których ten czynnik jest w ogóle nieistotny, jest mniejszy
i wynosi 43,3%, a wśród dużych firm – 51,1%. Wysokość kosztów budzi największe obawy
wśród przedsiębiorstw średnich (25,8%).
Analizując wyniki w zależności od całkowitego okresu działalności firmy, można
stwierdzić, że im krótszy okres działalności przedsiębiorstwa, tym większe są jego obawy
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związane z wysokością kosztów (suma ocen 4 i 5). Rozkład odpowiedzi przedstawia tabela
18.
Tabela 18.

Ocena istotności czynnika „koszty finansowe statusu spółki publicznej”
w zależności od całkowitego okresu działalności firmy (łącznie dla modułu II i III,
w %)

Czynnik
1 - w ogóle nieistotny
2
3
4
5 - bardzo istotny

3 – 5 lat
40,0
20,0
6,7
20,0
13,3

5 – 10 lat
37,7
11,3
22,6
13,2
15,1

Powyżej 10 lat
43,5
14,9
16,8
13,0
11,8

W grupie przedsiębiorstw z modułu II 43,5% firm, których struktura finansowania jest
optymalna, przypisało temu czynnikowi wysoki poziom istotności. Wśród przedsiębiorstw,
według których struktura finansowania jest nieoptymalna, odsetek ten jest niższy i wynosi
23,8%. Przedsiębiorstwa z modułu II o optymalnej strukturze finansowania są bardziej
świadome kosztów zmiany tej struktury. Wśród przedsiębiorstw z modułu III ocena
struktury finansowania jako nieoptymalnej lub optymalnej nie ma wpływu na ocenę istotności
tego czynnika.

Moduł III

Moduł II

Wykres 30. Ocena wysokości kosztów finansowych statusu spółki publicznej w zależności od
oceny
struktury
finansowania
przedsiębiorstwa
(odsetek
odpowiedzi
w poszczególnych modułach)

Odbiega od najbardziej korzystnej

19,0

19,0

Nie odbiega od najbardziej korzystnej

21,7

13,0

38,1

21,7

17,4

14,3 9,5

26,1

Odbiega od najbardziej korzystnej

44,7

17,0 14,9 14,9 8,5

Nie odbiega od najbardziej korzystnej

48,1

12,4 14,0 13,2 12,4

0%
1 - w ogóle nieistotny

2

20%
3

40%
4

60%
80% 100%
5 - bardzo istotny

Koszty finansowe statusu spółki publicznej mogą stanowić barierę rozwoju
publicznego rynku akcji. Ich wysokość wzbudzała istotne obawy przede wszystkim
wśród przedsiębiorstw z modułu I. Spółki publiczne oceniły większość kosztów jako
wysokie, aczkolwiek uzasadnione. Za nadmierne i nieuzasadnione uznały jedynie koszty
związane z wynagrodzeniem firmy konsultingowej i audytorskiej oraz wszelkie koszty
sporządzenia, druku i publikacji prospektu emisyjnego. Czynnik kosztowy miał również
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duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o emisji akcji przez przedsiębiorstwa
z modułu II. Należy jednak zaznaczyć, że znaczny odsetek firm z tego modułu nie zna
wysokości tych kosztów. Dla firm z modułu III wysokość kosztów nie jest istotnym
czynnikiem negatywnie wpływającym na ich decyzje dotyczące emisji akcji. W module
tym odsetek przedsiębiorstw nieznających wysokości kosztów jest jednak jeszcze
większy niż w module II (59,9%).
Zakres obowiązków informacyjnych emitentów akcji na rynku publicznym
Wypełnianie obowiązków informacyjnych przez emitentów akcji na rynku
publicznym zwiększa przejrzystość działalności przedsiębiorstwa, co może wpływać na
zmniejszenie kosztu pozyskania kapitału (szersze grono inwestorów i większa wiarygodność
emitenta). Z drugiej strony wypełnianie tych obowiązków wiąże się z ujawnianiem przed
konkurencją istotnych informacji o strategii rozwoju firmy, co może stanowić jedną z barier
rozwoju rynku akcji. Z przeprowadzonej analizy odpowiedzi wynika, że uciążliwości
dodatkowych obowiązków informacyjnych najbardziej obawiały się spółki publiczne
(moduł I). W module tym 53,9% firm przypisało temu czynnikowi wysoki poziom istotności.
Spośród przedsiębiorstw z modułu II 29,8% firm stwierdziło, że czynnik ten budzi ich istotne
obawy przed emisją akcji.
Wykres 31. Ocena
istotności
czynnika
„uciążliwość
dodatkowych
informacyjnych” (odsetek odpowiedzi w poszczególnych modułach)

obowiązków

1 - w ogóle nieistotny
60
40
20

5 - bardzo istotny

2

0

4
Moduł I

3
Moduł II

Moduł III

Najmniejsze obawy omawiany czynnik budzi wśród przedsiębiorstw z modułu III.
Obowiązki informacyjne nie są w ogóle istotne dla 48,9% firm z tego modułu. 22,7%
przedsiębiorstw

przyznało

natomiast,

że

uciążliwość

dodatkowych

obowiązków

informacyjnych negatywnie wpływa na decyzję o emisji akcji.
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Przedsiębiorstwa z modułu I
Średni poziom istotności czynnika „dodatkowe obowiązki informacyjne” dla
przedsiębiorstw z modułu I wyniósł 3,5. Spośród spółek publicznych, które dokonały emisji
akcji, 53,9% uznało „uciążliwość dodatkowych obowiązków informacyjnych” za istotny
i bardzo istotny czynnik, który wywołał ich obawy przed wykorzystaniem emisji jako źródła
finansowania.
Największe

obawy

związane

z

uciążliwością

dodatkowych

obowiązków

informacyjnych miały małe firmy (62,5% udzielonych odpowiedzi), natomiast podobny
odsetek średnich i dużych firm ocenił ten czynnik jako istotny (odpowiednio 54,0%
i 51,3%).
Wykres 32. Ocena
istotności
czynnika
„uciążliwość
dodatkowych
informacyjnych” według wielkości przedsiębiorstwa

obowiązków

1 - w ogóle nieistotny
50
40
30
20
10
0

5 - bardzo istotny

2

4

Małe

3

Średnie

Duże

Ze względu na fakt, że większość (93%) ankietowanych spółek publicznych (moduł I)
działa na rynku powyżej 10 lat, nie można stwierdzić, czy istnieje zależność pomiędzy
całkowitym okresem działalności a oceną istotności czynnika „uciążliwość dodatkowych
obowiązków informacyjnych”.
Analiza krzyżowa dwóch pytań: o ocenę istotności czynnika „uciążliwość
dodatkowych obowiązków informacyjnych” oraz ocenę obowiązków informacyjnych jako
nadmiernych, potwierdziła zgodność odpowiedzi. Spółki publiczne, które stwierdziły, że
czynnik ten jest w ogóle nieistotny lub mało istotny, w 100% uznały obowiązki informacyjne
za właściwe. Natomiast 64,7% spółek publicznych, które oceniły ten czynnik jako bardzo
istotny, w pytaniu dotyczącym oceny obowiązków informacyjnych przyznało, że są one
nadmierne.
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Wykres 33.

Ocena
istotności
czynnika
„uciążliwość
dodatkowych
informacyjnych” a ocena obowiązków informacyjnych
100

100,0

100,0

80
Ocena obowiązków
informacyjnych

obowiązków

75,0

74,2

60

64,7
35,3

40
25,8

25,0

20
0

0,0
0

1

0,0
2

3

4

5

Ocena istotności
Nadmierne

Właściwe

Jako nadmierne obowiązki informacyjne spółki z modułu I wymieniały najczęściej:
raporty okresowe (40,3%) oraz informacje o planach i strategii firmy (29,0%). Wskazywały
też na zbyt dużą szczegółowość raportów (9,7%) oraz pracochłonność i uciążliwość ich
przygotowywania (9,5%). Ponadto dla 21,4% ankietowanych spółek publicznych obowiązki
informacyjne są nadmierne z powodu konieczności ujawniania konkurencji istotnych
informacji24.
Przedsiębiorstwa z modułu II i modułu III
Średni poziom istotności czynnika „dodatkowe obowiązki informacyjne” dla
przedsiębiorstw z modułów II i III był o wiele niższy niż w module I i wyniósł 2,3 (średnie
dla modułów II i III wynoszą, odpowiednio, 2,6 i 2,2). Wysoki poziom istotności przypisało
temu czynnikowi 24,1% przedsiębiorstw z obu modułów, a 46,0% przedsiębiorstw
stwierdziło, że dodatkowe obowiązki informacyjne są w ogóle nieistotne przy podejmowaniu
decyzji o emisji akcji.
Dla 34,0% firm z modułu II obowiązki informacyjne nie hamują decyzji
o pozyskaniu finansowania poprzez emisje akcji. W module III znacznie więcej firm jest
zdania, że obowiązki informacyjne nie wpływają negatywnie na te decyzje (48,9%). Wysoki
stopień istotności przypisało temu czynnikowi 29,8% firm z modułu II oraz 22,7% firm
z modułu III.
24

Podane wartości stanowią odsetek respondentów, którzy udzielili danej odpowiedzi na pytanie otwarte,
w którym poproszono o wskazanie obowiązków informacyjnych uznawanych przez ankietowanych jako
nadmierne.

49

Analiza krzyżowa dwóch pytań: o ocenę istotności czynnika „uciążliwość
dodatkowych obowiązków informacyjnych” oraz ocenę obowiązków informacyjnych jako
nadmiernych, potwierdziła zgodność odpowiedzi. Połowa przedsiębiorstw, które oceniły
obowiązki informacyjne jako nadmierne, uznała również ten czynnik za bardzo istotny.
Analizując wyniki przedsiębiorstw z modułu II i modułu III, dotyczące oceny
istotności czynnika w zależności od wielkości firmy, można zauważyć pewne różnice
pomiędzy poszczególnymi modułami. Wśród przedsiębiorstw z modułu II, dla których
obowiązki informacyjne stanowią ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji o emisji
akcji, przeważają firmy średnie (35,7%). Około połowy przedsiębiorstw z modułu III,
niezależnie

od

wielkości,

nie

obawia

się

natomiast

dodatkowych

obowiązków

informacyjnych. W grupie małych przedsiębiorstw 31,3% przypisało temu czynnikowi
wysoki stopień istotności. Spośród średnich przedsiębiorstw 15,6% przypisuje temu
czynnikowi średnią istotność, a 22,2% - wysoką i bardzo wysoką. W grupie dużych
przedsiębiorstw 20,8% przyznało, że obowiązki informacyjne mają negatywny wpływ na
podjęcie decyzji o emisji akcji. Rozkład odpowiedzi przedstawia tabela 19.
Tabela 19.

Ocena
istotności
czynnika
„uciążliwość
dodatkowych
informacyjnych” w zależności od wielkości firmy (w %)

Moduł II
Czynnik
małe
średnie
1 - w ogóle nieistotny
38,5
28,6
2
23,1
14,3
3
7,7
21,4
4
7,7
14,3
5 - bardzo istotny
23,1
21,4
Uwaga: odsetek odpowiedzi w podziale na moduły II i III

duże
35,0
20,0
20,0
15,0
10,0

małe
50,0
12,5
6,3
12,5
18,8

obowiązków

Moduł III
średnie
50,0
12,3
15,6
10,7
11,5

duże
47,9
18,8
12,5
10,4
10,4

Przedsiębiorstwa z modułu II jako powód uznania obowiązków informacyjnych za
nadmierne najczęściej wymieniały:
− ujawnienie strategii firmy - korzysta konkurencja (25,0%),
− ich zbyt duża szczegółowość i pracochłonność (18,8%),
− zbyt duża częstotliwość sporządzania np. raporty kwartalne (12,5%).
Natomiast firmy z modułu III postrzegały obowiązki informacyjne jako nadmierne najczęściej
z powodu:
− szczegółowej sprawozdawczości – korzysta konkurencja (26,7%),
− zaangażowania większych zasobów ludzkich i pracochłonności (20,0%),
− nadmiernego ich skomplikowania (20,0%)25.
25

W nawiasach podano odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli na pytanie otwarte dotyczące przyczyn
uznania obowiązków informacyjnych jako nadmiernych.
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Wypełnianie

obowiązków

informacyjnych,

szczególnie

dotyczących

przygotowywania raportów okresowych i podawania do publicznej wiadomości informacji
o zawieranych znaczących umowach, jest najbardziej uciążliwe dla przedsiębiorstw
z modułu I. Również firmy z modułu II uznają, że obowiązki te negatywnie wpływają na ich
decyzje o emisji akcji na rynku publicznym. W obu modułach czynnik ten stanowi istotną
barierę głównie dla małych przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstw z modułu III czynnik ten nie
jest natomiast istotną barierą w emisji akcji.
Jedną z konsekwencji istnienia dodatkowych obowiązków informacyjnych jest
ujawnienie informacji o firmie jej konkurentom. Spośród spółek publicznych (moduł I)
56,1% stwierdziło, że ujawnienie informacji o firmie budziło ich istotne obawy przed emisją
akcji na rynku publicznym. Wśród przedsiębiorstw z modułu II odsetek ten jest mniejszy
i wynosi 23,4%, przy czym tyle samo firm określiło ten czynnik jako średnio istotny.
Najmniejsze obawy czynnik ten wzbudza wśród przedsiębiorstw z modułu III (19,9%).
Wykres 34. Ocena istotności czynnika „konieczność ujawnienia informacji o firmie przed
konkurencją” w podziale na moduły (w %)
1 - w ogóle nieistotny
60
40
20

5 - bardzo istotny

2

0

4
Moduł I

3
Moduł II

Moduł III

Przedsiębiorstwa z modułu I
Spośród spółek publicznych (moduł I), które dokonały emisji akcji, 56,1% uznało
czynnik „konieczność ujawnienia informacji o firmie przed konkurencją” za istotny
i bardzo istotny, wywołujący ich obawy przed wykorzystaniem emisji akcji jako źródła
finansowania.
Tabela 20.

Ocena istotności czynnika „konieczność ujawnienia informacji o firmie przed
konkurencją”
Ocena istotności
1 - w ogóle nieistotny
2
3
4
5 - bardzo istotny
Razem

Odsetek odpowiedzi
2,2
11,0
30,8
25,3
30,8
100,0
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Czynnik ten był najbardziej istotny dla średnich (62,1% odpowiedzi) oraz dużych
przedsiębiorstw (59,4% odpowiedzi). Małe przedsiębiorstwa wykazały najmniej obaw
związanych z tym czynnikiem (31,3%). Obawy związane z powyższym czynnikiem zostały
wymienione jako piąte w kolejności. Rozkład odpowiedzi przedstawia tabela 21.
Tabela 21.

Ocena istotności czynnika „konieczność ujawnienia informacji o firmie przed
konkurencją” w zależności od wielkości firmy (w %)

Ocena istotności

małe

%
liczba
1 - w ogóle nieistotny
6,3
1
2
31,3
5
3
31,3
5
4
25,0
4
5 - bardzo istotny
6,3
1
Uwaga: odsetek odpowiedzi w podziale na moduły II i III.

Wielkość firmy
średnie
%
liczba
0,0
0
5,4
2
32,4
12
29,7
11
32,4
12

duże
%
2,7
8,1
29,7
18,9
40,5

liczba
1
3
11
7
15

Przedsiębiorstwa z modułu II i modułu III
Czynnik „konieczność ujawnienia danych finansowych przed konkurencją” został
oceniony przez przedsiębiorstwa z modułów II i III jako średnio istotny (średni poziom
istotności wyniósł 2,2, przy maksimum 2,8 dla wszystkich czynników). Aż 50%
ankietowanych firm z tej grupy stwierdziło, że jest on w ogóle nieistotny, a 20,6% wskazało
wysoką istotność. Nie stwierdzono istotnych rozbieżności w ocenie analizowanej kwestii,
biorąc pod uwagę całkowity okres działalności ankietowanych firm.
Wśród ankietowanych przedsiębiorstw ujawnienia informacji o firmie i danych
finansowych najbardziej obawiały się spółki, które dokonały emisji akcji na rynku
publicznym (moduł I). Czynnik ten był najistotniejszy dla średnich oraz dużych firm.
Dla podmiotów z modułu II czynnik ten okazał się średnio istotny. Najmniejsze obawy
budził wśród przedsiębiorstw, które nie przeprowadziły emisji ani akcji, ani zbywalnych
instrumentów dłużnych (moduł III). Może to być wynikiem nieznajomości zakresu
obowiązków informacyjnych, którym podlegają spółki publiczne.
Przepisy prawne dotyczące emisji akcji na rynku publicznym
Kolejną potencjalną barierą w rozwoju publicznego rynku akcji, która została
przeanalizowana, były przepisy prawne dotyczące emisji. Dla 26,4% spółek publicznych
(moduł I) czynnik ten miał istotnie negatywny wpływ (oceny 4 i 5) na podjęcie decyzji
o pozyskaniu kapitału poprzez rynek kapitałowy. Przepisy prawne okazały się istotne również
dla 21,3% przedsiębiorstw z modułu II oraz 23,6% przedsiębiorstw z modułu III. Znaczny
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odsetek firm z modułu I (41,8%) i modułu II (29,8%) przypisał temu czynnikowi średni
poziom istotności. Największą grupę firm, dla których przepisy prawne nie wpływają na
decyzję o emisji akcji, stanowią przedsiębiorstwa z modułu III (46,1%). Może to być
wynikiem nieznajomości regulacji prawnych związanych z rynkiem kapitałowym (brak
wiedzy).
Wykres 35. Ocena istotności czynnika „skomplikowane przepisy prawne” w podziale na
moduły (w %)
1 - w ogóle nieistotny
50
40
30
20

5 - bardzo istotny

2

10
0

4

3

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Przedsiębiorstwa z modułu I
Średni poziom istotności czynnika „skomplikowane przepisy prawne” wyniósł 3,0
(przy maksymalnej średniej 3,7 wśród wszystkich czynników). Spośród spółek
publicznych (moduł I), które dokonały emisji akcji, 26,4% uznało ten czynnik za istotny
i bardzo istotny, a 41,8% oceniło go jako średnio istotny.
Wykres 36. Ocena istotności czynnika „skomplikowane przepisy prawne” przez spółki
publiczne według wielkości firmy (w %)

Małe

25,0

Średnie

21,6

Duże

43,8

40,5

16,2
0%

18,8

18,9

27,0

1 - w ogóle nieistotny

16,2

40,5

20%

40%
2

60%
3

10,8 5,4
80%

4

12,5

100%

5 - bardzo istotny
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Wielkość firmy nie stanowi istotnego czynnika różnicującego odpowiedzi.
Przedsiębiorstwa ze wszystkich kategorii w większości oceniły ten czynnik jako średnio
istotny (około 40% w każdej grupie wielkości). Podobny był również odsetek firm, dla
których istotność tego czynnika jest wysoka w grupie przedsiębiorstw małych (31,3%)
i średnich (35,1%). Skomplikowane przepisy prawne miały najmniejsze znaczenie dla dużych
spółek (16,2%).
Przedsiębiorstwa z modułu II i modułu III
Spośród przedsiębiorstw z modułu II i modułu III 52,7% uznało, że przepisy
prawne nie ograniczają ich skłonności do emisji akcji na rynku publicznym. Tylko
11,5% firm odpowiedziało, że regulacje prawne dotyczące emisji akcji wpływają negatywnie
na podjęcie decyzji o pozyskaniu finansowania poprzez rynek kapitałowy.
Wykres 37. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy przepisy prawne zmniejszają skłonność do
emisji akcji na rynku publicznym? (w %)

18,2

Moduł 2

Moduł 3

56,4

9,7

Razem

51,7

11,5

0%
Tak

25,5

38,7

52,7

20%
Nie

40%

35,9

60%

80%

100%

Nie znamy prawa regulującego emisje publiczne

Warto zaznaczyć, że 35,9% firm z obu modułów nie zna prawa regulującego
emisje publiczne. Odsetek firm, które nie mają takiej wiedzy, jest o wiele większy wśród
przedsiębiorstw z modułu III (38,7%) niż modułu II (25,5%).
Analiza krzyżowa odpowiedzi na dwa pytania: o ocenę istotności czynnika
„skomplikowane przepisy prawne” oraz ocenę, czy przepisy prawne zmniejszają skłonność
przedsiębiorstw do emisji akcji na rynku publicznym, potwierdziła zgodność udzielonych
odpowiedzi. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 46,7% przedsiębiorstw, które twierdząco
odpowiedziały na drugie pytanie, przypisało również wysoki poziom istotności temu
czynnikowi. Firmy, dla których przepisy prawne nie są barierą oceniły, że czynnik ten jest dla
nich w ogóle nieistotny (45,9% przedsiębiorstw).
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Przedsiębiorstwa, które przyznały, że przepisy prawne zmniejszają ich skłonność do
emisji akcji na rynku publicznym, zostały poproszone o wymienienie tych przepisów. Nie
wskazały jednak konkretnych obszarów regulacyjnych sprawiających im problemy, a jedynie
wymieniły nazwy aktów prawnych, w których one występują. Zmniejsza to wartość
pozyskanych informacji. Najczęściej wskazywano:
− Rozporządzenie RM z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych26,
− Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (art. 68,71 oraz 81)27,
− przepisy podatkowe,
− ustawa o rachunkowości28,
− Kodeks spółek handlowych29.
Powyższe przepisy dotyczą zakresu obowiązków, jakie musi spełnić emitent przy
wprowadzaniu akcji do publicznego obrotu, oraz rodzaju dokumentów wymaganych przy
składaniu wniosku do KPWiG.
Przedsiębiorstwa oceniły przepisy prawne jako ogólnie skomplikowane i niejasne.
Analiza uzyskanych odpowiedzi w zależności od poszczególnych kryteriów: formy
własności, wielkości oraz wieku przedsiębiorstwa, wskazuje, że czynnik ten nie wpływa na
charakter odpowiedzi. Większość firm z modułu II i modułu III nie uważa by, przepisy
prawne ograniczały ich skłonność do emisji akcji.

4.2.

Rynek zbywalnych instrumentów dłużnych
Ze

względu

na

różnice

prawno-organizacyjne

emisji

analiza

czynników

ograniczających rozwój rynku instrumentów dłużnych zostanie przeprowadzona w podziale
na rynek niepubliczny i publiczny.

4.2.1.

Emisje niepubliczne
Koszty emisji
Firmy z modułu III zostały poproszone o wskazanie i ocenę przyczyn

niewykorzystywania emisji instrumentów dłużnych na rynku niepublicznym. Dla większości
przedsiębiorstw z grupy III koszty emisji nie są znaczącym czynnikiem (średnia ocena
2,3), który powoduje, że nie pozyskują środków finansowych na rynku długu. Jedynie

26

Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz. 1569.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 49, poz. 447, tekst jednolity.
28
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694, tekst jednolity.
29
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. Nr 94, poz. 1037.
27
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22% nieemitentów uznaje, że koszt finansowania poprzez niepubliczną emisję
instrumentów dłużnych jest wyższy niż koszt kredytu bankowego lub innych źródeł
kapitałów obcych.
Wykres 38.

Średnia ocena przyczyn niewykorzystywania
instrumentów dłużnych przez firmy z modułu III

niepublicznych

Nie mieliśmy potrzeby pozyskania kapitału

emisji

3,2

Skomplikowane przepisy podatkowe

2,3

Skomplikowane przepisy prawne
dotyczące emisji
Wysoki koszt takiego finansowania w
porównaniu z kosztami innych źródeł
Obawialiśmy się braku popytu na
instrumenty dłużne
Niewystarczająca znajomość rynku długu i
instrumentów

2,3
2,3
2,2
2,1

Ograniczenie optymalizacji podatkowej

1,8

Inne

2,1
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Firmy z modułu I i II poproszono o ocenę kosztów pozyskania środków za pomocą
przeprowadzonych programów niepublicznych emisji instrumentów dłużnych w stosunku do
kosztu kredytu bankowego, jaki mogły uzyskać. Większość dotychczasowych emitentów
stwierdziła, że niepubliczna emisja jest tańszym źródłem kapitału niż kredyt
(wykres 40). Jedynie 15,5% respondentów z modułu I oraz 12,7% modułu II było
przeciwnego zdania. Odpowiedzi na to pytanie nie są zróżnicowane pod względem udziału
kapitałów obcych w pasywach firm. Odsetek podmiotów, które wskazały, że emisja jest
tańszym źródłem finansowania, jest najwyższy w grupie dużych przedsiębiorstw, a najniższy
w firmach o przychodach ze sprzedaży netto do 7 mln euro włącznie. Znaczna grupa
ankietowanych podmiotów z modułu II (40%) nie była w stanie określić relacji pomiędzy
kosztami emisji a kredytowaniem. Jedynie 13 firm z tej grupy określiło w punktach
procentowych relację kosztów ostatniego zrealizowanego programu emisji do kredytu
bankowego. Według wskazań podmiotów, koszty te były najczęściej niższe o około 3 punkty
procentowe.
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Wykres 39.

Rozkład ocen przyczyn niewykorzystywania niepublicznych emisji instrumentów
dłużnych przez firmy z modułu III
31,6

Nie mieliśmy potrzeby pozyskania kapitału

7,1 12,8

8,2

40,3

Niewystarczająca znajomość rynku długu i instrumentów

50,8

11,7

Obawialiśmy się braku popytu na instrumenty dłużne

52,0

11,1

Wysoki koszt takiego finansowania względem kosztów innych
źródeł

Skomplikowane przepisy prawne dotyczące emisji

45,9

Skomplikowane przepisy podatkowe

47,7

Inne

Wykres 40.

10,2
10,7

2

20,9

13,1

10,6

11,7 10,2
19,4 6,1 1,5
13,8

18,9
19,3
1,2

70,6
0%

13,1

18,4

54,6

Ograniczenie optymalizacji podatkowej

1 - w ogóle nieistotny

10,2

46,9

8,1 5,1

24,4

12,2

11,2
10,2

25,9

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3

4

5 - bardzo istotny

Struktura ocen kosztów finansowania poprzez program emisji niepublicznej w
porównaniu z kredytem bankowym

Moduł I

15,4

Moduł II

61,5

12,7
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20%
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60%

70%
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Trudno powiedzieć

Dogłębna analiza kosztów programów emisji niepublicznej zrealizowanych przez
respondentów wskazuje, że koszty pozaodsetkowe stanowią średnio 0,38% wartości
uplasowanej emisji (mediana 0,31%). Nie stwierdzono zależności pomiędzy wartością tego
wskaźnika a wielkością przedsiębiorstwa. W kosztach pozaodsetkowych największy udział
mają wydatki, które są ponoszone przy każdej emisji: prowizja dla organizatora od wartości
zrealizowanej emisji (średnia 53,9%, mediana 37,5% kosztów pozaodsetkowych), opłata za
przygotowanie programu emisyjnego, w tym sporządzenie memorandum informacyjnego
(średnia 32,6%, mediana 29%). Inne znaczne koszty to wykupienie gwarancji objęcia emisji
(średnia 26,3%, mediana 26,0%) oraz opłaty administracyjne i skarbowe (średnia 10,8%,
mediana 8,1%).

57

Tabela 22. Zależność między relacją finansowania poprzez niepubliczną emisję i kredytem
bankowym a wielkością przedsiębiorstwa (w %)
Koszt niepublicznej emisji
Niższy w porównaniu z kredytem bankowym
Wyższy w porównaniu z kredytem bankowym
Trudno powiedzieć
Liczba odpowiedzi

małe
53,8
30,8
15,4
34

Wielkość przedsiębiorstwa
średnie
duże
57,1
65,5
7,1
10,3
35,7
24,1
8
14

Z doświadczeń dotychczasowych emitentów wynika, że koszty finansowania na
niepublicznym rynku instrumentów dłużnych są niższe niż koszt kredytu bankowego.
Także firmy z modułu III uznają ten czynnik za mało istotną przeszkodę w korzystaniu
z tego źródła kapitału.
Obowiązki informacyjne
Dotychczasowych emitentów z modułu I i II poproszono o ocenę czynników, które
wywoływały obawy przed wykorzystaniem emisji instrumentów dłużnych jako źródła
kapitałów obcych (tabela 23). W obu grupach przedsiębiorstw obowiązki informacyjne
związane z emisją niepubliczną nie zostały uznane za istotny czynnik. Spośród firm
z modułu II, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie, 85% wskazało, że dodatkowe
obowiązki informacyjne są w ogóle nieistotną bądź mało istotną barierą. Wśród spółek
publicznych odsetek ten wynosił blisko 55%. Na wypełnianie obowiązków informacyjnych
narzekały głównie średniej wielkości spółki akcyjne z większościowym udziałem kapitału
zagranicznego (3 na 6 takich podmiotów przypisało temu czynnikowi ocenę 4 lub 5)30. Warto
dodać, że wśród tych 3 firm dwie mają status spółki publicznej, a więc są zobowiązane do
ujawniania i przygotowywania znacznie szerszego zakresu informacji o swojej działalności.
Tabela 23. Średnia ocena istotności czynników, które wywołały obawy przed emisją
instrumentów dłużnych na rynku niepublicznym
Czynniki
Niewystarczająca znajomość rynku długu i instrumentów
Uciążliwość dodatkowych obowiązków informacyjnych
Ograniczenie optymalizacji podatkowej
Skomplikowane przepisy prawne
Skomplikowane przepisy podatkowe
Inne

Moduł I
2,2
2,4
2,1
3,0
2,7
2,3

Moduł II
1,5
1,6
1,5
1,8
1,7
1,8

W badanej próbie obowiązki informacyjne związane z emisją niepubliczną
okazały się nieistotną lub mało istotną barierą w rozwoju rynku.

30

Tak mała liczebność w przekrojach wynika z liczebności bazy (dotychczasowych emitentów instrumentów
dłużnych), do której było adresowane to pytanie.
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Wykres 41. Rozkład ocen czynników, które wywołały obawy przed emisją instrumentów
dłużnych na rynku niepublicznym (moduł I)
Skomplikowane przepisy prawne

27,3

Skomplikowane przepisy podatkowe

18,2

30,0

Obowiązki informacyjne

30,0

36,4

Nieznajmość rynku

40,0

Ograniczenie optymalizacji podatkowej

40,0

9,1

18,2
20,0
10,0

20,0
18,2

20,0
27,3

20,0

20,0

50,0
25,0

50,0

Inne

27,3

18,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
1 - w ogóle nieistotny

2

3

4

5 - bardzo istotny

Przepisy prawne
Przepisy prawne i podatkowe dotyczące emisji niepublicznych nie wywoływały
obaw wśród emitentów z modułu II. Dla tej grupy przedsiębiorstw wszystkie czynniki
są mało istotne, a więc można domniemywać, że nie stanowią żadnej bariery w wejściu
na rynek. Dla niektórych spółek publicznych skomplikowane przepisy prawne i podatkowe
mogą stanowić pewną barierę. Przepisy prawne i podatkowe wywoływały pewne obawy
(oceny 4 lub 5), odpowiednio, 5 i 4 podmiotów spośród 11 respondentów z modułu I.
Przepisy prawne i podatkowe nie są także istotną przyczyną niewykorzystywania
niepublicznych emisji instrumentów dłużnych przez podmioty z modułu III.
Przedsiębiorstwa te nie korzystają z tego źródła finansowania głównie dlatego, że nie
mają potrzeb pozyskania kapitału. 95 podmiotów (blisko 50%) uznało ten czynnik za
istotną lub bardzo istotną przyczynę, z czego ponad połowa uważa swoją strukturę
finansowania za optymalną. Około 22% respondentów z modułu III wskazało zatem, że nie
ma żadnego motywu poszukiwania kapitału na rynku instrumentów dłużnych. Jedynie dla
25% firm z modułu III przepisy prawne stanowią istotną barierę dla emisji niepublicznej
(oceny 4 lub 5). Dla 44 podmiotów spośród 197 nieemitentów (22,5%), którzy udzielili
odpowiedzi, istotną przeszkodą są także skomplikowane przepisy podatkowe. Wagi
przypisywane tym czynnikom są bardzo zróżnicowane ze względu na wielkość firmy.
Znacznie wyższy odsetek średnich i dużych przedsiębiorstw z modułu III uznaje, że przepisy
prawne i podatkowe stanowią dla nich barierę wejścia na rynek długu korporacyjnego.
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Tabela 24.

Zależność między oceną istotności czynników „przepisy prawne” i „przepisy
podatkowe” a wielkością firmy (w %)

Czynnik
Przepisy prawne
Przepisy podatkowe
Liczba odpowiedzi

małe
10,0
10,0
10

Wielkość przedsiębiorstwa
średnie
duże
23,8
38,5
16,8
38,5
160
26

Uwaga: odsetek firm z danej grupy modułu III, które przypisały tym czynnikom w odniesieniu do emisji
niepublicznej wartości 4 lub 5.

Przepisy prawne i podatkowe regulujące emisję instrumentów dłużnych na rynku
niepublicznym nie stanowią bardzo istotnej bariery w rozwoju tego rynku. Jedynie kilka
spółek publicznych uznało je za czynnik, który może determinować ich negatywną
decyzję w zakresie emisji.
Jak wspomniano, głównym czynnikiem decydującym o niefinansowaniu na rynku
długu był brak potrzeby pozyskania kapitału. Warto dodać, że istnieje zależność pomiędzy
wielkością przedsiębiorstwa a wagą przypisywaną temu czynnikowi (tabela 25). Brak potrzeb
pozyskania kapitału był oceniany jako istotny lub bardzo istotny czynnik najczęściej przez
duże przedsiębiorstwa. Najniższy odsetek ocen 4 i 5 został przypisany przez grupę małych
przedsiębiorstw.
Tabela 25.

Zależność między oceną istotności czynnika „brak zapotrzebowania na kapitał”
a wielkością firmy (w %)

Wielkość przedsiębiorstwa
małe
średnie
duże
Brak zapotrzebowania na kapitał
30,0
48,1
57,7
Liczba odpowiedzi
10
160
26
Uwaga: odsetek firm z danej grupy modułu III, które przypisały temu czynnikowi w odniesieniu do emisji
niepublicznej wartości 4 lub 5.
Czynnik

4.2.2.

Emisje publiczne
Koszty emisji
Podmioty z modułu I i II poproszono o ocenę czynników, które wywoływały u nich

obawy przed emisją na rynku publicznym (tabela 26). Koszty emisji publicznej zostały
uznane w obu grupach przedsiębiorstw za najważniejszą przesłankę zniechęcającą do
emisji. Za istotny lub bardzo istotny (ocena 4 lub 5) uznało ten czynnik 53%
ankietowanych spółek publicznych i 56% podmiotów z modułu II. Duże znaczenie
przypisywały kosztom spółki z o.o. (60%) i pozostałe spółki akcyjne (82%) z modułu II.
Przedsiębiorstwa zostały także zapytane o swoje doświadczenia z przeprowadzonych emisji
publicznych. Większość spółek publicznych (12 spośród 16), które dotychczas
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przeprowadziły emisję na rynku publicznym, oceniła, że jest to tańsze źródło
finansowania niż kredyt bankowy.
Tabela 26.

Średnia ocena czynników, które wywołały obawy przed emisją instrumentów
dłużnych na rynku publicznym

Czynniki
Niewystarczająca znajomość rynku długu i instrumentów
Konieczność ujawnienia informacji przed konkurencją
Uciążliwość dodatkowych obowiązków informacyjnych
Koszty publicznej emisji obligacji
Ograniczenie optymalizacji podatkowej
Skomplikowane przepisy prawne
Skomplikowane przepisy podatkowe
Inne

Moduł I

Moduł II
2,1
2,9
3,1
3,5
2,3
2,8
2,6
2,6

1,9
2,4
2,6
3,6
2,0
3,2
2,9
3,0

Wykres 42. Rozkład ocen czynników, które wywołały obawy przed emisją instrumentów
dłużnych na rynku publicznym (moduł I)
Koszty publicznej emisji

5,9

Skomplikowane przepisy prawne

5,9

Inne

11,8

29,4
29,4

11,8

16,7

Skomplikowane przepisy podatkowe

23,5
41,2

33,3

Ograniczenie optymalizacji podatkowej

22,2

29,4

1 - w ogóle nieistotny

10%

16,7

17,6

41,2

11,8
29,4

29,4
0%

5,6

17,6

29,4

Nieznajomość rynku

35,3

16,7

23,5

Obowiązki informacyjne

33,3

23,5

38,9

Ujawnienie informacji o firmie

11,8

16,7

35,3

5,9

29,4

58,8

20%

30%

2

40%

50%

3

60%

5,9 5,9
70%

80%

4

90%

100%

5 - bardzo istotny

Wykres 43. Rozkład ocen czynników, które wywołały obawy związane z emisją instrumentów
dłużnych na rynku publicznym (moduł II)
56,3

Inne
15,4

Koszty publicznej emisji
Ujawnienie informacji o firmie

7,7

12,5

25,6

Skomplikowane przepisy podatkowe

26,3

Ograniczenie optymalizacji podatkowej

22,5

10%

17,9

23,1

21,1

2

20%

0,2

31,6

40%

50%
4

12,8
10,5

38,5
20,0

3

20,0
20,5

12,8

30%

22,5

20,0

47,5
0%

28,2

27,5

38,5

Nieznajomość rynku

37,5

28,2

10,0

20,0

Skomplikowane przepisy prawne

1 - w ogóle nieistotny

20,5

30,0

Obowiązki informacyjne

6,3

5,1 5,1

15,0

60%

70%

10,5

15,0

80%

2,5

90% 100%

5 - bardzo istotny
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Jak wspomniano, większość badanych emitentów obligacji długoterminowych
przeprowadza emisje na rynku niepublicznym. Przedsiębiorstwa z modułu I i II zapytano
zatem, dlaczego ich emisje nie mają charakteru publicznego. Niższy koszt finansowania na
rynku niepublicznym został uznany za średnio ważny (ocena 3,0). Czynnik ten miał istotne
lub bardzo istotne znaczenie dla 20% respondentów (wykres 44). Jako bardziej znaczące
przyczyny preferowania emisji niepublicznych wskazano:
− brak takiej potrzeby ze względu na ograniczoną bazę inwestorów, do których była
adresowana emisja (3,69),
− szybkość przeprowadzenia emisji (3,62),
− mniejsze obowiązki informacyjne (3,46).
Wykres 44. Rozkład ocen przyczyn przeprowadzania emisji obligacji długoterminowych na
rynku niepublicznym
Szybkość przeprowadzenia emisji

23,1

7,7 7,7 7,7

Niższy koszt pozyskania kapitału

23,1

7,7

Mniejsze obowiązki informacyjne

23,1

Brak takiej potrzeby ze względu na ograniczoną
grupę inwestorów, do których była adresowana
emisja

15,4

40,0

Inne

1 - w ogóle nieistotny

2

38,5

15,4
15,4

53,8

7,7 7,7

7,7

30,8

23,1
30,8

53,8
60,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
3
4
2 - bardzo istotny

Przedsiębiorstwa przypisały wysoką ocenę (3,40) także innym dodatkowym
czynnikom. W szczególności zwracano uwagę na to, że rynek niepubliczny jest lepiej
rozwinięty i, w opinii ankietowanych, łatwiej na nim znaleźć potencjalnych inwestorów oraz
uzyskać gwarancję objęcia emisji niepublicznej.
Zdaniem firm z modułu III, ani koszty emisji publicznej, ani związane z tym koszty
statusu spółki publicznej nie są istotnymi czynnikami niewykorzystywania emisji obligacji
(wykres 45). Podobnie jak w odniesieniu do rynku niepublicznego najważniejszą
przyczyną był brak potrzeb pozyskania kapitału. Wymienione koszty stanowią barierę
odpowiednio dla 23,7% i 18,8% respondentów z tej grupy, przy czym są najbardziej istotne
dla dużych firm (33% respondentów z tej grupy wskazało oceny 4 lub 5).
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Tabela 27.

Zależność między oceną istotności kosztów emisji publicznej i obowiązkami
informacyjnymi a wielkością firmy

Czynnik

małe
10,0
10,0
10

Koszty emisji publicznej
Obowiązki informacyjne
Liczba odpowiedzi

Wielkość przedsiębiorstwa
Średnie
duże
23,1
33,3
16,9
36,0
154
24

Uwaga: odsetek firm z danej grupy modułu III, które przypisały tym czynnikom wartości 4 lub 5

Wykres 45. Średnia ocena przyczyn niewykorzystywania publicznych emisji instrumentów
dłużnych przez firmy z modułu III
Nie mieliśmy potrzeby pozyskania kapitału

3,2

Skomplikowane przepisy podatkowe

2,4

Skomplikowane przepisy prawne dotyczące
emisji
Wysoki koszt takiego finansowania w
porównaniu z kosztami innych źródeł

2,3
2,3

Koszty ststusu spółki publicznej

2,2

Dodatkowe obowiązki informacyjne

2,2

Obawialiśmy się braku popytu na instrumenty
dłużne
Niewystarczająca znajomość rynku długu i
instrumentów

2,2
2,0

Ograniczenie optymalizacji podatkowej

1,9

Inne

1,9
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Wykres 46. Rozkład ocen przyczyn niewykorzystywania publicznych emisji instrumentów
dłużnych przez firmy z modułu III
Nie mieliśmy potrzeby pozyskania kapitału

32,3

6,6 13,1

Niewystarczająca znajomość rynku długu i instrumentów

52,3

Obawialiśmy się braku popytu na instrumenty dłużne

51,8

Dodatkowe obowiązki informacyjne
Wysoki koszt takiego finansowania względem kosztów
innych źródeł
Koszty ststusu spółki publicznej

39,9

12,3

48,1

10,6

47,4

9,8

11,7 10,2

22,2

11,6 7,4

19,1

12,9

16,8

46,4

10,2 20,4

Skomplikowane przepisy podatkowe

48,0

9,7

12,8

10,2

11,7 10,7

2,5 1,3

73,8

8,7 2,6

17,3

19,9

10,8

11,7 7,1

20,4

Skomplikowane przepisy prawne dotyczące emisji

Inne

15,7

10,7

54,6

8,2 6,2

21,0

10,7

50,0

Ograniczenie optymalizacji podatkowej

8,1

22,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
1 - w ogóle nieistotne

2

3

4

5 - bardzo istotny

Koszty emisji publicznej stanowią w opinii respondentów z modułów I i II,
bardzo istotną barierę w finansowaniu się na rynku długu korporacyjnego. Nieliczni
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emitenci obligacji długoterminowych potwierdzają jednak, że jest to tańsze źródło
finansowania inwestycji niż kredyt bankowy.
Obowiązki informacyjne
Uciążliwość dodatkowych obowiązków informacyjnych związanych z emisją
publiczną oraz konieczność ujawnienia pewnych informacji przed konkurencją są
istotniejszymi barierami dla podmiotów z modułu II (średnie oceny odpowiednio 3,1 i 2,9)
niż dla firm z modułu I (średnie oceny 2,6 i 2,4). Wynika to prawdopodobnie z faktu,
że przedsiębiorstwa z modułu I - niezależnie od tego, czy emisję obligacji przeprowadzają na
rynku publicznym, czy niepublicznym - muszą wypełniać obowiązki informacyjne związane
ze statusem spółki publicznej (blisko 40% spółek publicznych uznało konieczność ujawniania
informacji o firmie przed konkurencją za w ogóle nieistotną). Dla około 40% respondentów
z modułu II zakres i uciążliwość obowiązków informacyjnych są istotną lub bardzo
istotną przyczyną obaw przed wejściem na publiczny rynek długu. Duża waga jest
przypisywana tym czynnikom w szczególności przez spółki z większościowym udziałem
kapitału zagranicznego i spółki z o.o. Jak wspomniano, dotychczasowi emitenci obligacji
uznali obowiązki informacyjne związane z emisją publiczną za ważny powód preferowania
rynku niepublicznego (wykres 43). Dla 60% badanych podmiotów, które w ostatnich pięciu
latach przeprowadziły emisję obligacji, był to istotny lub bardzo istotny czynnik (oceny 4 lub
5), decydujący o niepublicznym charakterze emisji.
Przedsiębiorstwa z modułu III nie uznały konieczności wypełniania obowiązków
informacyjnych za istotną barierę w przeprowadzeniu publicznej emisji instrumentów
dłużnych. Jedynie 18% ankietowanych podmiotów z tej grupy stwierdziło, że uciążliwość
dodatkowych obowiązków informacyjnych stanowi ważną przyczynę (oceny 4 lub 5)
niepozyskiwania finansowania na publicznym rynku obligacji korporacyjnych. Ocena tego
czynnika jest zróżnicowana zależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Większe podmioty
częściej stwierdzały, że obowiązki informacyjne mogą być dla nich barierą. Jednak około
72% tych firm odpowiedziało, że nie zna obowiązków informacyjnych związanych
z emisją publiczną. Ogólnie poziom wiedzy na ten temat wśród reprezentantów modułu
III był bardzo niski – 65% podmiotów przyznało się do nieznajomości tych obowiązków.
Spośród tych, którzy uznali, że znają obowiązki informacyjne związane z emisją publiczną,
blisko 70% oceniło zakres tych obowiązków jako właściwy. Jedynie 9 na 77 przedsiębiorstw
(12%) uważa, że obowiązki są nadmierne. Jako najmniej uzasadnioną, ich zdaniem, wskazują
konieczność podawania do publicznej wiadomości informacji o bieżącej działalności i danych
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finansowych firmy. Wskazano także na zbyt obszerny zakres informacji, które powinny być
zamieszczone w prospekcie emisyjnym.
Obowiązki informacyjne i ujawnianie informacji budzą poważne obawy
podmiotów z modułu II. Spółki publiczne przypisują mniejszą wagę temu czynnikowi,
gdyż ze względu na swój status są zobowiązane do wypełniania tych obowiązków.
Respondenci z modułu III nie uznali obowiązków informacyjnych za istotną barierę
w przeprowadzaniu publicznej emisji instrumentów dłużnych, ale aż 65% spośród nich
przyznało się do nieznajomości tych obowiązków.
Przepisy prawne
Przepisy prawne i podatkowe odnoszące się do rynku publicznego zostały uznane
przez firmy z modułów I i II za ważniejszą barierę niż na rynku niepublicznym.
53% badanych spółek publicznych uznało skomplikowane przepisy prawne za istotny lub
bardzo istotny czynnik zniechęcający do emisji publicznych. Dla przedsiębiorstw z modułu II
ten odsetek był niższy i wynosił 33%, ale kształtował się na różnym poziomie, w zależności
od formy własności działalności przedsiębiorstwa (najwyższy dla spółek z o.o. – 53%).
Przepisy podatkowe są istotne dla 35% publicznych spółek akcyjnych (żaden podmiot nie
przyporządkował wartości 5) i bardzo istotne lub istotne dla około 20% respondentów
z modułu II.
Przepisy prawne i podatkowe nie były ważną barierą dla dotychczasowych
nieemitentów. Dla ponad 50% były one w ogóle nieistotnym lub mało istotnym czynnikiem.
Tak jak w przypadku emisji niepublicznych, przyczyny te były uznawane za bariery głównie
przez firmy duże (około 20% grupy) i średnie (około 40%). Tylko 10% małych
przedsiębiorstw z modułu III uznało je za istotne lub bardzo istotne.
Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku obowiązków informacyjnych,
51% tych, którzy przyznali oceny 1 lub 2, przyznało się do nieznajomości przepisów
prawnych związanych z emisją publiczną. Ogólnie 98 spośród 207 respondentów (47%)
nie ma wiedzy o przepisach prawnych regulujących emisje publiczne. Podmioty, które
wskazały, że przepisy prawne zmniejszają skłonność do emisji instrumentów dłużnych na
rynku publicznym, skarżyły się na niejasność i zawiłość prawa, dowolność interpretacji
przepisów podatkowych przez urzędy skarbowe. Niektóre z przedsiębiorstw państwowych
zwracały uwagę na uregulowania prawne określające ich działalność i stanowiące poważną
barierę dla emisji.
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Rozwiązania prawne i podatkowe obowiązujące na rynku publicznym stanowią
dla firm z modułów I i II znacznie istotniejszą barierę emisji niż na rynku
niepublicznym. Dla podmiotów z modułu III analizowane czynniki nie są ważną barierą.
Taka ocena jest zdeterminowana brakiem zapotrzebowania na kapitał oraz brakiem
wystarczającej wiedzy o tym źródle finansowania.
Główną przyczyną niewykorzystywania przez podmioty z modułu III emisji
instrumentów dłużnych na rynku publicznym był brak potrzeby pozyskania kapitału.
Podobnie jak na rynku niepublicznym, bariera ta jest ważniejsza dla większych podmiotów,
a rozkłady odpowiedzi w poszczególnych grupach są bardzo podobne.
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5. Inne wnioski z badania ankietowego
5.1.

Rynek akcji
W powszechnej opinii jedną z istotnych barier w rozwoju publicznego rynku akcji jest

nieznajomość zasad jego funkcjonowania. Ankietowanym przedsiębiorstwom zadano pytanie
dotyczące

oceny

istotności

czynnika

„niewystarczająca

znajomość

rynku

akcji”.

Z przeprowadzonej ogólnej analizy odpowiedzi wynika, że czynnik ten nie ma istotnego
wpływu na podejmowanie decyzji o emisji akcji na rynku publicznym. Najliczniejszą grupą,
która w niewystarczającym stopniu zna mechanizmy funkcjonowania rynku akcji, są
przedsiębiorstwa z modułu III. Dla 11,6% firm z tej grupy czynnik ten okazał się bardzo
istotny. Również w tej grupie 20,5% przedsiębiorstw przypisało czynnikowi średni poziom
istotności. Grupą, dla której niewystarczająca znajomość rynku nie stanowi w ogóle
przeszkody, jest grupa przedsiębiorstw z modułu II (70,2%).
Wykres 47. Ocena poziomu istotności czynnika „niewystarczająca znajomość rynku akcji”

Moduł I

30,3

Moduł II
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Uwaga: odsetek odpowiedzi w podziale na moduły

W dalszej analizie zestawiono odpowiedzi w różnych przekrojach (np. wg oceny
obowiązków informacyjnych jako nadmiernych, oceny kosztów finansowych statusu spółki
publicznej jako wysokich i bardzo wysokich). Mimo nadania czynnikowi „niewystarczająca
znajomość rynku akcji” niskiej rangi w pytaniu ogólnym, dotyczącym oceny istotności kilku
wymienionych czynników, można uznać, że przedsiębiorstwa nie mają jednak
wystarczającej wiedzy związanej z rynkiem akcji. Dotyczy to firm z modułów II i III.
Z analizy wynika, że przedsiębiorstwa, w ich własnej ocenie, mają odpowiednią wiedzę.
Ponieważ nie planują pozyskać finansowania poprzez rynek akcji, ich poziom wiedzy
jest wystarczający. Jednak z chwilą podjęcia decyzji o emisji akcji przedsiębiorstwa te
musiałyby zdobyć większą wiedzę na temat rynku.
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Spośród przedsiębiorstw z modułów II i III, które przypisały najwyższy poziom
istotności czynnikowi „uciążliwość dodatkowych obowiązków informacyjnych”, 46,7%
przyznało, że nie zna tych obowiązków. Dalsza analiza pokazuje, że 54,9% przedsiębiorstw,
które nie potrafiły ocenić obowiązków informacyjnych, przypisało im równocześnie najniższy
poziom istotności.
Przeanalizowano również odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny wysokości kosztów
emisji akcji na rynku publicznym w powiązaniu z odpowiedziami na pytanie o ocenę
istotności czynnika „koszty finansowe statusu spółki publicznej”. Spośród przedsiębiorstw
z modułów II i III, dla których koszty finansowe stanowią istotny czynnik przy
podejmowaniu decyzji, 41,9% nie potrafiło ocenić wysokości tych kosztów31.
Ankietowanym przedsiębiorstwom zadano pytanie, czy przepisy prawne zmniejszają
ich skłonność do emisji akcji na rynku publicznym. 52,7% firm z modułów II i III stwierdziło,
że przepisy prawne nie wpływają negatywnie na podjęcie decyzji o emisji akcji, a 35,9%
przyznało, że nie zna prawa definiującego emisje publiczne. Analizując odpowiedzi
przedsiębiorstw w podziale na moduły, można zauważyć, że odsetek firm nieznających
przepisów prawnych jest większy w module III. Analizując wyniki, można zauważyć, że
35,9% firm oceniło przepisy prawne jako istotne i jednocześnie przyznało, że ich nie zna
(odpowiedzi 4)32. Z 31,3% firm, które przypisały najwyższy poziom istotności, również
odpowiedziało, że nie zna przepisów prawnych (odpowiedzi 5).

5.2.

Rynek zbywalnych instrumentów dłużnych
Zdaniem znacznej większości ankietowanych, posiadana przez nich wiedza

o instrumentach i mechanizmach funkcjonowania rynku nie stanowi ważnej przeszkody
w wykorzystaniu niepublicznej emisji instrumentów dłużnych jako źródła kapitału. Dla 23%
respondentów z modułu III istotną barierą zniechęcającą do emisji była obawa przed brakiem
popytu na instrumenty dłużne.
Podobnie w odniesieniu do rynku publicznego, respondenci ze wszystkich grup nie
stwierdzili, że ich znajomość instrumentów i zasad funkcjonowania tego rynku stanowi
ważną barierę w pozyskaniu finansowania poprzez emisję. Średnie oceny w odniesieniu
do rynku niepublicznego i publicznego są podobne dla I i III modułu. Jedynie podmioty

31
32

Szerzej na s. 44-48.
Szerzej na s. 57.
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z II modułu uznały, że ich wiedza na temat rynku publicznego jest mniejsza niż o rynku
niepublicznym i może stanowić większą przeszkodę (średnie oceny 1,5 i 2,1, odpowiednio,
dla rynku publicznego i niepublicznego). Analiza odpowiedzi dotyczących przepisów
prawnych i obowiązków informacyjnych związanych z emisją publiczną sugeruje
jednak, że znaczna część firm, głównie z modułu III, nie ma odpowiedniej wiedzy. Są
przekonane, że w niewielkim stopniu wpływa to na ich skłonność do emisji.
W badaniu podjęto próbę oceny, na ile istniejący w Polsce model systemu
finansowego – dominacja banków o charakterze uniwersalnym - hamuje rozwój rynku długu
korporacyjnego. Zbadano tezę, że banki preferują udzielać kredyty niż organizować emisje
instrumentów dłużnych. Uzyskane odpowiedzi mogą świadczyć, że oferowanie przez ten
sam bank obu usług - kredytowania i organizacji emisji instrumentów dłużnych - nie
powoduje dyskryminacji finansowania na rynku długu (tabela 28). Najczęściej z sugestią
skorzystania z kredytu bankowego i rezygnacji z emisji spotkały się przedsiębiorstwa
z modułu II – dotychczasowi emitenci. Sugerowano głównie odstąpienie od emisji obligacji
długoterminowych. Siedmiu firmom z modułu II, dla których relacja kapitałów własnych
i obcych nie odbiegała od średniej w grupie, banki odradzały emisje obligacji, proponując
w zamian kredyt, jako łatwiejszy i pewniejszy sposób pozyskiwania środków finansowych.
Tabela 28.

Odsetek firm z poszczególnych modułów i całej próby, które potwierdziły,
że obsługujący je bank odradzał im emisje i oferował w zamian kredyt

Instrument finansowy
Instrumenty krótkoterminowe
Obligacje długoterminowe

Moduł I
0
4,8

Moduł II
5,5
12,7

Moduł III
1,9
1,4

Razem
2,5
3,9

Przedstawiona w pierwszym rozdziale charakterystyka próby wskazywała, że tylko
nieliczne firmy mają rating. Tezę o małej popularności instytucji ratingu na krajowym rynku
finansowym potwierdza także analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące pozyskiwania oceny
ratingowej dla emisji. Pytanie to zadano firmom z modułów I i II, które w ostatnich pięciu
latach dokonały emisji. Znaczna większość badanych podmiotów nie starała się uzyskać
(bądź nie otrzymała) ratingu dla żadnej swojej emisji (wykres 48). Jedynie
6 przedsiębiorstw spośród 79 (w tym 5 z modułu II), do których było skierowane
to pytanie, uzyskało ocenę ratingową dla przynajmniej jednej swojej emisji. Warto także
zaznaczyć, że istotny odsetek przedstawicieli badanych firm nie potrafił odpowiedzieć
na to pytanie. Trzynastu reprezentantów przedsiębiorstw z modułu II, którymi byli przede
wszystkim dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, nie wiedziało, czy ich emisja miała
rating. W module I natomiast dwóch spośród 24 dotychczasowych emitentów nie potrafiło
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stwierdzić, czy ich emisje uzyskały rating. Można zatem przypuszczać, że w niektórych
przypadkach respondenci nie mieli kompletnych informacji o swoich emisjach albo
w ogóle nie znali instytucji ratingu.
Wykres 48. Odsetek firm spośród dotychczasowych emitentów, które uzyskały rating dla
przynajmniej jednej emisji
Moduł I 4,2

Moduł II

Razem
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Trudno powiedzieć

Brak wiedzy o możliwości uzyskania ratingu dla emisji był najmniej istotnym
czynnikiem w obu grupach przedsiębiorstw (tabela 29). Jednak z rozkładu udzielonych
odpowiedzi (wykres 49) wynika, że blisko 15% dotychczasowych emitentów (6 firm, w tym
5 z modułu II) uznało brak wiedzy za istotną lub bardzo istotną przyczynę nieuzyskania oceny
ratingowej dla emisji instrumentów dłużnych. Potwierdza to przedstawiony już wniosek,
że w pewnej grupie respondentów poziom wiedzy na temat instrumentów i zasad
funkcjonowania rynku długu, w szczególności publicznego, jest niezadowalający i może
stanowić przeszkodę w wykorzystywaniu tego źródła kapitału.
Tabela 29.

Średnia ocena istotności czynników, które zadecydowały o nieuzyskaniu ratingu
dla emisji instrumentów dłużnych (dotychczasowi emitenci z modułu I i II)

Czynniki
Brak wpływu ratingu na zwiększenie bazy inwestorów
Brak wpływu ratingu na zmniejszenie kosztów pozyskania środków
Zbyt wysokie koszty uzyskania oceny ratingowej
Nie wiedzieliśmy, że można uzyskać rating dla emisji, i nikt tego nie
proponował

Moduł I
3,6
3,5
3,4
1,9

Moduł II
3,5
3,4
2,7
2,1

Najistotniejszą przyczyną niepozyskiwania ratingu emisji był: brak zależności
pomiędzy posiadaniem oceny ratingowej a bazą potencjalnych inwestorów i łącznymi
kosztami finansowania poprzez emisję (średnie oceny dla całej próby – odpowiednio 3,54
i 3,41). Zdaniem blisko 57% respondentów (oceny 4 i 5), rating emisji nie wpływa w
zdecydowany sposób na zwiększenie bazy potencjalnych inwestorów. Dla około 50% firm
istotny lub bardzo istotny był brak korzyści z tytułu ratingu - w postaci zmniejszenia kosztów
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finansowania poprzez emisję - i koszt uzyskania oceny ratingowej. Ten drugi czynnik (średnia
ocena 3,04) był jednak w ogóle nieistotny lub mało istotny dla 38% respondentów. Można
zatem przypuszczać, że dla pewnej grupy emitentów nie sam koszt uzyskania ratingu, lecz
koszt relatywny (nakład finansowy w relacji do potencjalnych korzyści) stanowi główną
przyczynę rezygnacji z ratingu dla emisji.
Wykres 49. Rozkład ocen istotności czynników, które zadecydowały o nieuzyskaniu ratingu dla
emisji instrumentów dłużnych (remitenci instrumentów dłużnych)
Brak wpływu ratingu na
zwiększenie bazy inwestorów

17,4

Brak wpływu ratingu na
zmniejszenie kosztów
pozyskania środków
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21,7
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nam tego nie proponował
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Podsumowanie
Głównym celem badania była identyfikacja czynników ograniczających rozwój rynku
akcji i zbywalnych instrumentów dłużnych od strony podaży instrumentów finansowych.
Czynniki te mogą stanowić barierę dla przedsiębiorstw poszukujących środków finansowych
na rynku kapitałowym w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na kapitał i (lub)
optymalizacji struktury kapitału.
Do oceny optymalności struktury źródeł finansowania33 posłużono się w badaniu
subiektywną, mającą jakościowy charakter, opinią respondentów. Co trzecie z badanych
przedsiębiorstw oceniło swoją obecną strukturę zasilania jako nieoptymalną. Rezultaty badań
wskazują, że problem braku optymalności profilu finansowania w większym stopniu
dotyczył przedsiębiorstw już obecnych na rynku kapitałowym (moduł I i moduł II), w
mniejszej zaś skali firm, które dotychczas nie pozyskiwały środków na tym rynku. Jedną z
przyczyn tego zjawiska może być niska świadomość potrzeby optymalizacji struktury
kapitału wśród nieemitentów.
Trudności z osiągnięciem optymalnej struktury finansowania w grupie
dotychczasowych emitentów, zarówno w module I, jak i module II, wynikają przede
wszystkim ze zbyt niskiej skali finansowania poprzez emisje instrumentów finansowych.
Emitenci akcji widzieliby potrzebę dalszych emisji akcji, a emitenci zbywalnych
instrumentów dłużnych oprócz kredytów bankowych korzystaliby właśnie z emisji obligacji.
Poza motywem optymalizacji struktury taka strategia finansowania może oczywiście wynikać
również z faktu, że przedsiębiorstwa chcą korzystać z tego sposobu finansowania, który
już znają.
Problemy z osiągnięciem odpowiedniej skali finansowania poprzez emisje
instrumentów finansowych na rynku kapitałowym, zapewniającej optymalność struktury
finansowania, wynikały przede wszystkim ze słabej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
8niskiej płynności finansowej, słabej rentowności, zbyt wysokiego zadłużenia, niskiego
udziału kapitałów własnych, braku zdolności kredytowej). Bariery wynikające z trudności
ekonomicznych dotyczyły zwłaszcza spółek pozyskujących finansowanie drogą emisji akcji
(moduł I) oraz podmiotów, które nie wyemitowały dotychczas żadnych instrumentów
finansowych (moduł III).
33

Struktura finansowania została oceniona jako optymalna, jeśli zdaniem przedsiębiorstwa była zbliżona do
struktury najbardziej korzystnej z punktu widzenia badanego podmiotu.

72

Oprócz optymalizacji struktury finansowania drugim podstawowym czynnikiem
wpływającym na zainteresowanie przedsiębiorstw rynkiem kapitałowym jest popyt na kapitał.
Brak zapotrzebowania na kapitał (szczególnie wyraźny wśród podmiotów z modułu III)
zdecydowanie ogranicza podaż instrumentów finansowych, a przez to możliwości
rozwojowe zarówno rynku akcji, jak i rynku papierów dłużnych. Możliwe, że ujawniony
brak zainteresowania pozyskiwaniem kapitału był spowodowany określoną fazą cyklu
koniunkturalnego, w której przeprowadzano badanie. Powtórzenie badania w innej fazie
cyklu mogłoby dostarczyć innych wyników.
Pozostałe czynniki zidentyfikowane w trakcie badania stanowią bariery rozwoju
zarówno rynku akcji, jak i papierów dłużnych przedsiębiorstw, aczkolwiek
w różnym zakresie. Bariery te można pogrupować w 5 podstawowych kategorii:
− koszty finansowe związane z wejściem na rynek,
− koszty finansowe i niefinansowe związane ze zwiększeniem przejrzystości
przedsiębiorstwa (np. koszty związane z przekazywaniem informacji instytucji
nadzorczej, koszty ujawniania istotnych informacji o spółce),
− utrudnienia w kontroli spółki i zarządzaniu nią,
− rozwiązania prawno-podatkowe związane z wejściem na rynek,
− wiedza o rynku.
W zakresie wykorzystania rynku akcji przedsiębiorstwa wyraziły następujące opinie
o potencjalnych barierach:
•

Oceny dotyczące czynników „koszty finansowe” oraz „koszty finansowe
i niefinansowe związane z przejrzystością przedsiębiorstwa” zależą od praktycznej
znajomości rynków finansowych – im większe doświadczenie przedsiębiorstwa
w działalności na rynku, tym wyższa ocena istotności tych czynników. Wyjątkiem
były duże przedsiębiorstwa z modułu III, które mimo że nie finansowały się na
rynku kapitałowym, wskazały na istotność tego czynnika. Szczególnie często
przedsiębiorstwa wskazywały na koszty usług firm konsultingowych jako element
budzący ich obawy. Koszty związane z działalnością podmiotów publicznych
i infrastruktury (KPWiG, GPW, KDPW) nie były uznawane za istotne.
Konieczność wypełniania obowiązków informacyjnych wpływa negatywnie na
podejmowanie decyzji o emisji akcji zarówno przez przedsiębiorstwa, które
wyemitowały akcje, jak i te, które emitowały instrumenty dłużne. Firmy obawiają
się ujawnienia przed konkurencją informacji o swoich planach i strategiach
rozwoju.
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•

Wszystkie rodzaje analizowanych przedsiębiorstw wskazały na „utrudnienia
w kontroli spółki i zarządzaniu nią” jako istotny czynnik wpływający na
decyzje o wykorzystaniu emisji akcji. Nie był to jednak czynnik najważniejszy.
Utrudnienia te mogą wynikać z rozwodnienia kapitału spółki - zmniejszenia
udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale akcyjnym – oraz zmniejszenia
wpływu na zarządzanie firmą przez dotychczasowych właścicieli.

•

Istniejące rozwiązania prawno-podatkowe związane z wejściem na rynek nie są
istotnym czynnikiem oddziałującym na decyzje przedsiębiorstw.

•

Przedsiębiorstwa uznały (w odpowiedzi na bezpośrednie pytanie), że ich wiedza
nie stanowi przeszkody przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu rynku akcji.
Pomimo to czynnik wiedzy został uznany przez autorów badania za istotną
barierę w rozwoju rynku. Analiza odpowiedzi na inne pytania wskazuje bowiem,
że duża część przedsiębiorstw (z modułu II, a zwłaszcza z modułu III) nie
dysponuje praktyczną wiedzą umożliwiającą ocenę kosztów i korzyści obecności
na rynku akcji. Może to wynikać z faktu, że dotychczas przedsiębiorstwa te nie
widziały potrzeby wykorzystania tego źródła finansowania. W szczególności
stwierdzenie to wydaje się prawdziwe w odniesieniu do firm z modułu III, które
nigdy nie finansowały się na rynku kapitałowym. W związku z tym nie znają
zakresu informacji potrzebnych przy przeprowadzaniu emisji i nie potrafią go
prawidłowo ocenić.

W

stosunku

do

wykorzystania

publicznego

rynku

dłużnych

papierów

wartościowych przedsiębiorstwa wyraziły następujące opinie:
•

Oceny dotyczące czynnika „koszty finansowe” wskazują, że jest to bardzo
istotny czynnik warunkujący wejście na rynek przedsiębiorstw z modułów I i II.
Przedsiębiorstwa z modułu III stwierdziły, że czynnik ten jest mało istotny.

•

Koszty związane z przejrzystością przedsiębiorstwa nie są istotne dla podmiotów
należących do modułów I i III, ale różne są tego powody:
−

moduł I - nie ma dodatkowych kosztów w stosunku do już ponoszonych,
ponieważ wymagania informacyjne wobec przedsiębiorstw publicznych i tak
są wyższe,

−

moduł III - nie widząc potrzeby finansowania, nie chcą w ogóle
przeprowadzać emisji.

•

Czynnik „utrudnienia w kontroli spółki i zarządzaniu nią” nie występuje
w przypadku rynku dłużnych papierów wartościowych.
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•

Obecnie istniejące rozwiązania prawno-podatkowe związane z wejściem na ten
rynek są średnio istotnym czynnikiem oddziałującym na decyzje przedsiębiorstw
z modułów I i II. Podobnie jak we wcześniejszych punktach, przedsiębiorstwa
z modułu III uważają, że jest to czynnik mało istotny.

•

Przedsiębiorstwa nie wskazują na występowanie bariery wiedzy. Jednocześnie
jednak znaczna grupa przedsiębiorstw nie orientuje się w zasadach
dotyczących publicznych emisji obligacji. Firmy z modułu III nie dysponują
praktyczną wiedzą umożliwiającą ocenę kosztów i korzyści finansowania poprzez
emisję instrumentów dłużnych.

W stosunku do wykorzystania niepublicznego rynku dłużnych papierów
wartościowych przedsiębiorstwa wyraziły następujące opinie:
•

Oceny dotyczące czynników „koszty finansowe” oraz „koszty finansowe
i niefinansowe związane z przejrzystością przedsiębiorstwa” wskazują, że są to
mało istotne czynniki warunkujące wejście na rynek. Ogólny koszt wejścia na ten
rynek jest, zdaniem przedsiębiorstw, niski.

•

Czynnik „utrudnienia w kontroli spółki i zarządzaniu nią” nie występuje
w przypadku rynku dłużnych papierów wartościowych.

•

Obecnie istniejące rozwiązania prawno-podatkowe związane z wejściem na ten
rynek zostały ocenione jako średnio istotny czynnik wpływający na decyzję
o emisji jedynie przez podmioty z modułu I. W pozostałych dwóch grupach są
mało istotne.

•

Przedsiębiorstwa nie wskazują, aby posiadana przez nie wiedza stanowiła istotną
barierę emisji.

Najwięcej ważnych barier występuje w przypadku rynku akcji. Mniej barier uznanych
za istotne udało się zidentyfikować w odniesieniu do publicznego rynku dłużnych papierów
wartościowych. Jako ważne lub bardzo ważne czynniki przedsiębiorstwa wskazały tu koszty
finansowe oraz rozwiązania prawno-podatkowe związane z wejściem na rynek. Najmniej
istotnych barier występuje natomiast na niepublicznym rynku dłużnych papierów
wartościowych. W tym przypadku jedyną wskazaną barierą, w dodatku o małym znaczeniu,
są rozwiązania prawne i podatkowe. Większa istotność barier oraz ich odmienny charakter na
rynku akcji niż na rynku papierów dłużnych mogą oznaczać, że zarządzający
przedsiębiorstwami niechętnie godzą się na zmniejszenie swojego wpływu na spółkę,

75

występującego w przypadku emisji akcji. Przychylniej patrzą natomiast na emisję papierów
dłużnych, która nie ogranicza ich wpływu na podejmowane decyzje.
Reasumując, można stwierdzić, że istotą barierą rozwoju rynku akcji i publicznego
rynku obligacji przedsiębiorstw są koszty finansowe wejścia na rynek (np. koszty usług
konsultingowych).

Duże

znaczenie

ma

także

bariera

kosztów

finansowych

i niefinansowych związanych ze zwiększeniem przejrzystości przedsiębiorstwa.
Rozwiązania

prawno-podatkowe

są

czynnikiem

budzącym

obawy

potencjalnych

emitentów, ale jego waga nie jest z pewnością największa. Ważną barierą w rozwoju
wybranych segmentów rynku kapitałowego wydaje się brak wystarczającej wiedzy
o możliwościach finansowania poprzez emisję akcji i instrumentów dłużnych.
Przedsiębiorstwa nie uznają, co prawda, posiadanej wiedzy za istotną barierę, jednak
nie mają wystarczających informacji o organizacyjno-prawnych aspektach emisji
i kosztach wejścia na rynek.
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Tabela 30. Uwarunkowania rozwoju publicznego rynku akcji
Czynnik
Popyt na kapitał
Koszty finansowe
związane z wejściem
na rynek

Moduł I
X
Bardzo istotny
- małe przedsiębiorstwa mają
większe obawy,

Koszty finansowe i
niefinansowe związane
ze zwiększeniem
przejrzystości
przedsiębiorstwa
Utrudnienia w kontroli
spółki i zarządzaniu nią
Rozwiązania prawnopodatkowe związane z
wejściem na rynek
Wiedza o rynku

Bardzo istotny
- najistotniejsze dla spółek o
długiej historii

Najważniejsze
uwarunkowania

Moduł II
Średnio istotne
Istotne
- większe przedsiębiorstwa mają
większe obawy
- brak wiedzy - spółki z o.o.
Istotne

Moduł III
Bardzo istotne
Nieistotne
- dla dużych
przedsiębiorstw czynnik
istotny
Mało istotne

Istotne

Bardzo istotne

Istotne

Średnio istotne

Średnio istotne

Mało istotne

Mało istotna

Mało istotna lub średnio istotna

Koszty finansowe
Koszty przejrzystości
Zarządzanie spółką

Zarządzanie spółką
Koszty finansowe
Koszty przejrzystości

Mało istotna lub średnio
istotna
Potrzeby finansowe
Wiedza

Dla modułu III
ocena istotności
czynników
wynika z braku
potrzeb
pozyskania
kapitału
i niewiedzy

Uwaga: X oznacza, że czynnik ten nie dotyczył przedsiębiorstw z modułu I
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Tabela 31. Uwarunkowania rozwoju niepublicznego rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
Czynnik
Popyt na kapitał
Koszty finansowe
związane z wejściem na
rynek
Koszty finansowe i
niefinansowe związane
ze zwiększeniem
przejrzystości
przedsiębiorstwa
Utrudnienia w kontroli
spółki i zarządzaniu nią
Rozwiązania prawnopodatkowe związane z
wejściem na rynek
Wiedza o rynku
Najważniejsze
uwarunkowania

Moduł I
X
Mało istotne
Koszty finansowania poprzez
emisję niższe od kosztu
kredytu bankowego
Mało istotne

Moduł II
X
Mało istotne
Koszty finansowania poprzez
emisję niższe od kosztu
kredytu bankowego
Nieistotne

X

X

X

X

Średnio istotne

Nieistotne

Mało istotne

Mało istotna
Rozwiązania prawne i
podatkowe

Nieistotna

Mało istotna
Brak potrzeb finansowych
Wiedza

Uwaga: X oznacza, że czynnik ten nie dotyczył przedsiębiorstw z danego modułu
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Moduł III
Bardzo istotne
Mało istotne

Nie występują

Dla modułu III
ocena istotności
czynników
wynika z braku
potrzeb
pozyskania
kapitału
i niewiedzy

Tabela 32.

Uwarunkowania rozwoju publicznego rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw

Czynnik
Popyt na kapitał
Koszty finansowe
związane z wejściem
na rynek

Koszty finansowe i
niefinansowe związane
ze zwiększeniem
przejrzystości
przedsiębiorstwa
Utrudnienia w kontroli
spółki i zarządzaniu nią
Rozwiązania prawnopodatkowe związane z
wejściem na rynek
Wiedza o rynku

Najważniejsze
uwarunkowania

Moduł I
X
Bardzo istotne, choć koszty
finansowania poprzez emisję
niższe od kosztu kredytu
bankowego
Relatywnie wysoki koszt
ratingu w porównaniu z
korzyściami z jego uzyskania
Mało istotne – koszty już
poniesione przez
przedsiębiorstwo mające
status spółki publicznej

Moduł II
X
Bardzo istotne
Relatywnie wysoki koszt
ratingu w porównaniu z
korzyściami z jego uzyskania

X

X

Istotne

Moduł III
Bardzo istotne
Mało istotne

Dla modułu III
ocena istotności
czynników
wynika z braku
potrzeb
pozyskania
kapitału
i niewiedzy

Mało istotne

X

Istotne

Średnio istotne

Mało istotne

Mało istotna

Mało istotna

Koszty finansowe
Rozwiązania prawne i
podatkowe

Koszty finansowe
Koszty przejrzystości (średnio
istotne)

Mało istotna
(ale z analizy wynika, że
istotna)
Brak potrzeb finansowych
Wiedza

Uwaga: X oznacza, że czynnik ten nie dotyczył przedsiębiorstw z danego modułu.
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