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Wstêp
Funkcjonowanie i rozwój przedsiêbiorstwa zwi¹zane s¹ z podejmowaniem przez nie ró¿nego rodzaju decyzji przek³adaj¹cych siê na
ostateczny wynik finansowy, a ten z kolei jest wyznacznikiem potencja³u
i wartoœci przedsiêbiorstwa. Jednym z dylematów, przed którym staj¹
w³aœciciele i zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem, jest okreœlenie, czy jednostka ma specjalizowaæ siê w okreœlonej bran¿y, produkcie, dziedzinie itp.,
czy te¿ mo¿e powinna zdywersyfikowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ, wprowadzaj¹c odmienne produkty, dzia³aæ w wielu bran¿ach, na zró¿nicowanych rynkach itp.
Badania nad zagadnieniem dywersyfikacji maj¹ ju¿ d³ug¹ historiê.
Pocz¹tków rozwa¿añ naukowców nad t¹ problematyk¹ doszukiwaæ
mo¿na siê pod koniec lat 50. XX wieku w pracach Ansoffa reprezentuj¹cego nauki o zarz¹dzaniu. Tematyka ta by³a kontynuowanych w kolejnych dekadach przez Chandlera i Didrichsena, reprezentuj¹cych nauki
w zakresie historii gospodarczej, zaliczanych do ekonomistów Gorta,
Markhama, Muellera, Berry’ego oraz reprezentuj¹cych finanse Reida,
Westona i Mansinghka [Pierœcionek, 2001, s. 73].
W polskiej literaturze przedmiotu problematyka dywersyfikacji wspó³czeœnie jest poruszana w odniesieniu przede wszystkim do: inwestycji na
rynku kapita³owym [Tarczyñski, £uniewska, 2004, s. 24–30], strategii
i zarz¹dzania przedsiêbiorstwem [Kude³ko, 2006, s. 75–102], wykorzystania inwestycji alternatywnych [Kasprzak-Czelej, 2013, s. 255–266].
Trudno jest natomiast znaleŸæ jakiekolwiek badania odnosz¹ce siê do
dywersyfikacji Ÿróde³ przychodów przedsiêbiorstwa w kontekœcie wykorzystywania przez nie instrumentów finansowych. Wynik netto podmiotu gospodarczego jest efektem nie tylko jego dzia³alnoœci operacyjnej,
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ale równie¿ m.in. mniej lub bardziej œwiadomego wykorzystania aktywów finansowych o ró¿nych terminach zapadalnoœci. Lokuj¹c swe œrodki
w akcje, obligacje czy jakiekolwiek inne instrumenty finansowe, jednostka liczy na osi¹gniêcie z tego tytu³u okreœlonych korzyœci finansowych.
Dzia³ania te mog¹ wynikaæ z chêci ulokowania chwilowo wolnych œrodków finansowych, ale tak¿e (szczególnie w odniesieniu do instrumentów
d³ugoterminowych) z próby zdywersyfikowania Ÿróde³ przychodu.
W kontekœcie powy¿szych rozwa¿añ celem niniejszego opracowania
jest zbadanie, jakie jest zaanga¿owanie w krótko- i d³ugoterminowe aktywa finansowe wybranych spó³ek przemys³owych notowanych na polskim rynku gie³dowym w latach 2010–2014 oraz próba odpowiedzi na
pytanie, czy aktywnoœæ w zakresie inwestowania œrodków w instrumenty
finansowe zale¿na jest od wartoœci aktywów badanych spó³ek. Do analiz
wykorzystano roczne dane finansowe pochodz¹ce ze sprawozdañ jednostkowych dziewiêciu spó³ek (45 obserwacji), które wed³ug stanu na pocz¹tek kwietnia 2015 r. zaliczane by³y do indeksu WIG30. Dodatkowo na
potrzeby artyku³u przeprowadzono wywiad.

1. Dywersyfikacja jako strategia rozwoju przedsiêbiorstwa
Dywersyfikacja stanowi jedn¹ z podstawowych strategii rozwoju
przedsiêbiorstwa. Najbardziej ogólny podzia³ zak³ada rozró¿nienie dywersyfikacji ze wzglêdu na jej dziedzinê i tu mo¿emy wskazaæ przedsiêbiorstwo (strukturê produktów i us³ug) oraz jego rynki (strukturê zbytu i zaopatrzenia). W ramach pierwszej dziedziny przedsiêbiorstwo
uznamy za zdywersyfikowane, jeœli posiada nie mniej ni¿ dwa produkty
(us³ugi) zaspokajaj¹ce odmienne potrzeby odbiorców. Elementem zró¿nicowania w ramach drugiej dziedziny s¹ ca³e przedsiêbiorstwa, a dywersyfikacja dotyczy okreœlonej ich grupy. Mo¿e ona dotyczyæ przyk³adowo
holdingu, który uznamy za zdywersyfikowany, gdy przedsiêbiorstwa
bêd¹ dzia³aæ w ró¿nych sektorach [Pierœcionek, 2006, s. 336]. Kluczowe
znaczenie dla przedsiêbiorstwa ma dywersyfikacja produkcji, której zasadniczymi celami s¹: stworzenie korzystniejszych warunków do wzrostu,
efektywniejsze zaanga¿owanie posiadanych zasobów, poprawa wyników ekonomicznych oraz zapewnienie i poprawa bezpieczeñstwa finansowego [Pierœcionek, 2011, s. 330].
Zbytnia dywersyfikacja niesie ze sob¹ pewne zagro¿enie, którym jest
utrata wyrazistej to¿samoœci firmy. Przedsiêbiorstwo, które dzia³a w wielu ró¿norodnych dziedzinach, mo¿e byæ nara¿one na utratê efektu we-
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wnêtrznej synergii. Coraz trudniej jest mu wykorzystywaæ doœwiadczenie oraz zasoby z jednych obszarów do rozwoju innych, gdy s¹ one coraz
bardziej odmienne. Grozi to pewnego rodzaju „rozmywaniem siê” wizerunku przedsiêbiorstwa, utrat¹ jego wyrazistoœci i spójnoœci dzia³añ,
utrudnia strategiczne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, czy kreowanie
drogi jego dalszego rozwoju. W warunkach takich trudno jest prowadziæ
skuteczne dzia³ania konkurencyjne [Kaleta, 2000, s. 143].

2. Etapy tworzenia wyniku netto i aktywa finansowe
w przedsiêbiorstwie
Istotnym obszarem funkcjonowania przedsiêbiorstwa jest dzia³alnoœæ finansowa. Jej istnienie wi¹¿e siê z pozyskiwaniem kapita³u i dokonywaniem inwestycji finansowych. Najczêœciej wystêpuj¹cymi przychodami finansowymi s¹ odsetki od lokat, nabytych d³u¿nych papierów
wartoœciowych, dywidendy od posiadanych akcji obcych podmiotów,
prowizje od udzielonych po¿yczek, czy te¿ premie od wyemitowanych
papierów d³u¿nych [ustawa, 1994].
Dzia³alnoœæ finansowa przedsiêbiorstwa stanowi uzupe³nienie jego
aktywnoœci operacyjnej, warto jednak zwróciæ uwagê, i¿ z jednej strony
kapita³ zaanga¿owany przez firmê w np. akcje i obligacje innych podmiotów czy lokaty bankowe stanowi pewnego rodzaju dywersyfikacjê
Ÿróde³ przychodu, jednak¿e zbyt du¿a pula œrodków poœwiêcona na ten
cel mo¿e wskazywaæ, i¿ przedsiêbiorstwo nie ma pomys³u na wykorzystanie tych¿e kapita³ów w ramach podstawowej dzia³alnoœci operacyjnej
lub te¿ dzia³alnoœæ ta jest mniej op³acalna ni¿ przychody generowane
w obszarze inwestycyjnym.
Przedsiêbiorstwo w ramach swojego maj¹tku dysponuje m.in. aktywami finansowymi, które dzieli siê na d³ugo- oraz krótkoterminowe.
D³ugoterminowe aktywa finansowe tworz¹ aktywa p³atne i wymagalne
lub przeznaczone do zbycia w okresie d³u¿szym ni¿ jeden rok od dnia
bilansowego. Stanowi¹ je w szczególnoœci: akcje i udzia³y, inne papiery
wartoœciowe (obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), udzielone po¿yczki
i inne d³ugoterminowe aktywa finansowe, tworzone przez aktywa, których nie wyszczególniono wczeœniej, a których realizacja nast¹pi póŸniej
ni¿ 12 miesiêcy od dnia bilansowego.
Aktywa finansowe krótkoterminowe obejmuj¹, podobnie jak d³ugoterminowe, akcje i udzia³y, inne papiery wartoœciowe, udzielone po¿yczki i inne krótkoterminowe aktywa, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e s¹ one p³atne
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i wymagalne lub te¿ przeznaczone do zbycia w ci¹gu maksymalnie jednego roku od dnia bilansowego lub ich za³o¿enia, wystawienia lub nabycia. Dodatkowo aktywa finansowe krótkoterminowe zawieraj¹ œrodki
pieniê¿ne obejmuj¹ce gotówkê w kasie jednostki, œrodki pieniê¿ne na
rachunkach bankowych, weksle, czeki, bony handlowe i komercyjne oraz
lokaty terminowe p³atne w ci¹gu trzech miesiêcy od ich wystawienia.

3. Estymacja modeli panelowych dla wybranych spó³ek
Dane do analizy pochodz¹ z dziewiêciu spó³ek i obejmuj¹ dla ka¿dej
z nich lata 2010–2014. Zbiór zawieraj¹cy informacje o tej samej grupie
jednostek w kolejnych okresach nazywamy danymi panelowymi. Korzystanie z danych panelowych daje korzyœci, jak na przyk³ad wiêksz¹ próbê
w porównaniu z szeregami przekrojowymi.
Niech yit oznacza wartoœæ zmiennej y dla obiektu i (i = 1,…,N) w okresie t (t = 1,…,T). Je¿eli za³o¿ymy, ¿e wszystkie obiekty s¹ jednorodne (brak
efektów indywidualnych) i zak³adana relacja jest sta³a w czasie, wówczas
otrzymujemy najprostszy przypadek estymacji, czyli odpowiednik klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK) dla danych przekrojowych. Podlega on za³o¿eniom KMNK i t¹ metod¹ wyznaczamy estymatory. Model taki mo¿na zapisaæ:
yit = b0 + bTxit + eit

(1)

gdzie:
b0, b – parametry równania;
Xit – macierz obserwacji na zmiennych objaœniaj¹cych;
eit – sk³adnik losowy równania.
Je¿eli obiekty nie s¹ jednorodne, wówczas mówimy o wystêpowaniu
efektów indywidualnych. Najprostsze za³o¿enie mówi, ¿e efekty indywidualne (dla ka¿dego obiektu) s¹ sta³e w czasie. Powstaje w ten sposób
tzw. model z efektami ustalonymi [Maddala, 2008, s. 644]:
yit = ai + bTxit + eit

(2)

Parametr ai stanowi wyraz wolny indywidualny dla ka¿dego obiektu. Parametry równania (2) mo¿na szacowaæ KMNK, wprowadzaj¹c do
modelu zmienne zero-jedynkowe dla poszczególnych efektów indywidualnych. Otrzymujemy w ten sposób tzw. model LSDV. Jest to jednak
rozwi¹zanie niepraktyczne, poniewa¿ zmusza do odwracania macierzy X
o du¿ych rozmiarach. Zamiast tego przeprowadza siê transformacjê wewn¹trzgrupow¹, któr¹ znaleŸæ mo¿na np. w [Maddala, 2008, s. 645]. W jej
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efekcie otrzymuje siê tzw. estymator wewn¹trzgrupowy, zwany te¿ niekiedy estymatorem FE i oznaczany b$ FE .
Estymator wewn¹trzgrupowy podlega schematowi Gaussa-Markova,
a zatem oszacowania parametrów da siê uzyskaæ za pomoc¹ klasycznej
metody najmniejszych kwadratów. Model nie zawiera jednak w swoim
zapisie efektów indywidualnych. Ich wartoœæ mo¿emy wyznaczyæ ze
wzoru:
(3)
a$ = y - b$ T x
i

i

FE

i

Drugim czêsto spotykanym wariantem dla danych panelowych s¹
modele z efektami losowymi. Parametry ai z równania (2) s¹ traktowane
jako zmienne losowe. Zak³ada siê o nich, ¿e s¹ niezale¿ne od sk³adników
losowych oraz s¹ wzajemnie niezale¿ne [Maddala, 2008, s. 645]. W zwi¹zku z powy¿szym wprowadziæ mo¿na do równania nowy sk³adnik losowy
postaci nit=ai+eit zaœ samo równanie uzyska postaæ:
yit = a0 + bTxit + nit

(4)

W modelu z efektami losowymi nie jest mo¿liwe oszacowanie konkretnych wartoœci efektów indywidualnych, gdy¿ stanowi¹ one czêœæ
sk³adnika losowego. Mo¿liwe jest jedynie oszacowanie ich wariancji.
Sk³adniki losowe dla tych samych obiektów, ale z ró¿nych okresów s¹
skorelowane. Z tego powodu do estymacji nie nale¿y u¿ywaæ KMNK tylko uogólnion¹ metodê najmniejszych kwadratów (UMNK).
Podstawow¹ kwesti¹, któr¹ nale¿y sprawdziæ przed wykonaniem
estymacji na podstawie danych panelowych, jest wybór rodzaju modelu.
Po pierwsze, nale¿y rozstrzygn¹æ, czy u¿yjemy modelu z efektami indywidualnymi, czy te¿ takowe nie wystêpuj¹. Do tego celu mo¿na wykorzystaæ test Breuscha-Pagana [Maddala, 2008, s. 64]. Sprawdza on, czy
wariancja sk³adników losowych dla wszystkich obiektów jest taka sama,
co zapisujemy w postaci nastêpuj¹cego zespo³u hipotez:
H0: s 2a = 0
H1: s 2a ¹ 0
Statystyka testu ma postaæ:
æ Næ T ö2 ö
ç Sç S e ÷ ÷
NT ç i=1èt=1 it ø ÷
(5)
LM =
N T
2 (T - 1 )ç S
2 ÷
e it ÷
ç i=1 tS
=1
è
ø
gdzie:
eit – reszty z modelu regresji ³¹cznej.
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Sprawdzian testu ma rozk³ad chi-kwadrat z jednym stopniem swobody.
Brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej i brak istotnego zró¿nicowania efektów, a zatem mo¿na zastosowaæ model regresji ³¹cznej.
Odrzucenie w teœcie Breuscha-Pagana weryfikowanej hipotezy oznacza istotny wp³yw efektów indywidualnych. W takiej sytuacji nale¿y rozstrzygn¹æ, czy s¹ to efekty ustalone czy losowe. Pomocny do tego staje siê
test Hausmana, dla którego zestaw hipotez wygl¹da nastêpuj¹co:
H0: Estymatory FE i RE s¹ nieobci¹¿one, a RE jest bardziej efektywny.
H1: Estymator FE jest nieobci¹¿ony, zaœ RE jest obci¹¿ony lub nast¹pi³
b³¹d specyfikacji modelu.
Powy¿sze hipotezy weryfikujemy na podstawie sprawdzianu postaci:
(6)
H = ( b$ - b$ ) (V$ ( b$ )- V$ ( b$ ))-1 ( b$ - b$ )
FE

RE

FE

RE

FE

RE

gdzie:
b$ FE , b$ RE – wektory ocen parametrów z modeli FE i RE;
V$ ( b$ FE ), V$ ( b$ RE ) – macierze wariancji i kowariancji obu estymatorów.
Sprawdzian testu ma rozk³ad chi-kwadrat z liczb¹ stopni swobody równ¹
liczbie szacowanych parametrów. W przypadku odrzucenia hipotezy
zerowej nale¿y zastosowaæ model z ustalonymi efektami. Brak podstaw
do jej odrzucenia wskazuje na wykorzystanie modelu z efektami losowymi.

4. Analiza inwestycji finansowych spó³ek przemys³owych
z indeksu WIG30
PrzejdŸmy teraz do omówienia wyników estymacji interesuj¹cych
nas modeli. Wszystkie obliczenia wykonane zosta³y w pakiecie GRETL.
Jako pierwsze przedstawimy badanie wp³ywu aktywów na przychody ze
sprzeda¿y. Przypomnijmy, ¿e zebrane dane obejmuj¹ 9 spó³ek w ci¹gu
5 lat, co daje w sumie 45 obserwacji.
Najpierw wykonamy test Breuscha-Pagana. Statystyka tego testu LM
okaza³a siê równa 68,5619 z wartoœci¹ p wynosz¹c¹ 1,23e–016. Oznacza to
odrzucenie hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej. W modelu
nale¿y uwzglêdniæ efekty indywidualne. W tej sytuacji nale¿y sprawdziæ,
który rodzaj efektów nale¿y w³¹czyæ do modelu. Dla testu Hausmana
mamy H = 6,62287 z wartoœci¹ p równ¹ 0,01. Nale¿y wiêc odrzuciæ hipotezê zerow¹ na rzecz alternatywnej, która zak³ada, ¿e lepszy bêdzie estymator z ustalonymi efektami. W efekcie estymacji podlega³y parametry nastêpuj¹cego równania:
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PRZYCH_SPRZEDit = ai + bi AKTYWAit + eit

(7)

gdzie:
PRZYCH_SPRZEDit – przychody ze sprzeda¿y spó³ki i w okresie t [tys.
PLN];
AKTYWAit – ca³kowita wartoœæ aktywów spó³ki i w okresie t [tys. PLN].
Model regresji ³¹cznej wykonany jako pierwszy na potrzeby wy¿ej
wymienionych testów statystycznych wykaza³ obecnoœæ heteroskedastycznoœci, wobec czego parametry modelu (7) z u¿yt¹ korekt¹ wprowadzaj¹c¹ odporne b³êdy standardowe. Nie zmienia ona wartoœci oszacowanych parametrów, a jedynie oceny b³êdów.
Wyniki estymacji znalaz³y siê w tablicy 1. Na ich podstawie stwierdzamy, ¿e wzrost aktywów o 1 tys. z³otych zwiêkszy przychody ze
sprzeda¿y œrednio o 0,4546 tys. z³otych przy pozosta³ych warunkach
niezmienionych. Wp³yw zmiennej objaœniaj¹cej na objaœnian¹ uznajemy
zatem za silny. Wyraz wolny w modelu (7) nie posiada interpretacji,
poniewa¿ zmienna objaœniaj¹ca nie mo¿e byæ równa zero.
Tablica 1 zawiera równie¿ statystyki opisuj¹ce jakoœæ oszacowañ.
Wspó³czynnik determinacji R2 informuje, ¿e w obrêbie ca³ej 45-elementowej próby dopasowanie modelu do danych wynios³o 98,1%, co jest
bardzo dobr¹ wartoœci¹. Wewn¹trzgrupowy wspó³czynnik determinacji
(Within R2) wskazuje, ¿e w obrêbie samych spó³ek dopasowanie by³o
niskie i wynosi³o oko³o 10%. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e przychody ze
sprzeda¿y wiêkszoœci spó³ek bardzo siê zmienia³y w ci¹gu badanych 5 lat.
Oba parametry w modelu (7) okaza³y siê istotne statystycznie, o czym
œwiadcz¹ bardzo niskie wartoœci p dla statystyk t-Studenta. S¹ to bowiem
wartoœci poziomu istotnoœci, które nale¿a³oby przyj¹æ, aby nie dosz³o do
odrzucenia hipotezy o braku istotnego wp³ywu zmiennej. Ogólnie rzecz
bior¹c, oszacowany model (7) charakteryzuje siê dobrymi w³asnoœciami
statystycznymi.
Drug¹ interesuj¹c¹ zale¿noœci¹ by³ wp³yw inwestycji krótkoterminowych na przychody finansowe. Na podstawie analizy danych dotycz¹cych obu wymienionych zmiennych wybrano potêgow¹ postaæ równania.
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Tablica 1. Wyniki estymacji modelu (7)
Wspó³czynnik
const

1,0615e+07

1,9649e+06

0,4546

0,1278

AKTYWA
R

B³¹d stand.

2

0,9809

Statystyki
t-Studenta

Within R

Wartoœæ p

5,4024

<0,00001

3,5578

0,0011

2

0,0988

ród³o: Obliczenia w³asne.

Statystyka LM testu Breuscha-Pagana równa siê 51,9199 z wartoœci¹
p = 5,78e-013, co bardzo wyraŸnie pokazuje, ¿e i w tym modelu nale¿y
uwzglêdniæ efekty indywidualne. Z kolei test Hausmana z wynikami:
H = 0,353 z wartoœci¹ p = 0,55267 informuje o braku podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. W zwi¹zku z tym nale¿y oszacowaæ parametry
modelu panelowego z efektami losowymi nastêpuj¹cej postaci:
ln PRZYCH_FINit = a0+ bi ln INW_KROTit + eit

(8)

gdzie:
PRZYCH_FINit– wartoœæ przychodów finansowych spó³ki i w okresie t
[tys. PLN];
INW_KROTit– wartoœæ inwestycji krótkoterminowych spó³ki i w okresie t
[tys. PLN].
Wyniki obliczeñ otrzymane za pomoc¹ pakietu GRETL prezentuje
tablica 2. Estymator RE nie pozwala na uzyskanie wartoœci poszczególnych wspó³czynników determinacji, jak to ma miejsce w modelach
z ustalonymi efektami. Jako przybli¿enie dopasowania u¿yto wspó³czynnika R2 z modelu szacowanego KMNK, w którym przyj¹³ on wartoœæ 42%.
To niez³y wynik, bior¹c pod uwagê, ¿e wszystkie analizowane spó³ki
w badanym okresie odznacza³y siê du¿ymi zmianami przychodów finansowych.
Jeœli chodzi o wartoœci p dla statystyk t-Studenta, to wskazuj¹ one, ¿e
oba parametry istotnie ró¿ni³y siê od zera. Wzrost poziomu inwestycji
krótkoterminowych o 1% spowoduje wzrost przychodów finansowych
o 0,3028% przy pozosta³ych warunkach niezmienionych. Tak wiêc inwestycje tego typu odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu siê wartoœci przychodów finansowych.
Jako kolejny element analizy wykorzystano stosunek inwestycji
d³ugoterminowych do ³¹cznych aktywów oraz inwestycji krótkoterminowych do aktywów. WskaŸniki te zosta³y wyznaczone dla ka¿dej ze
spó³ek oddzielnie dla ka¿dego okresu.
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Naszym celem jest sprawdzenie, czy miêdzy rozk³adami wskaŸników dla grupy interesuj¹cych nas spó³ek wyst¹pi³y istotne ró¿nice
w kolejnych latach. Z punktu widzenia w³asnoœci statystycznych szeregu
powinniœmy zweryfikowaæ prawdziwoœæ nastêpuj¹cego zespo³u hipotez:
H0: wszystkie k populacji maj¹ takie same rozk³ady.
H1: nie wszystkie k populacji maj¹ takie same rozk³ady.
W celu ich weryfikacji u¿yjemy testu Kruskala-Wallisa, który jest
nieparametrycznym odpowiednikiem jednokierunkowej ANOVA, ale
wymaga spe³nienia mniej rygorystycznych za³o¿eñ. Zosta³ on wybrany ze
wzglêdu na d³ugoœæ próby (9 spó³ek) i du¿¹ dyspersjê analizowanych
zmiennych finansowych.
Tablica 2. Wyniki estymacji modelu (8)
Wspó³czynnik

B³¹d stand.

Statystyka
t-Studenta

Wartoœæ p

const

7,4183

1,5427

4,809

<0,00001

ln_INW_KROT

0,3028

0,116

2,612

0,0124

ród³o: Obliczenia w³asne.

W teœcie Kruskala-Wallisa zamiast wartoœci obserwacji u¿ywa siê ich
rang. Weryfikowana hipoteza mówi, ¿e wszystkie analizowane populacje
maj¹ takie same rozk³ady. Test ten jednak jest najbardziej wra¿liwy na
ró¿nice w po³o¿eniu populacji, a œrednia jest jedn¹ z miar po³o¿enia. Statystyka testu ma rozk³ad chi-kwadrat o k-1 stopniach swobody, gdzie k
oznacza liczbê podzbiorów i wyra¿a siê wzorem:
2ö
12 æ
ç k Rj ÷
(9)
KW =
S
÷- 3(n + 1 )
n(n + 1 )ç
è j=1 n j ø
gdzie:
nj – liczebnoœæ danego podzbioru;
n – liczebnoœæ ca³ej próby bêd¹ca sum¹ liczebnoœci k podzbiorów;
Rj – suma rang w obrêbie próby z k-tego podzbioru.
Spó³ki wybrane do badania maj¹ jedn¹ cechê wspóln¹. Prowadz¹
dzia³alnoœæ przemys³ow¹ i wchodz¹ w sk³ad WIG30. Z tego powodu
wydaje siê, ¿e w³aœciwe jest potraktowanie ich jako pewnej zbiorowoœci
i analiza zmian cech tej zbiorowoœci w czasie. Same spó³ki ró¿ni¹ siê jednak bran¿¹, wielkoœci¹ itp. Aby doprowadziæ je do porównywalnoœci,
obliczono dwa wskaŸniki:
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relacjê inwestycji d³ugoterminowych do ³¹cznych aktywów,
relacjê inwestycji krótkoterminowych do ³¹cznych aktywów.
Za pomoc¹ testu Kruskala-Wallisa dokonano porównania rozk³adów wy¿ej wspomnianych wskaŸników w latach 2010–2014. Dziewiêæ
wskaŸników dla jednego roku bêdzie w tej sytuacji przedstawiaæ rozk³ad
polityki inwestycyjnej wybranej grupy spó³ek. Weryfikujemy zatem hipotezê mówi¹c¹, ¿e rozk³ady tej polityki z piêciu lat nie ulega³y istotnym
zmianom wobec hipotezy twierdz¹cej, ¿e przynajmniej dla niektórych lat
wyst¹pi³y istotne ró¿nice. Dla relacji inwestycji d³ugoterminowych do
aktywów statystyka testu KW równa³a siê 0,5733 z wartoœci¹ p wynosz¹c¹
0,966. Brak wiêc podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Rozk³ady wartoœci wskaŸnika w latach 2010–2014 nie ró¿ni¹ siê od siebie w znacz¹cy
sposób. Nie wydaje siê to zaskakuj¹ce, bior¹c pod uwagê horyzont tego
typu inwestycji. Z kolei dla stosunku inwestycji krótkoterminowych do
sumy aktywów uzyskano KW=3,6393, zaœ wartoœæ p wynios³a 0,457. Ponownie brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Jest to doœæ
ciekawy wniosek. Okazuje siê bowiem, ¿e w grupie wybranych do analizy spó³ek polityka inwestycji krótkoterminowych, choæ bardziej zró¿nicowana od wariantu d³ugoterminowego, w ci¹gu piêciu lat nie ulega³a
istotnym zmianom.
Na koniec przyjrzyjmy siê, jak kszta³tuj¹ siê udzia³y aktywów finansowych w sumie aktywów badanych spó³ek (tablica 3). Jak z niej wynika,
mo¿emy zaobserwowaæ pewne charakterystyczne zachowania: utrzymywanie niskiego zaanga¿owania w finansowe aktywa d³ugoterminowe
(Bogdanka, PKN, Lotos, Boryszew), utrzymywanie relatywnie wysokiego zaanga¿owania w finansowe aktywa d³ugoterminowe (JSW, PGNiG),
obni¿anie zaanga¿owania w finansowe aktywa d³ugoterminowe (KGHM,
Azoty), nieregularnoœæ objawiaj¹ca siê znaczn¹ zmiennoœci¹ zaanga¿owania w finansowe aktywa d³ugoterminowe (Synthos).
Tablica 3. Udzia³ aktywów finansowych ogó³em w aktywach ³¹cznych
w latach 2010–2014 (%)
Spó³ka

2010

2011

2012

2013

2014

Bogdanka (LWB)

20,04

6,60

6,56

8,66

7,79

JSW

21,73

39,59

35,79

35,65

22,90

KGHM

18,91

47,27

5,70

3,28

3,15

Synthos (SNS)

30,78

27,60

4,28

1,21

23,50
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Spó³ka
Azoty (ATT)

2010

2011

2012

2013

2014

13,27

4,62

13,11

0,45

0,75

4,86

10,14

5,06

7,34

12,43

37,11

35,20

38,42

40,86

47,41

Lotos

8,09

7,87

3,31

4,57

4,06

Boryszew

1,54

0,75

0,99

4,59

4,49

PKN
PGNiG

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie raportów rocznych analizowanych spó³ek za lata
2010–2014.

5. Wnioski z przeprowadzonej analizy
Bior¹c pod uwagê otrzymane zale¿noœci statystyczne, w celu wyjaœnienia zachowañ badanych jednostek w kwestii zaanga¿owania w aktywa
finansowe przeprowadzono pilota¿owy wywiad wœród 20 przedsiêbiorstw przemys³owych zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 osób. Z uzyskanych
odpowiedzi wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski dla zmiennoœci struktury
aktywów krótkoterminowych:
1) znaczna czêœæ jednostek nie traktuje inwestycji krótkoterminowych
jako Ÿród³a dywersyfikacji przychodów (89%),
2) struktura inwestycji krótkoterminowych wed³ug respondentów zale¿y w du¿ej mierze od czynników zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ (sezonowoœci¹ sprzeda¿y, stanem œrodków pieniê¿nych).
Zgo³a odmiennie kszta³tuje siê postrzeganie inwestycji d³ugoterminowych. Z badania wynika, ¿e:
1) firmy przemys³owe traktuj¹ ten element aktywów trwa³ych jako Ÿród³o dywersyfikacji przychodów o ma³ym ryzyku,
2) struktura inwestycji d³ugoterminowych ulega niewielkim zmianom
ze wzglêdu na za³o¿enie, ¿e rol¹ tych aktywów jest w miarê stabilna
zdolnoœæ do generowania zysków,
3) zak³adane niewielkie ryzyko inwestycji d³ugoterminowych i czêsto
niewielki ich udzia³ w strukturze maj¹tku powoduje, ¿e generowane
z nich przychody s¹ niewielkie,
4) stopieñ zaanga¿owania w aktywa d³ugoterminowe zale¿y od rezultatów dzia³alnoœci operacyjnej.
Inwestycje d³ugoterminowe finansowane s¹ g³ównie zyskiem, st¹d
firmy deklaruj¹, ¿e jeœli wyniki finansowe s¹ zadowalaj¹ce i maj¹ tendencjê wzrostow¹, to stopieñ zaanga¿owania w nie wzrasta. Na zadane pytanie, czy potencjalne inwestycje w aktywa d³ugoterminowe o charakterze
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finansowym nie ograniczaj¹ inwestycji w maj¹tek rzeczowy i rozwój
dotychczasowej dzia³alnoœci, odpowiedzi by³y niejednoznaczne. Czêœæ
respondentów (54%) zadeklarowa³a, ¿e takiego ograniczenia nie ma, jednak odpowiedzi pozosta³ych firm sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e inwestycje
w aktywa finansowe s¹ (przynajmniej czêœciowo) spowodowane chêci¹
powiêkszenia zysku gdzie indziej ni¿ poprzez zwiêkszenie dzia³alnoœci
operacyjnej, czyli istnieje zagro¿enie, ¿e celem nie jest dywersyfikacja
przychodu, tylko brak strategii rozwoju dotychczasowej dzia³alnoœci operacyjnej.
W³aœnie te niejednoznaczne odpowiedzi sk³aniaj¹ do podjêcia pog³êbionych badañ nad zagadnieniem, na ile firmy przemys³owe chc¹ œwiadomie rozwijaæ dzia³alnoœæ finansow¹, a na ile ich dzia³ania wynikaj¹
z braku strategii tworzenia wartoœci w oparciu o rozwój dzia³alnoœci podstawowej.

Zakoñczenie
Podsumowuj¹c opracowanie, nale¿y stwierdziæ, i¿ analiza statystyczna wskazuje na istnienie zale¿noœci pomiêdzy wielkoœci¹ posiadanych aktywów finansowych a przychodami finansowymi. W zakresie
polityki zarz¹dzania finansowymi aktywami d³ugoterminowymi zaobserwowaæ mo¿na zmiany w kszta³towaniu siê ich wartoœci, a, co ciekawe,
strategia prowadzenia finansowych inwestycji krótkoterminowych w analizowanych spó³kach zmianom tym nie ulega. Dodatkowo mo¿na zauwa¿yæ, i¿ spó³ki posiadaj¹ zró¿nicowane udzia³y aktywów finansowych
w ich ³¹cznej sumie i stosuj¹ strategiê utrzymywania niskiego lub wysokiego zaanga¿owania, obni¿ania jego poziomu lub zmiennoœci w badanym okresie.
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U¿yte skróty
FE – Fixed Effect
RE – Random Effect
KMNK – klasyczna metoda najmniejszych kwadratów
LSDV – least squares dummy variables
UMNK – uogólniona metoda najmniejszych kwadratów

Streszczenie
Dzia³alnoœæ gospodarcza ka¿dego podmiotu wymaga podejmowania decyzji dotycz¹cych tego, w jaki sposób anga¿owaæ posiadane zasoby, aby maksymalizowaæ swoje korzyœci. Jedn¹ ze strategii w tym zakresie jest dywersyfikacja
Ÿróde³ przychodu. W artykule dokonano analizy, w jakim rozmiarze wybrane
spó³ki przemys³owe, notowane na polskim rynku gie³dowym, anga¿uj¹ swoje
œrodki w d³ugo- i krótkoterminowe aktywa finansowe. Analiza obejmuje lata
2010–2014. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na to, ¿e przedsiêbiorstwa stosuj¹
w omawianym zakresie odmienne strategie, a zaanga¿owanie niektórych z nich
w aktywa finansowe jest istotne z punktu widzenia rozmiaru ich aktywów.
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Selected aspects of diversification of sources of income of companies
(Summary)
Economic activity of each entity requires making decisions how to engage
their resources in order to maximize their benefits. One of the strategy in this
regard is to diversify sources of income. The paper analyzes the degree of the
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financial involvement of selected industrial companies, listed on the Polish stock
market in the long and short-term financial assets. The analysis covers the period
2010–2014. The results indicate that companies apply different strategies and the
involvement some of them in the financial assets is important from the point
of view of the size of their assets.
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