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Krzysztof  Biernacki, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Katedra Finansów  

e-mail:  krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl 

Alicja Brodzka, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Katedra Finansów  

e-mail:  alicja.brodzka@ue.wroc.pl 

 

Analiza efektywnych stawek podatkowych na rynku sektora developerskiego z 

uwzględnieniem porównań międzynarodowych 
 

 

Celem artykułu jest analiza wpływu opodatkowania na efektywne stawki podatku dochodowego 

(effective tax rates, ETR) płacone przez polskie spółki sektora budowy nieruchomości. Autorzy 

przedstawiają wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych i włączonych do indeksu giełdowego WIG-Nieruchomości. 

W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie agresywności podatkowej w świetle aktualnej literatury. 

Część druga obejmuje metodykę badania, która opiera się na porównaniu kwoty faktycznie zapłaconego 

podatku do osiągniętego dochodu bilansowego. W części analitycznej, na podstawie  jednostkowych 

sprawozdań finansowych z lat 2011 - 2015, dokonano analizy  efektywnych stawek podatkowych 

osiągniętych przez poszczególne spółki zakwalifikowane do subindeksu WIG-Nieruchomości. 

Przeanalizowano także średnie efektywne stopy podatkowe spółek developerskich osiąganie na rynkach 

Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w analizowanym okresie spółki prowadzące działalność 

w wymiarze międzynarodowym były w stanie obniżyć efektywną stawkę podatku, podczas gdy podmioty 

lokalne płaciły efektywny podatek w wartościach wyższych niż nominalna stopa opodatkowania. 

 

Słowa kluczowe: system podatkowy, efektywność opodatkowania, spółki sektora nieruchomości. 
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Agnieszka Bobrowska, dr, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny 

e-mail: abobrowska@uni.opole.pl 

 

 

Przestrzenne zróżnicowanie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej 

w województwach w 2016 
 

Celem artykułu było wykazanie zróżnicowania poziomu kosztów utrzymania mieszkańca w domach 

pomocy społecznej (DPS) w Polsce i w województwach. Dane wykorzystane do analizy pochodziły z 

ogólnodostępnych źródeł. Badaniem objęto DPS dysponujące miejscami dla osób w podeszłym wieku. 

Wzięto pod uwagę koszty ustalone na 2016 r. Przeprowadzono analizę statystyczną, w tym analizę rozkładu 

kosztów w DPS i stwierdzono, że jest on prawostronnie skośny. Wartość obliczonego dla kosztów w DPS 

współczynnika zmienności (12,9%) potwierdziła, że DPS w Polsce różnią się ze względu na poziom 

kosztów utrzymania ich mieszkańców. Dalsza analiza dotyczyła korelacji pomiędzy kosztami w DPS 

i zmiennymi opisującymi poziom rozwoju gospodarczego danego regionu. Najwyższy współczynnik 

korelacji stwierdzono dla PKB per capita. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że wyższemu 

poziomowi PKB odpowiadały wyższe koszty w DPS.  Zestawienie kosztów utrzymania w DPS z poziomem 

przeciętnych emerytur w poszczególnych województwach wykazało, że osoby starsze nie są w stanie pokryć 

nawet połowy kosztów pobytu. Oznacza to, że ostatecznie gminy muszą ponosić coraz większe wydatki 

dopłacając do pobytu mieszkańców w DPS. Sytuacja ta będzie się pogarszać z uwagi na wzrost liczby osób 

starszych, które potencjalnie będą wymagały całodobowej opieki. Należy podjąć działania zmierzające do 

zmiany sposobu finansowania pobytu w domach pomocy społecznej. 
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Katarzyna Byrka-Kita, dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Inwestycji i Wyceny 

Przedsiębiorstw  

e-mail: k.byrka-kita@wneiz.pl 

Tomasz Wiśniewski, dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Inwestycji i Wyceny 

Przedsiębiorstw 

e-mail: t.wisniewski@wneiz.pl 

Agnieszka Preś-Perepeczo, dr, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Zarządzania Finansami,  

e-mail: agnieszka.perepeczo@wneiz.pl 

Mateusz Czerwiński, mgr, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw  

e-mail: mateusz.czerwinski@usz.edu.pl 

 

Czy opłaca się zmieniać prezesa? Wstępne wyniki badań 
 

Cel badania: Celem badania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy po decyzji o powołaniu na 

stanowisko prezesa w spółkach notowanych na GPW w Warszawie SA w latach 2001-2013 obserwowana 

jest poprawa wyników operacyjnych.  

Metodologia badania: W badaniu zastosowano analizę zdarzenia na podstawie danych księgowych. Wyniki 

zostały zmierzone jako średnia i mediana odpowiednio dwóch wskaźników finansowych: rentowności 

aktywów (ROA) oraz zysku operacyjnego przed opodatkowaniem i amortyzacją do aktywów ogółem 

(EBITDA/TA). Nadzwyczajne wyniki operacyjne zostały obliczone na podstawie modelu skorygowanego 

o wartości mierników dla danej spółki w przeszłości tj. wartości uzyskane w okresie 3 lat po powołaniu 

prezesa zostały porównane do wyników w okresie 3 lat poprzedzających zdarzenie.  

Wyniki: Nadzwyczajne wyniki operacyjne jako finansowy efekt powołania na stanowisko prezesa spółki 

były negatywne i statystycznie istotne, co oznacza, że kondycja finansowa nie uległa poprawie w stosunku 

do okresu przed zdarzeniem zarówno w przypadku ponownych powołań jak i nowych powołań. Ponadto 

zaobserwowano, że spółki, gdzie dochodziło do ponownego powołania osiągały lepsze wyniki przed i po 

zdarzeniu w porównaniu do wyników spółek, gdzie miała miejsca zmiana osoby prezesa (CEO). 
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Przedsiębiorstw  
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Tomasz Wiśniewski, dr hab. prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Inwestycji i Wyceny 

Przedsiębiorstw 

e-mail: t.wisniewski@wneiz.pl 

Agnieszka Preś-Perepeczo, dr, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Zarządzania Finansami,  

e-mail: agnieszka.perepeczo@wneiz.pl 

Mateusz Czerwiński, mgr, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw  

e-mail: mateusz.czerwinski@usz.edu.pl 

 

Zagadka sukcesji stanowiska prezesa w spółkach publicznych Skarbu Państwa 
 

Cel badania: Artykuł prezentuje kontynuację dotychczasowych badań autorów nad reakcją inwestorów na 

powołanie prezesa zarządu. Zawężając próbę badawczą do spółek powiązanych ze Skarbem Państwa 

przyjęto za cel ocenę zachowania inwestorów na informację o sukcesji prezesa, a także próbę wyjaśnienia 

skali tej reakcji historyczną efektywnością działania przedsiębiorstwa oraz pokoleniem sukcesora. 

Metodyka badania: Badanie przeprowadzono na grupie 886 sukcesji stanowiska prezesa zarządu 

zrealizowanych w latach 2000-2015 w spółkach publicznych z polskiego rynku kapitałowego. W grupie tej 

zidentyfikowano 154 powołania, które dotyczyły spółek mających powiązania kapitałowe ze Skarbem 

Państwa. Podmioty takie nazwano spółkach publicznymi „do kwadratu”. Do oceny reakcji inwestorów 

wykorzystano metodykę analizy zdarzeń, a szczególnie technikę skumulowanych nadzwyczajnych stóp 

zwrotu (kierunek reakcji) oraz wolumenów obrotu (natężenie reakcji), natomiast poszukiwanie determinant 

tej reakcji zrealizowano przy zastosowaniu regresji wielorakiej z efektami stałymi. 

Wyniki: Uzyskane rezultaty w podstawowym oknie badawczym (-20,+20) potwierdzają, że reakcja 

inwestorów na powołanie nowego prezesa w spółkach publicznych „do kwadratu” jest dodatnia (0,857%) 

i statystycznie wyższa niż w spółkach niezależnych kapitałowo od Skarbu Państwa (-2,345%). Dodatkowo 

analiza wieloczynnikowa pozwoliła stwierdzić, że udział Skarbu Państwa w strukturze akcjonariatu, ma 

istotnie pozytywny wpływ na kierunek i natężenie reakcji inwestorów we wszystkich analizowanych 

modelach regresji. W analizie regresji obserwujemy statystycznie istotny negatywny wpływ pokolenia 

konserwatywnego (osoby urodzone przed 1970 r.) i pozytywny wpływ wieku prezesa na wartości 

nadzwyczajnych stóp zwrotu w krótkim oknie zdarzenia. Zaobserwowana niejednoznaczność uzyskanych 

wyników może wskazywać na dokonującą się w danym okresie transformację wartości inwestorów. 
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Patrycja Chodnicka-Jaworska, dr, Uniwersytet Warszawski, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki  

e-mail: pchodnicka@wz.uw.edu.pl 

 

Wpływ determinant na credit rating ubezpieczycieli  - zobowiązania wyrażone 

 w walucie krajowej i zagranicznej 

 
Celem artykułu jest zbadanie wpływu wskaźników finansowych oraz uwarunkowań makroekonomicznych 

na credit rating ubezpieczycieli przy uwzględnieniu waluty w jakiej wyrażone zostały zobowiązania. 

Przeprowadzono badania literaturowe i na ich podstawie postawiono dwie hipotezy badawcze brzmiące 

następująco: Credit rating ubezpieczycieli uwarunkowany jest istotnym statystycznie wpływem wskaźników 

adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, jakości zarządzania, zyskowności i płynności. Druga 

z postawionych hipotez brzmi: Credit rating kraju i uwarunkowania makroekonomiczne wpływają istotnie 

na credit rating dotyczący zobowiązań wyrażonych w walucie zagranicznej, a są nieistotne przy ocenie 

credit ratingów dotyczących zobowiązań wyrażonych w walucie krajowej. Do badania wykorzystano 

uporządkowane logitowe modele panelowe. Dane zebrano z bazy Thomson Reuters dla lat 1995 - 2016. 

Jako zmienną zależną zastosowano długoterminowe ratingi emitenta dotyczące zobowiązań wyrażonych 

w walucie krajowej i zagranicznej. 
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Filip Chybalski, dr hab.,prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania 

email: filip.chybalski@p.lodz.pl 

 

System emerytalny a aktywność zawodowa osób starszych: analiza ekonomiczna dla 

krajów europejskich 
 

Wiele krajów zmaga się z problemem pogarszającej się demografii i reformuje swoje systemy emerytalne 

tak, by zachować przynajmniej minimalny poziom ich adekwatności dochodowej, chroniący przed 

ubóstwem, przy ograniczeniu, jakim jest stabilność finansowa systemu emerytalnego oraz sektora finansów 

publicznych. Ponieważ wydatki emerytalne są finansowane z bieżącego PKB, wytwarzanego przez 

pokolenie pracujących, wzajemne oddziaływanie pomiędzy systemem emerytalnym a rynkiem pracy, 

mające charakter dwukierunkowy, ma zasadniczy wpływ na stabilność finansową, a przez to na 

adekwatność dochodową w systemie emerytalnym. Efektywny wiek emerytalny wyznacza granicę 

pomiędzy pokoleniem osób pracujących, finansujących świadczenia, a pokoleniem emerytów te świadczenia 

otrzymujących. Dlatego też celem opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy występuje, 

a jeśli tak, to jaki ma charakter zależność pomiędzy wybranymi cechami i parametrami systemu 

emerytalnego a wybranymi wskaźnikami charakteryzującymi aktywność zawodową osób starszych. W 

części empirycznej opracowania wykorzystano wybrane miary statystyki opisowej oraz modele regresji 

liniowej dla danych przekrojowych. Uzyskane wyniki wskazują, że: (1) bardziej liberalne porządki 

emerytalne sprzyjają wyższym wskaźnikom zatrudnienia w grupach wiekowych 55-64 oraz 65-74, co 

wspiera tezę, że hojne zabezpieczenie społeczne nie sprzyja wydłużaniu okresu aktywności zawodowej; (2) 

zgodnie z przewidywaniami wynikającymi z modeli wyboru międzyokresowego Fishera, cyklu życia 

Modiglianiego, Brumberga i Ando oraz dochodu permanentnego Friedmana, krótkookresowa stopa 

procentowa wpływa na decyzję o momencie przejścia na emeryturę; (3) istotny wpływ na długość życia 

zawodowego oraz wskaźniki zatrudnienia w starszych grupach wiekowych ma ustawowy wiek emerytalny; 

(4) opodatkowanie wypłat oszczędności z planów emerytalnych może opóźniać przechodzenie na 

emeryturę. Podsumowując, aktywność zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym nie ma charakteru 

losowego, lecz jest wypadkową czynników o charakterze mikroekonomicznym, jak i czynników 

makroekonomicznych. W znacznym stopniu jest ona również determinowana przez model systemu 

emerytalnego i stosowany w nim ustawowy wiek emerytalny.     
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Filip Chybalski, dr hab., prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania 

email: filip.chybalski@p.lodz.pl 

Małgorzata Gumola, mgr inż., Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania 

email: malgorzata.gumola@p.lodz.pl 

 

Podobieństwo europejskich systemów emerytalnych w świetle celów Otwartej Metody 

Koordynacji 
 

Wprowadzenie Otwartej Metody Koordynacji (OMK) w dziedzinie emerytur było odpowiedzią Unii 

Europejskiej (UE) na niekorzystne zmiany demograficzne i rosnące oczekiwane trwanie życia. Zgodnie z 

założeniami koncepcja ta miała zwiększyć skuteczność przeprowadzanych przez państwa członkowskie 

reform oraz umożliwić identyfikację wzorców/benchmarków w zakresie modeli systemów emerytalnych. 

Celem przeprowadzonego badania jest ocena podobieństwa europejskich systemów emerytalnych pod 

względem stopnia realizacji trzech głównych celów wyznaczonych w ramach OMK tj. adekwatności 

emerytur, stabilności finansowej oraz modernizacji systemów emerytalnych. Poprzez analizę ewolucji 

zbieżności systemów emerytalnych krajów Unii Europejskiej ocenie została poddana również skuteczność 

Otwartej Metody Koordynacji jako koncepcji zarządzania publicznego opartej na benchmarkingu. 

Wykorzystana w części empirycznej metodyka bazuje przede wszystkim na podejściu ilościowym do badań 

nad współzależnościami i podobieństwami w modelach polityki społecznej. Wykorzystano metody 

wielowymiarowej analizy statystycznej w postaci porządkowania liniowego oraz hierarchicznej metody 

aglomeracji. Analizie poddano 27 krajów w latach 2005, 2010 i 2015. Wyniki badań wskazują, że OMK nie 

przyczyniła się do zwiększenia podobieństwa i zbieżności między europejskimi systemami emerytalnymi 

pod względem realizacji jej celów. Ponieważ kraje Unii Europejskiej nie podejmują zauważalnych działań 

mających na celu dążenie do wyników uzyskiwanych przez systemy emerytalne uznane za wzorce 

w obszarze zabezpieczenia emerytalnego, Otwartą Metodę Koordynacji można uznać za mało skuteczną 

w zakresie ulepszania systemów emerytalnych pod względem ich adekwatności dochodowej, stabilności 

finansowej i modernizacji emerytur.  
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Jan Czempas, dr hab., prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Inwestycji 

i Nieruchomości 

e-mail: jan.czempas@ue.katowice.pl 

 

 

Współczynnik konkordancji W Babingtona-Smitha jako miara relatywnej stabilności 

pozycji miast na prawach powiatu województwa śląskiego 
 

Autor, nawiązując do metodologii wielowymiarowej analizy porównawczej, sprawdzić czy gminy wykazują 

tendencje do zmniejszania, zwiększania bądź stabilizacji swojej pozycji rankingowej w przeliczonych na 

głowę mieszkańca łącznych dochodach lub wydatkach, a także głównych składowych tych zagregowanych 

zmiennych: dochodów własnych, subwencji i dotacji oraz odpowiednio: wydatków bieżących oraz 

majątkowych. Zakres podmiotowy realizowanych badań stanowiło 19 miast na prawach powiatu woj. 

śląskiego. W celu zbadania istnienia podobieństwa między kolejnościami pozycji zajmowanych przez gminy 

obliczono współczynniki korelacji rang dla sąsiednich okresów, a miernikiem oceny stopnia zgodności 

uporządkowań wielokrotnych (porządku rangowego) uczyniono wskaźnik konkordancji W. Zastosowano 

również nieparametryczny test zgodności Kendalla dla oceny statystycznej istotności. Otrzymane wyniki 

wskazują na wysoki stopień stabilności lokat zajmowanych przez poszczególne miasta w całym badanym 

okresie (lata 2006-2016). 
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Krzysztof Ćwieląg, dr, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Finansów i Rachunkowości 

email: kcwielag@uni.opole.pl 

 

Rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu efektywności samorządowej gospodarki 

finansowej –prezentacja badań 
 

Potrzeba racjonalizowania wydatków sektora publicznego, dążenie do większej dyscypliny finansów 

publicznych i poszukiwanie oszczędności w ramach prowadzonej gospodarki finansowej – wskazują na 

konieczność wypracowania i doskonalenia mechanizmów (instrumentów) zorientowanych na poprawę 

efektywności samorządowej gospodarki finansowej. 

 Instrumentem, który może wspomóc kierownictwo JST w racjonalnym prowadzeniu gospodarki 

finansowej, chroniąc przed marnotrawstwem i nieefektywnym wydatkowaniem środków publicznych, jest 

audyt wewnętrzny.  

Celem badań była próba identyfikacji znaczenia audytu wewnętrznego dla efektywności samorządowej 

gospodarki finansowej w ocenie JST. Postawiono następujące pytania badawcze: (1)  Czym kierowały się 

JST podejmując decyzję o wprowadzeniu audytu wewnętrznego? (2) Jak kształtowała się struktura zadań 

audytowych? (3) Czy i jaką wagę kierownictwo JST przykładało do ustaleń wynikających 

z przeprowadzonego audytu wewnętrznego?  

Badania miały charakter jakościowy i zostały przeprowadzone z zastosowaniem metody badań 

ankietowych oraz analizy, której poddano plany i sprawozdania z wykonania planów audytu wewnętrznego 

JST. Doboru JST dokonano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania budżetów gmin, powiatów 

i budżetu samorządu województwa opolskiego w latach 2010 – 2013. Do badania przyjęto tylko te JST, 

które podlegały obowiązkowi prowadzenia audytu wewnętrznego ze względu na spełnienie ustawowego 

kryterium wielkości budżetu, na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Jednostek, które 

pomimo braku takiego obowiązku, wprowadziły audyt wewnętrzny – nie stwierdzono. Zakres czasowy 

przeprowadzonych badań obejmował lata 2010 – 2013. 

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że głównym powodem wdrażania audytu wewnętrznego 

w JST był przymus prawny, a nie względy efektywnościowe. Stąd też w większości  JST audyt wewnętrzny 

ukierunkowany był przede wszystkim na spełnianie kryterium legalności i celowości, mniejszą wagę 

przywiązując do ekonomicznych kryteriów oceny samorządowej gospodarki finansowej, tj. efektywności 

i gospodarności. Wskazywał na to zarówno charakter, cel i zakres podejmowanych zadań audytowych oraz 

ich stosunkowo niewielka liczba, zwłaszcza w obszarze prowadzenia gospodarki finansowej. 

Ponadto, jak wykazały badania, ograniczona użyteczność decyzyjna audytu wewnętrznego była także 

pochodną niewielkiego przełożenia wniosków i rekomendacji poaudytowych na decyzje podejmowane 

przez kierownictwo JST. Z tego też względu, ustalenia audytu w dużej mierze miały charakter postulatywny 

i nie znalazły wystarczającego odzwierciedlenia w procesie racjonalizacji samorządowej gospodarki 

finansowej, który pozwalałby generować wyraźną poprawę jej efektywności. 

Przeprowadzone badania zostały opublikowane w artykule pod tym samym tytułem, którego 

współautorką jest dr Maja Krasucka z Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Opolskiego. Artykuł zamieszczono w „Naukach o Finansach” nr 3 (24) 2015, wydanych przez 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  
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Joanna Dębicka, dr hab., prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Statystyki 

e-mail: joanna.debicka@ue.wroc.pl 

Stanisław Heilpern, prof. dr hab.,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Statystyki 

e-mail: stanislaw.heilpern@ue.wroc.pl 

 

Analiza umów na wtórnym rynku ubezpieczeń 
 

Wtórny rynek ubezpieczeń od lat funkcjonuje w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Coraz 

więcej umów odsprzedaży praw do świadczenia ubezpieczeniowego zawieranych jest za pośrednictwem 

wyspecjalizowanych platform internetowych. Umowy dotyczą odsprzedaży wszelkiego rodzaju umów 

ubezpieczenia zarówno tych powiązanych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym jak i ubezpieczeń 

od ryzyka utraty życia. Ubezpieczonych zmusza do tego zwykle trudna sytuacja finansowa, a kupujący 

widzą w tym dobra inwestycję.  

Jedną z przyczyn odsprzedaży praw do świadczenia w ubezpieczeniu na życie jest dla ubezpieczonego 

sytuacja zachorowania na ciężką chorobę. Nie zawsze posiadane środki finansowe umożliwiają 

ubezpieczonemu przeprowadzenie kosztownej diagnostyki oraz leczenia. W wyniku transakcji na wtórnym 

wyniku ubezpieczeń może uzyskać kwotę wyższą niż wartość wykupu, ale nie przekraczającą świadczenia 

z tytułu śmierci. Inwestor, który odkupił prawo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego staje się 

uposażonym i przejmuje opłatę składek za ubezpieczenie. Celem referatu jest wyznaczenie możliwego 

zakresu wyceny tego typu transakcji na wtórnym rynku ubezpieczeń oraz określenie zakresu zysków 

inwestora. Co w rezultacie umożliwia wyznaczenie strategii optymalnych dla obydwóch stron umowy 

odsprzedaży praw do świadczenia ubezpieczeniowego. 

Do modelowania umów na wtórnym rynku ubezpieczeń zastosowany został model wielostanowy, a do 

wyznaczenia wielkości aktuarialnych formuły macierzowe. Analiza numeryczna przeprowadzona została 

przy założeniu, że ubezpieczony, który zachorował na raka płuc, posiada umowę ubezpieczenia na całe 

życie. 

Praca powstała w ramach projektu badawczego UMO-2013/09/B/HS4/00490 pt. „Niestandardowe 

wieloosobowe produkty ubezpieczeniowe uwzględniające zależności między ubezpieczonymi”. 
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Iwona Dittmann, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Katedra Finansów  

e-mail:  iwona.dittmann@ue.wroc.pl 

 

Premia za ryzyko inwestowania w dłużne FIO na tle udziałowych w latach 2005 – 2017

  
 

Cel badania: Ocena historycznej premii za ryzyko inwestowania w polskie FIO o charakterze dłużnym 

z punktu widzenia inwestora indywidualnego. 

Metodologia badania: Na podstawie notowań dziennych dłużnych FIO sporządzono rozkłady 

nadwyżkowych stóp zwrotu (HPR) metodą ruchomego okna obserwacji (wielokrotne obliczanie stopy 

zwrotu z przesunięciem o 1 dzień). Okres badawczy: 16.12.2005 – 22.06.2017. Obliczono charakterystyki 

rozkładów: MIN, Q1, Q2, średnia, Q3, MAX oraz szanse uzyskania w przeszłości dodatniej nadwyżkowej 

stopy zwrotu z poszczególnych funduszy. 

Wyniki: Stwierdzono, iż: 1) poszczególne FIO różniły się pod względem zróżnicowania nadwyżkowych stóp 

zwrotu (zidentyfikowano zarówno FIO o małym zróżnicowaniu zróżnicowania nadwyżkowych stóp zwrotu 

jak i FIO o dużym zróżnicowaniu nadwyżkowych stóp zwrotu); 2) poszczególne FIO różniły się nieznacznie 

(z punktu widzenia inwestora) pod względem niektórych charakterystyk rozkładu jednocześnie różniąc się 

znacznie pod względem pozostałych charakterystyk; 3) dla większości FIO wydłużanie horyzontu 

inwestycyjnego statystycznie zwiększało szansę uzyskania dodatniej nadwyżkowej stopy zwrotu oraz 

skutkowało wyższą średnią premią za ryzyko; 4) dla 10-letniego horyzontu inwestycyjnego premia za 

ryzyko z dłużnych FIO była atrakcyjniejsza niż z FIO udziałowych. 
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Alicja Fraś, mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków 

Finansowych 

e-mail: alicja.m.fras@gmail.com 

 

Czy warto inwestować w drogie fundusze? – analiza opłat za zarządzanie funduszami 

akcji w Polsce 
 

W obliczu nadchodzących korekt opłat za zarządzanie w świetle wdrożenia dyrektywy MIFID II warto 

przyjrzeć się ich obecnemu kształtowi. Celem badania jest analiza aktualnych opłat za zarządzanie w 

akcyjnych funduszach inwestycyjnych w Polsce – ich rozkładu oraz relacji z takimi czynnikami jak stopa 

zwrotu, ryzyko czy czas funkcjonowania. Okazuje się, że spośród 183 przeanalizowanych w badaniu 

funduszy akcji aż 81 pobiera opłatę w wysokości 4%, czyli najwyższą obserwowaną w próbie. Nasuwa się 

pytanie, czy warto inwestować w fundusze z grupy najdroższych. Porównując fundusze o najwyższych 

opłatach za zarządzanie (4%) z tańszymi okazuje się, że nie ma między nimi statystycznie istotnych różnic 

na poziomie zarówno stóp zwrotu, jak i ryzyka. Niemniej jednak droższe fundusze mają istotnie wyższy 

poziom kosztów oraz są średnio o 3 lata starsze i mają o prawie 70% większe aktywa, co może sugerować, 

że ugruntowana pozycja na rynku zachęca do podnoszenia cen. Co ciekawe, fundusze o relatywnie 

wysokich dolnych limitach wpłat (5 000 zł) mają istotnie niższe opłaty za zarządzanie przy zbliżonym 

poziomie kosztów, wielkości aktywów i wynikach. Analiza regresji nie wykazuje istotnych statystycznie 

liniowych zależności między opłatami a stopą zwrotu, ryzykiem czy efektywnością. Poziom opłat w Polsce 

jest niezwykle wysoki – prawie trzykrotnie wyższy niż w Europie Zachodniej oraz niemal pięciokrotnie 

wyższy niż w USA. Ma to związek z niezwykle wysokimi opłatami dla dystrybutorów w Polsce, którzy 

pobierają czasem nawet 70% opłaty za zarządzanie nakładanej przez TFI. Propozycje Komisji Nadzoru 

Finansowego, by ograniczyć opłaty dla dystrybutorów oraz wprowadzić więcej przejrzystości 

w informowaniu klientów dają nadzieje na zmiany. 
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Małgorzata Gałecka, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Katedra Finansów  

e-mail:  malgorzata.galecka@ue.wroc.pl        

Katarzyna Smolny, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Katedra Finansów  

e-mail:  katarzyna.smolny@ue.wroc.pl          

Finansowanie działalności instytucji kultury Polsce  
 

 

Sposób finansowania teatrów w Polsce wskazuje, iż jest to przykład publicznego finansowania kultury. 

Teatry w ponad 80 % finansowane są przez subsydiowanie środków z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego bądź budżetu państwa. Choć subsydiowanie działalności kulturalnej literatura przedmiotu 

generalnie uważa za uzasadnione, to wielokrotnie pojawia się potrzeba dalszego rozwoju narzędzi i 

wytycznych służących do oceny działalności prowadzonej przez instytucje kultury i tym samym do 

określenia efektywności wydatkowanych środków publicznych. 

Celem artykułu jest porównanie efektywności ekonomicznej i poziomu subsydiowania teatrów w Polsce 

w zależności od organizatora. Z przeprowadzonych analiz wynika, że efektywność wydatkowania środków 

publicznych w sferze kultury jest niska, głównie dlatego, że w niewielkim stopniu są one kojarzone ze 

środkami pochodzącymi ze źródeł prywatnych. Krajowe środki publiczne są głównie przeznaczane na 

utrzymanie istniejących instytucji kultury. W znacznie mniejszym stopniu są wydatkowane z myślą o 

rozwoju i inwestowaniu w przyszłość, w taki sposób, aby zwiększyć skalę samodzielności tych instytucji. 

Ponadto efektywność finansowa analizowanych teatrów charakteryzuje się dużą dywersyfikacją, zauważalne 

jest to przede wszystkim w odniesieniu do „samorządowych” instytucji kultury. Istotnym czynnikiem 

wpływającym na stabilność i racjonalność finansowania instytucji kultury jest także wielkość budżetu 

organizatora i liczba subsydiowanych podmiotów. 
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Anna Grygiel-Tomaszewska, dr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk 

o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji 

email: agrygie@sgh.waw.pl 

 

 

Identyfikacja problemu agencji w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce 
 

Cel badania: Pierwsza instytucja zbiorowego inwestowania w Polsce, Pioneer Pierwszy Polski Fundusz 

Powierniczy, została utworzona w 1992 r. W ciągu 25 lat od tego czasu na rynku podmiotów zbiorowego 

inwestowania miało miejsce szereg istotnych zmian i przekształceń, na czele z kluczową zmianą formy 

prawnej funduszu – z powierniczego na inwestycyjny. Według stanu na koniec grudnia 2016 r., na rynku 

funkcjonowały 1404 fundusze i subfundusze, zarządzane przez 61 towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

Łącznie zgromadzono w nich aktywa o wartości ponad 250 mld zł
1
.  

W ciągu minionego ćwierćwiecza fundusze inwestycyjne niewątpliwie zyskały na znaczeniu. Stały się 

istotnym podmiotem rynku kapitałowego – razem z funduszami emerytalnymi jeszcze do niedawna 

posiadały ok. 30% udział w obrotach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
2
. Były także istotnymi 

uczestnikami pierwszych emisji akcji spółek notowanych na ww. giełdzie, w tym brały czynny udział 

w procesach prywatyzacyjnych. Coraz częściej przedstawiciele funduszy inwestycyjnych występują jako 

realizujący prawo głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, biorą także czynny udział 

w wykonywaniu innych uprawnień właścicielskich, przez co mają realny wpływ na przyszłość 

przedsiębiorstw.  

Jako istotni inwestorzy, fundusze posiadają wysoki udział w kapitalizacji przedsiębiorstw notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zatem decyzje zarządzających aktywami tych funduszy, 

jak i decyzje uczestników tych funduszy o kupnie lub sprzedaży tytułów uczestnictwa funduszy, mają 

istotne znaczenie dla kształtowania się koniunktury na rynku akcji
3
. Współcześnie fundusze są kluczowymi 

inwestorami lokującymi środki na rynku instrumentów dłużnych korporacyjnych, przez co są jedynymi 

z istotnych dostawców kapitału obcego dla spółek.  

Fundusze inwestycyjne stały się składnikami portfeli oszczędności Polaków. Według stanu na koniec 

pierwszego kwartału 2017 r, ich średni udział wynosił niecałe 6%
4
. Fundusze są narzędziami pomnażania 

kapitału, budowania zabezpieczenia emerytalnego (np. poprzez Indywidualne Konta Emerytalne, 

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne), a także bywają 

stosowane jako narzędzia tzw. optymalizacji podatkowej (fundusze inwestycyjne zamknięte). Poprzez 

wartość zarządzanych aktywów oraz różnorodność zastosowań, fundusze są zatem grupą istotnych 

uczestników rynków kapitałowych, mającym niewątpliwie wpływ także na sferę realną gospodarki.   

W procesach tworzenia, zarządzania i oferowania funduszy inwestycyjnych w Polsce szereg działań 

realizowanych jest przez pewne podmioty (agentów) na rzecz innych (pryncypałów) za wynagrodzeniem. 

W związku z tym istnieją powody, by sądzić że znaczna część z tych relacji narażona jest na skutki 

występowania problemu agencji. Celem pracy jest wskazanie obszarów występowania konfliktu agencji 

w procesie tworzenia, zarządzania i oferowania otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz 

zidentyfikowanie istotności ich wpływu na interesy pryncypałów w zidentyfikowanych obszarach 

występowania tego problemu.   

                                                           
1
 Por. Raport Roczny 2016 Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, dostępny na 

http://www.izfa.pl/Media/files/aktualnosci/2016/Raporty_i_dane_statystyczne/Raport_roczny_rynku_funduszy_w_Polsce_IZFiA

_2016.pdf, dostęp z dnia 20 sierpnia 2017 r. 
2
 Źródło: https://www.gpw.pl/analizy, dostęp z dnia 29 września 2017 r.  

3
 Por. A. Grygiel-Tomaszewska, Racjonalność zarządzania polskimi otwartymi funduszami inwestycyjnymi lokującymi w akcje, 

SGH, Warszawa 2014, praca doktorska, niepublikowana. 
4
 Źródło: Analizy Online, Struktura oszczędności gospodarstw domowych (marzec 2017), 

https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/22268/struktura-oszczednosci-gospodarstw-domowych-%28marzec-2017%29.html, 

dostęp z dnia 13 września 2017 r.   
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Metodologia badania: Badania zostały przeprowadzone w oparciu o analizę szeregów czasowych i analizę 

regresji wybranych zmiennych, reprezentatywnych dla danego, zidentyfikowanego obszaru występowania 

problemu agencji.  

 

Wyniki: Zidentyfikowane zostały liczne obszary występowania konfliktu agencji w procesach tworzenia, 

zarządzania i oferowania tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych w Polsce. 

Zaprezentowano narzędzia legislacyjne i operacyjne, ukierunkowane na zmniejszenie prawdopodobieństwa 

występowania konfliktu agencji oraz przeprowadzono analizę ich skuteczności. W wybranych przypadkach 

potwierdzono statystyczną istotność wpływu danego czynnika – identyfikatora konfliktu agencji na interes 

pryncypała.  
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Zmiana wartości ubezpieczenia z UFK wynikająca z zastosowania strategii 

zabezpieczających 
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Jan Kaczmarzyk, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Finansów Publicznych 

e-mail: jan.kaczmarzyk@ue.katowice.pl 

 

Prognozowanie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem symulacji 

Monte Carlo 
 

Przedsiębiorstwo niefinansowe posiadające należności lub zobowiązania denominowane w walucie obcej 

pozostaje w ekspozycji na ryzyko finansowe, w tym w szczególności na ryzyko walutowe. W szacowaniu 

rezerwy finansowej, niezbędnej do zabezpieczenia swoich należności lub zobowiązań, przedsiębiorstwo 

może skorzystać z koncepcji wartości zagrożonej (z ang. Value at Risk). Wyznaczenie wartości zagrożonej 

dla należności lub zobowiązania wymaga znajomości rozkładu prawdopodobieństwa wartości przyszłej. 

Jednym z rozwiązań może być założenie o geometrycznym ruchu Brown’a kursu walutowego, które 

w tradycyjnym podejściu oznacza przyjęcie rozkładu normalnego dla jego zmian. Należy stwierdzić, iż 

zmiany kursów walutowych z reguły posiadają rozkład prawdopodobieństwa inny niż normalny. Celem 

artykułu jest wskazanie, iż koncepcja wartości zagrożonej może być skutecznym narzędziem 

przedsiębiorstwa niefinansowego umożliwiającym szacowanie rezerw finansowych na należności 

i zobowiązania pozostające w ekspozycji na ryzyko walutowe. Ponadto celem artykułu jest wskazanie, że 

metoda Monte Carlo pozwala osobom odpowiedzialnym za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w łatwy 

i przejrzysty sposób obliczyć wartość zagrożoną należności lub zobowiązania w walucie obcej przy 

założeniu, iż zmiany kursu walutowego mają rozkład normalny lub rozkład najlepiej dopasowany. 
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Cyprian Kozyra, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Statystyki 

email: cyprian.kozyra@ue.wroc.pl 

 

Statystyczny pomiar nierówności i koncentracji w przypadku występowania ujemnych 

danych w wielkościach finansowych 
 

Cel badania: Celem badania jest poszukiwanie modyfikacji popularnych miar nierówności i koncentracji 

w przypadku obecności mieszanych danych pod względem znaku: dodatnich i ujemnych, często 

występujących przy pomiarze wielkości finansowych (np. wynik finansowy netto). Większość takich miar w 

swych założeniach nie dopuszcza występowania danych ujemnych (w przypadku podnoszenia do dowolnej 

potęgi) lub nawet zerowych (w przypadku logarytmowania). Rozwiązania tego problemu można poszukiwać 

w przekształceniach danych, ale wiąże się to z kolei z określeniem założonej skali pomiaru (interwałowa czy 

ilorazowa) dla danych i pytaniem, czy dowolne przesuwanie punktu zerowego nie zmienia znaczenia 

obliczonych miar. Znalezione miary nierówności, które dobrze działają w przypadku występowania również 

danych ujemnych, nie spełniają wszystkich założeń dobrych miar nierówności, np. nie ograniczają swych 

wartości do przedziału [0,1]. Dla współczynnika Giniego zostały opracowane modyfikacje w przypadku 

danych ujemnych, które ograniczają jego maksimum do wartości 1, ale pozostaje pytanie, czy takie 

ograniczenie jest konieczne, dlatego rozważone zostały też miary nie posiadającego takiego ograniczenia. 

Metodologia badania: Zmodyfikowane miary nierówności i koncentracji zostały obliczone dla pobranego 

z bazy EMIS zbioru danych o niemal 7 tys. przedsiębiorstw działających w sektorze Budownictwo 

i działalność deweloperska (po oczyszczeniu z danych brakujących i niewytłumaczalnych). Zbiór ten 

zawiera dane o przychodach (wyłącznie dane nieujemne) i zysku netto (dane mieszane). 

Wyniki: Według autora absolutny indeks Giniego posiada najwięcej zalet i najmniej wad spośród 

zastosowanych miar dla danych mieszanych. Końcowa dyskusja dotyczy kwestii, czy w przypadku 

znacznego odsetka danych ujemnych w całej zbiorowości jest możliwy pomiar nierówności i koncentracji 

w tym samym sensie, jak to jest w przypadku klasycznym dla danych wyłącznie dodatnich lub ewentualnie 

nieujemnych. 
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Marta Maciejasz-Świątkiewicz, dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Ekonomiczny 

e-mail: marta.m-s@wp.pl 

 

Piramidy finansowe-patologia czy norma rynku finansowego? 

 
Współczesny rynek finansowy staje się coraz bardziej skomplikowany i wszechobecny, a ludzie każdego 

dnia mają do czynienia ze zjawiskami finansowymi. Osoby, które nie potrafią korzystać z oferty rynku usług 

finansowych mogą być narażone na różnego rodzaju niekorzystne konsekwencje, do których zaliczyć można 

wykluczenie finansowe, pętlę zadłużenia, różnego rodzaju uzależnienia o podłożu finansowym, a także 

niebezpieczeństwo bycia wykorzystanym przez osoby o niejasnych intencjach. Tę sferę aktywności ludzi, w 

obrębie której jedna ze stron ma nieczyste intencje i poprzez różnego rodzaju manipulacje doprowadza do 

straty drugą stronę, określa się jako czarne finanse. Jednym z działań należących do tej kategorii są piramidy 

finansowe. Piramida finansowa jest opisywana jako struktura, w której zysk uczestnika jest uzależniony od 

późniejszych wpłat innych osób. Dla jej istnienia koniczny jest stały napływ nowych uczestników, co 

oznacza, że w dłuższej perspektywie czasowej zawsze jest ona skazana na porażkę. Na rynku finansowym 

działają różnego rodzaju instytucje, przy czym aktywność niektórych z nich jest kategoryzowana jako 

piramidy finansowe, a niektórych nie. Rodzi się zatem pytanie, czy piramidy finansowe są rzeczywiście 

patologią czy może normą współczesnego rynku finansowego? 
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e-mail: agnieszka.marciniuk@ue.wroc.pl 

 

Analiza świadczeń z tytułu hipoteki odwróconej i renty hipotecznej w wybranych 

województwach i krajach Unii Europejskiej 
 

 Społeczeństwa żyją coraz dłużej. Wydłuża się oczekiwany przyszły czas trwania życia, w szczególności 

osób w wieku emerytalnym. Dla większości ludzi emerytury z systemu emerytur społecznych nie są 

wystarczające, żeby godnie przeżyć starość. Dlatego rynek oferuje możliwość uzyskania dodatkowego 

zabezpieczenia finansowego. Takim źródłem może być renta hipoteczna lub odwrócony kredyt hipoteczny. 

 Renta hipoteczna (model sprzedażowy) i odwrócony kredyt hipoteczny (model kredytowy) są to 

comiesięczne świadczenia, które właściciel nieruchomości może otrzymać w zamian za zbycie praw do tej 

nieruchomości firmie lub instytucji finansowej, zainteresowanej nabyciem takiej nieruchomości. W krajach 

rozwiniętych hipoteka odwrócona oraz renta hipoteczna funkcjonują od dawna w różnych formach (również 

pomiędzy osobami indywidualnymi). W Polsce od 2005 r. istnieje możliwość uzyskania dodatkowego 

świadczenia w postaci renty hipotecznej. Istnieje też teoretycznie możliwość zdobycia dodatkowego źródła 

dochodu z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego (w praktyce ta forma nie jest jeszcze jedna w Polsce 

oferowana).  

Wysokość świadczenia dodatkowej renty zależy od wieku świadczeniobiorcy, długości pobierania 

świadczenia, a także wartości nieruchomości. Na wartość nieruchomości bardzo duży wpływ ma miejsce 

zamieszkania. W referacie dokonana jest wyznaczone zostaną świadczenia wynikające z renty hipotecznej 

i odwróconej hipoteki dla wybranych województw Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej. 

Dokonana jest analiza wysokości świadczeń w zależności od sposobu pobierania renty oraz miejsca 

zamieszkania. Do analiz wybrano województwo dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie, 

małopolskie oraz lubelskie. Na podstawie rzeczywistych danych dotyczących cen nieruchomości z grudnia 

2015 r. (źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Raport-z-rynku-mieszkan-styczen-2016-7294818.html) 

oraz danych dotyczących długości trwania życia z 2015 r. (zakupionych w Głównym Urzędzie 

Statystycznym) wyznaczone są świadczenia indywidualne i małżeńskie. Do analizy wysokości świadczeń w 

krajach europejskich wybrane zostały: Polska, Wielka Brytania, Francja, Irlandia, Niemcy i Hiszpania. Dane 

dotyczące cen nieruchomości w tych krajach zostały zaczerpnięte z http://www.money.pl/gospodarka/unia-

europejska/ wiadomosci/ artykul/ceny-mieszkan-w-europie-jak-wypada-na-ich,50,0,2143538.html. Tablice 

Trwania Życia z 2013 r. dla tych krajów pochodzą z www.mortality.org. Wszystkie obliczenia wykonane są 

za pomocą własnych programów napisanych w Matlabie.  

Metodologia obliczeń oparta jest na wartościach aktuarialnych rent życiowych w przypadku umów 

indywidualnych, zaś w przypadku umów małżeńskich zastosowane są renty dziedziczne. W przypadku 

świadczeń małżeńskich rozpatrzone są różne formy i wysokości pobierania świadczeń, w zależności tego, 

czy pobierają je oboje małżonkowie, czy tylko jedno z małżonków po śmierci drugiego i w jakim procencie 

razem, a w jakim indywidualnie. Do obliczeń stopę procentową przyjęto jako funkcję czasu, a jej parametry 

wyestymowano na podstawie rzeczywistych danych dotyczących ceny obligacji zerokuponowych i obligacji 

o stałym oprocentowaniu z 03.03.2015 r. (źródło: http://bossa.pl/notowania/stopy/rentownosc_obligacji/). 

 Na podstawie przedstawionych obliczeń można wyraźnie zaobserwować wpływ płci na wysokość 

indywidualnych, jak i małżeńskich świadczeń. Miejsce zamieszkania determinuje wysokość pobieranych 

świadczeń. W referacie przeanalizowano, gdzie dodatkowe źródła dochodu są najwyższe, a gdzie najniższe, 

a także jak wygląda Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. W Polsce emerytura nie jest wysoka, 

a cena metra kwadratowego mieszkania jest niższa niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Również 

dodatkowe źródła finansowe są niższe, gdyż Polacy żyją krócej. 
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Determinanty gromadzenia dobrowolnych oszczędności emerytalnych w krajach 

europejskich – analiza empiryczna 
 

Analizując dobrowolne systemy emerytalne w krajach europejskich zauważyć można znaczące różnice pod 

względem zgromadzonych aktywów, dokonywanych wpłat oraz uczestnictwa w planach emerytalnych. 

Celem badania była identyfikacja determinant rozwoju nieobowiązkowej części systemów emerytalnych, 

które wyjaśniałyby przyczyny owej niejednorodności.  

Referat przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych na próbie 21 krajów. Analizą objęto okres 

2005 -2014. W badaniu wykorzystano modele regresji panelowej. Dane dotyczące zmiennych objaśnianych 

odzwierciedlających stopień rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych uzyskano z szeregu źródeł 

lokalnych (krajowych), natomiast dane na temat potencjalnych determinant (zmiennych objaśniających) 

pobrano z bazy Eurostat.  

Uzyskane wyniki wskazują, że determinanty o charakterze systemowo-instytucjonalnym pełnią ważną rolę 

w rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych. Ponadto jako znaczące zidentyfikowano również 

czynniki dochodowe oraz związane z rynkiem pracy. 
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Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych akcji pod względem ryzyka i efektywności z 

zastosowaniem wybranych metod diagramowych  

 
Problematyka artykułu związana jest z potrzebą selekcji funduszy inwestycyjnych w Warszawie o 

określonym podobieństwie pod względem efektywności i ryzyka inwestycyjnego. Do analizy zostały wzięte 

wszystkie fundusze inwestycyjne akcji, które notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie w całym okresie badawczym. W pracy zastosowano wybrane hierarchiczne procedury 

aglomeracyjne i metody diagramowe, które umożliwiły stworzenie mapy funduszy akcji, opisującej ich 

zróżnicowanie i niejednorodność rynku. Do grupowania analizowanych funduszy wykorzystane zostały 

mierniki pochodzące z hybrydowych wieloczynnikowych modeli market timing, służących do oceny ryzyka 

oraz efektywności funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne akcji zgodnie z informacją od 

zarządzających oceniających ich efektywność i ryzyko stanowią grupę funduszy złożoną z dwóch 

jednorodnych podgrup o wskaźniku SRRI równym 5 i 6. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że zastosowanie 

rozszerzonego wektora parametrów określających efektywność i ryzyko inwestycyjne skutkuje istotnymi 

rozbieżnościami w ocenie ich jednorodności. 
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Preferencje podatkowe stosowane przez gminy a poziom ich subwencjonowania 
 

System dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wykrystalizował się w ostatnich 10-15 

latach, lecz nadal nie jest pozbawiony wad. Samorządy lokalne zostały w nim wyposażone z zróżnicowane 

źródła dochodów wśród których istotną rolę odgrywają udziały w podatkach PIT i CIT, podatki lokalne 

o charakterze majątkowym - których stawki oraz inne rodzaje preferencji podatkowych mogą być 

kształtowane przez gminy, subwencje zawierające w sobie mechanizm wyrównywania poziomego oraz 

dotacje. Przyjęcie w systemie wyrównywania poziomego za podstawę kalkulacji wydajności wybranych 

podatków stanowiących dochody gmin rodzi pytanie o wpływ takiego rozwiązania na prowadzoną przez 

gminy politykę podatkową - czyli na stosowanie preferencji podatkowych w ramach wspomnianej części 

podatków. Tak więc celem prezentowanego referatu jest próba odpowiedzi na pytanie o istnienie związku 

między skalą subwencjonowania o charakterze wyrównawczym a skalą stosowania preferencji podatkowych 

przez gminy. W polskiej literaturze naukowej problem stosowania preferencji podatkowych i ich 

oddziaływania na finanse samorządu terytorialnego omawiany jest raczej w aspekcie skali utraty dochodów 

i nie jest wiązany z wielkością uzyskiwanych przez samorządy subwencji wyrównawczych. Nieliczne 

badania przeprowadzane na ten temat dotyczą wybranych grup gmin. Autorowi nie jest znana również żadna 

bieżąca publikacja poświęcona analizie konkurencji podatkowej między gminami wynikającej ze stosowania 

preferencji podatkowych co sprawia iż podjęty problem badawczy może stanowić nowy wkład w badaniach 

nad finansami jednostek samorządu terytorialnego. 

Analiza związku między poziomem stosowanych przez badane gminy preferencji podatkowych, 

a wielkością subwencji wyrównawczej wyliczonej na podstawie podstawowych dochodów podatkowych 

(PDP) wymaga zestawienia wielkości subwencji oraz wielkości PDP stanowiących podstawę jej wyliczenia. 

Jak można zauważyć na wielkość subwencji wpływ mają potencjalne PDP możliwe do uzyskania w roku 

bazowym – poprzedzającym o dwa lata rok wypłaty subwencji. Oznacza to, iż władze lokalne stosując 

preferencje podatkowe obniżają swoje wpływy w danym roku natomiast obniżki te nie mają wpływu na 

wielkość przyszłych subwencji. Tak więc z założenia mechanizm ten jest neutralny pod względem skali 

redystrybucji środków. Z drugiej jednak strony należy zbadać na ile wielkość uzyskiwanych subwencji 

w praktyce zrekompensowałaby samorządom zastosowane preferencje podatkowe oraz czy skala 

stosowanych preferencji podatkowych jest zależna od PDP per capita. Analizie zostały poddane wszystkie 

gminy w Polsce  z wyłączeniem miast na prawach powiatu w 2015 i 2017 roku. Jako źródła danych posłużą: 

po pierwsze raporty z poszczególnych gmin Rb-PDP z 2015 roku – dla ustalenia wielkości uzyskanych PDP 

oraz wielkości poszczególnych preferencji podatkowych zastosowanych przez gminy;  po drugie dane 

z pism Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla gmin za 2017rok; po trzecie dane 

z pism Ministerstwa Finansów o wielkości wskaźników PDP na 2017 rok dla poszczególnych gmin. 

Pierwszym etapem badania było ustalenie struktury i rodzajów stosowanych przez badane podmioty 

preferencji podatkowych w podatkach lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków 

transportowych). Badanie polegało na ustaleniu relacji poszczególnych preferencji podatkowych do 

wielkości potencjalnych dochodów z tych podatków w badanych gminach oraz udziału poszczególnych 

rodzajów preferencji a także ich zmienności w badanym okresie. Pozwoliło to na odpowiedź o skalę 

i rodzaje stosowanych preferencji a także o skłonność do ich stosowania (tzn. skłonność do ograniczania 

dochodów podatkowych). Po drugie przeprowadzona została analiza rozkładu terytorialnego uzyskanych 

w pierwszym etapie wyników w celu ustalenia możliwości występowania konkurencji podatkowej między 

gminami na danym obszarze. Ten etap badania pozwolił na zidentyfikowanie ewentualnych różnic między 

poszczególnymi regionami jak również na ustalenie widocznych przejawów konkurencji podatkowej między 

sąsiadującymi gminami. Ostatnim etapem badania było ustalenie  stopnia zastąpienia subwencją utraconych 

dochodów podatkowych, korelacji między wskaźnikami PDP a wielkością ulg podatkowych zastosowanych 

przez gminy w badanych latach. 

Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na wskazanie, iż podstawowym rodzajem stosowanych 
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preferencji podatkowych są obniżki stawek podatkowych (przede wszystkim w podatku od nieruchomości). 

Analiza rozkładu terytorialnego stosowanych preferencji uwidacznia częściowe występowanie konkurencji 

podatkowej (czy też naśladownictwa) w stosowaniu preferencji podatkowych wśród gmin (szczególnie 

w Polsce południowo-wschodniej). 

Analiza porównawcza rozkładów przestrzennych PDP per capita oraz skali stosowanych preferencji 

podatkowych wskazuje na możliwość istnienia związku między tymi dwoma wielkościami – im niższe PDP 

per capita tym większe stosowane preferencje podatkowe mierzone relacją kwoty ulg do PDP. Obliczony 

współczynnik korelacji wynosi -0,2056 co sugeruje istnienie takiego związku. Współczynnik korelacji rang 

Spearmana wynosi dla tej relacji -0,4215. 

Porównanie stopnia pokrycia subwencją wyrównawczą skutków zastosowania preferencji podatkowych 

z PDP per capita w gminach wskazuje także na istnienie wspomnianego związku między stosowaniem 

preferencji podatkowych a potencjałem dochodowym gmin.  Współczynnik korelacji dla wszystkich gmin 

wynosi dla tej relacji -0,1301, współczynnik korelacji rang Spearmana -0,5611. Natomiast dla gmin które 

korzystają z mechanizmu wyrównawczego przyjmują one odpowiednio wartości -0,1504 oraz -0,2794.  

Wyniki przeprowadzonych analiz sugerują, iż wraz ze spadkiem potencjału podatkowego wzrasta 

skłonność gmin do stosowania preferencji podatkowych. Mogą one liczyć na pokrycie ubytków z tego tytułu 

wpływami z mechanizmu wyrównawczego. Powodem takiej sytuacji może być relatywnie niska wartość 

utraconych dochodów na skutek zastosowania preferencji w stosunku do uzyskiwanego wyrównywania. 

Należy przy tym zaznaczyć, iż wyniki badań sugerują także możliwość występowania konkurencji 

podatkowej czy też naśladownictwa podatkowego w części regionów.  
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Modelowanie wysokości utraconych dochodów z wykorzystaniem łańcuchów Markowa 
 

Jednym ze skutków szkody osobowej mogą być utracone przez poszkodowanego dochody. Po zaistnieniu 

wypadku (np. komunikacyjnego, przy pracy, czy popełnienia błędu medycznego) poszkodowany może nie 

móc powrócić do pracy. Zgodnie z zasadami współżycia społecznego i przepisami prawa osoba 

odpowiedzialna za spowodowanie szkody winna zrekompensować straty i zwiększone na skutek wypadku 

koszty.  

Wspomniana sytuacja zarobkowa poszkodowanego nie jest jednorodna. Może to być bowiem stan stałej lub 

czasowej niezdolności do pracy. Ponadto stan czasowej niezdolności do pracy też nie jest jednoznaczny. 

Może on się skończyć powrotem do tej samej pracy lub też innej (lepiej lub gorzej płatnej). Również 

występowanie w czasie niezdolności do pracy poszkodowanego wsparcia z systemu ubezpieczeń 

społecznych modyfikuje wartość szkody (pomniejsza jej rozmiar), a decyzja o przyznaniu świadczenia 

w sytuacji czasowej niezdolności do pracy też może ulec zmianie (nie zostać przedłużona). 

Celem badań opisanych w tym artykule jest próba opisania zagadnienia utraconych dochodów. W analizie 

wykorzystano łańcuchy Markowa do oszacowania wielkości straty dla poszkodowanego. Ta metoda wydaje 

się być właściwym narzędziem do modelowania strumieni finansowych związanych z zagadnieniem 

utraconych dochodów. Wynikiem tych badań będzie przesłanka wskazująca możliwość określenia realnego 

rozmiaru szkody. Wiedza na ten temat jest niezbędna do zarządzania jej finansowaniem – tak przez osobę 

odpowiedzialną za szkodę, jak i przez poszkodowanego. 
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Efektywność funduszy z rodzin funduszy w Polsce 
 

 
Na gruncie polskim za rodzinę funduszy inwestycyjnych uznaje się towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych. Początkowo na rynku polskim istniało tylko kilka funduszy tworzonych przez kilka 

towarzystw inwestycyjnych, obecnie samych towarzystw funduszy inwestycyjnych jest kilkadziesiąt. 

Kwestia wpływu rodziny na fundusz, który do niej należy jest bardzo istotna zwłaszcza, gdy rozważa się 

kwestię ich efektywności. Coraz więcej badań literaturowych wskazuje, że efektywność funduszu może być 

zależna od tego, czy należy on do rodziny, a także jak ważny jest dla rodziny.  

Głównym celem artykułu jest zbadanie efektywności rodzin funduszy inwestycyjnych i należących do 

nich funduszy działających w Polsce w latach 2007-2016, a także zidentyfikowanie ewentualnych 

zależności pomiędzy efektywnością rodziny a efektywnością funduszy inwestycyjnych wchodzących w jej 

skład. W pracy poddano weryfikacji następującą hipotezę: rodziny funduszy inwestycyjnych mogą wpływać 

na efektywność należących do nich funduszy, co objawia się w wyższej efektywności funduszy należących 

do dużych rodzin niż funduszy nienależących do rodzin. 

W celu zbadania efektywności rodzin funduszy inwestycyjnych, funduszy do nich należących oraz 

innych funduszy, do których porównano te pierwsze wykorzystano dwie tradycyjne miary efektywności: 

Information Ratio oraz alfę Jensena oraz trzy nowoczesne miary efektywności: współczynnik Sortino, 

współczynnik Omega i zwrot na VaR, zwany RoVaR.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rodziny funduszy inwestycyjnych, jak i same 

fundusze są efektywne, choć zależy to od okresu badania. Poza tym nie zauważono przewagi 

konkurencyjnej wśród funduszy należących do dużych rodzin nad funduszami nienależącymi do rodzin. 

Innymi słowy, nie zauważono żadnej tendencji potwierdzających hipotezę, że fundusze należące do takich 

dużych rodzin, jak BZ WBK, Pioneer czy PZU są bardziej efektywne od funduszy należących do małych 

rodzin. Efektywność tych dwóch grup była zależna od roku badania. 
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Crowdfunding jako źródło finansowania eko-innowacji 

Celem badań jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy crowdfunding jest właściwym źródłem 

finansowania eko-innowacji, jak i jakie czynniki wpływają na sukces kampanii crowdfundingowych 

oferujących eko-innowacje? 

Pytania szczegółowe: 

a. Jakie rodzaje eko-innowacji dominują na platformach crowdfundingowych i które kampanie mają 

większą szansę na sukces? 

b. Który rodzaj crowdfundingu bardziej się sprawdza w przypadku eko-inowacji? 

c. Jaki model zbiórki jest skuteczniejszy („wszystko albo nic”, „bierzesz ile zbierzesz”)? 

d. Czy zasięg projektu (lokalny, globalny) ma istotny wpływ na powodzenie kampanii produktu/usługi 

eko-innowacyjnej? 

W pierwszym etapie badań zweryfikowano ponad 100 platform crowdfundingowych dostępnych 

w Europie o zasięgu globalnym i lokalnym i zidentyfikowano te, które dedykowane są eko-innowacjom. 

Następnie rozpoczęto zbieranie informacji o kampaniach, w których produkt, usługa może zostać 

zakwalifikowany jako eko-innowacja (w toku). Informacje te zostaną wykorzystane do analizy 

ekonometrycznej – planuje się wykorzystać modele probitowe. 

 

Projekt realizowany w ramach klastra naukowego: Sustainability & Circular Economy (SCE) Cluster, The 

University of Exeter Business School wspólnie z dr Olgą Kalinowską-Beszczyńską. 
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Typy deficytu budżetowego w świetle podejmowania decyzji fiskalnych 
 

Polityka fiskalna obejmuje decyzje rządu na temat wielkości podatków, które mają wpływ na wielkość 

deficytu budżetowego. Istnieją różne typy deficytu budżetowego. W referacie zostanie zbadana zależność 

między typem deficytu, a optymalnym poziomem stopy podatkowej. 
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Rynek win inwestycyjnych – możliwe sposoby lokowania oszczędności 
 

Rynek inwestycji alternatywnych zyskuje coraz szersze grono inwestorów. Inwestycje alternatywne odnoszą 

się do szerokiego wachlarza celów inwestycyjnych: nieruchomości, dzieł sztuki, surowców szlachetnych, 

energetycznych, przemysłowych, rolnych, win czy innych alkoholi. Niniejszy artykuł skupia się na 

inwestycji w wino. Obrót na rynku win został ułatwiony dzięki powstaniu w Londynie giełdy win o nazwie 

Liv-ex.  

W opracowaniu tym opisano główne indeksy giełdy Liv-ex oraz możliwe sposoby obrotu winem 

inwestycyjnym. Opisano pracę najsłynniejszego degustatora win – Roberta Parkera. Na zakończenie 

dokonano dywersyfikacji portfela, wykorzystując jako miarę ryzyka warunkową wartość zagrożoną. 

Ponadto porównano zwroty z indeksów giełdy Liv-ex oraz giełd europejskich, w celu ukazania, czy 

faktycznie inwestycja w wino może być inwestycją bardziej efektywną. 
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Wpływ dnia wygasania kontraktów futures na rynek kasowy GPW w Warszawie 

 
Cel badania: Celem badania jest sprawdzenie, które z możliwych efektów dnia wygasania kontraktów 

terminowych (efekty te to podwyższony wolumen obrotów instrumentem bazowym, podwyższona 

zmienność jego cen oraz odwrócenie kierunku zmiany ceny instrumentu bazowego następujące 

bezpośrednio po wygaśnięciu kontraktu) towarzyszą wygasaniu dostępnych na  polskim rynku terminowym 

kontraktów futures na indeks WIG20, kontraktów futures na indeks mWIG40 oraz kontraktów futures na 

akcje pojedynczych spółek. 

Metodologia: Występowanie efektów dnia wygasania kontraktów futures zbadano za pomocą analizy 

zdarzeń, przeprowadzonej na danych dziennych. Za dzień zdarzenia przyjęto dzień wygasania kontraktu. 

Określono okno estymacyjne długości 45 dni (od 50-go do 6-go dnia przed zdarzeniem) oraz okno zdarzenia 

długości 11 dni (od 5-go dnia przed zdarzeniem do 5-go dnia po zdarzeniu). Do testowania istotności 

wykorzystano nieparametryczny uogólniony test  rang Kolari-Pynnönen. 

W przypadku badania efektu podwyższonego wolumenu obrotów analizę zdarzeń wykonano na szeregu 

czasowym dziennej wartości obrotów odpowiednim instrumentem bazowym. Zwyżkową wartość obrotów 

w każdym dniu okna estymacyjnego i okna zdarzenia zdefiniowano jako różnicę pomiędzy zrealizowaną 

wartością obrotów i średnią dzienną wartością obrotów w oknie estymacyjnym.  

Efekt podwyższonej zmienności cen zbadano przy użyciu analizy zdarzeń przeprowadzonej na szeregu 

czasowym względnej śróddziennej zmienności kursu, określonej dla danego dnia jako różnica pomiędzy 

kursem maksymalnym i minimalnym podzielona przez średnią z tych dwóch wartości. Zwyżkową 

śróddzienną zmienność zdefiniowano jako różnicę między zrealizowaną wartością względnej śróddziennej 

zmienności kursu w danym i średnią wartością tej zmiennej w oknie estymacyjnym.  

W celu zbadania występowania efektu odwrócenia kierunku zmiany ceny, w pierwszym kroku policzone 

zostały dzienne zwyżkowe stopy zwrotu instrumentu bazowego. Oczekiwane stopy zwrotu obliczone zostały 

poprzez dopasowanie modelu rynkowego do danych pochodzących z okna estymacyjnego. W kolejnym 

kroku, dni zdarzenia podzielone zostały na dwie grupy: dni wygasania z ujemną  zwyżkową stopą zwrotu 

oraz dni wygasania z dodatnią zwyżkową stopą zwrotu. W każdej podgrupie zastosowany został test Kolari-

Pynnönen w celu sprawdzenia, czy zwyżkowe stopy zwrotu w dniu następującym po wygaśnięciu kontraktu 

są istotnie różne od zera i mają przeciwny znak niż w dniu zdarzenia. W przypadku badania efektu 

wygasania kontraktów na akcje pojedynczych spółek, analogiczne badanie jak na dziennych stopach zwrotu 

przeprowadzono także na stopach zwrotu typu „overnight” – liczonych jako stosunek kursu otwarcia 

w danym dniu do kursu zamknięcia w dniu poprzednim. 

Efekty wygasania zbadano: 

 dla kontraktów na indeks WIG20 w okresie od stycznia 2001 do grudnia 2016, 

 dla kontraktów na indeks mWIG40 w okresie od maja 2007 do grudnia 2016, 

 dla kontraktów na akcje pojedynczych spółek w okresie od stycznia 2003 do grudnia 2016. 

Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno w przypadku indeksu WIG20 jak  

i indeksu mWIG40, w dniu wygasania kontraktów na te indeksy można zaobserwować istotne podwyższenie 

wartości obrotów indeksem. Badanie nie potwierdziło występowania podwyższonej zmienności kursów 

indeksów oraz odwrócenia kierunku zmiany kursów po wygaśnięciu kontraktów. 

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na to, że wygasaniu kontraktów na akcje pojedynczych spółek 

towarzyszą wszystkie wymieniane w literaturze przedmiotu efekty dnia wygasania.  Podwyższona wartość 

obrotów akcjami jak również podwyższona zmienność cen występuje zarówno w dniu wygasania 

kontraktów jak i dzień wcześniej. Odwrócenie kierunku zmiany ceny po wygaśnięciu kontraktów jest 

natychmiastowe i jest odzwierciedlone już w cenie otwarcia akcji w  dniu następującym po dniu wygasania. 
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Cykl polityczny w opłatach za lokalne usługi publiczne w Polsce 
 

Koncepcja politycznego cyklu wyborczego została pierwotnie sformułowana w odniesieniu do decyzji 

podejmowanych na szczeblu centralnym (przez rządy i parlamenty). Ale na przełomie lat 1980. I 1990. 

pojawiły się też opracowania stosujące tę koncepcję do decyzji finansowych podejmowanych na poziomie 

lokalnym (Mouritzen 1989, Balis & Nadeau 1992, Rosenberg 1992). Większość opracowań empirycznych 

dotyczyła wydatków publicznych (jak zmienia się ich wysokość i struktura w zależności od cyklu 

wyborczego), ale nieco później badano również związek z lokalna polityką podatkową. W polskich 

badaniach lokalnych finansów publicznych koncepcja cyklu wyborczego (politycznego) była jak dotąd dość 

rzadko stosowana. Herczyński i Sobotka (2013) zauważyli wpływ cyklu wyborczego na decyzje 

o modyfikacji sieci szkolnej w gminach. Swianiewicz (2011) zauważył związek z wielkością nadwyżki 

operacyjnej, co sugerowało specyficzne decyzje dotyczące wydatków w latach wyborczych. Ale Łukomska 

i Swianiewicz (2015) nie dostrzegli wpływu na lokalne decyzje podatkowe, a ten brak związku 

argumentowali stosunkowo niewielkim znaczeniem obciążeń podatkami lokalnymi dla mieszkańców 

i przedsiębiorców. W proponowanym referacie zamierzamy sprawdzić czy tytułowa koncepcja teoretyczna 

nadaje się do interpretacji decyzji odnoszących się do opłat za lokalne usługi publiczne. Związek będzie 

testowany na przykładzie opłat za wodę i ścieki, czynsze w mieszkaniach komunalnych i ceny w lokalnym 

transporcie zbiorowym. Drugie pytanie badawcze odnosi się do czynników wpływających na wystąpienie 

cyklu politycznego (związanych np. z poziomem zamożności społeczności lokalnych, ale też 

z konkurencyjnością wyborów, sytuacją polityczną w radzie gminy czy długością zajmowania stanowiska 

przez włodarzy samorządowych). Problemem metodycznym jest rozdzielenie wpływu cyklu wyborczego od 

innych czynników, takich jak inflacja czy zmiana sytuacji finansowej samorządów  wiążąca się m.in. 

z tempem wzrostu ekonomicznego. Zastosowane metody ilościowe będą odwoływać się do modeli regresji 

oraz do metod quasi-eksperymentalnych z grupy differences-in-difference. 
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Statystyczna obróbka i analiza danych finansowych z zastosowaniem programu 

STATISTICA na przykładzie cen gruntów w różnych stanach planistycznych 
 

Wartość gruntów jest jedną z głównych determinant towarzyszących procesowi regulowania rozwoju 

nieruchomości, użytkowaniu i ochronie ziemi, czerpaniu wpływów z tytułu sprzedaży, dzierżawy 

i podatków oraz rozwiązywaniu konfliktów dotyczących praw do nieruchomości i zasad ich użytkowania. 

Wymienionym procesom towarzyszą tzw. opracowania (stany) planistyczne - ustalenia dotyczące 

możliwości inwestycyjnych dla danej nieruchomości. W Polsce opracowania te są niezbędne w polityce 

przestrzennej gminy – kreowaniu strategii rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz odgrywają istotną rolę w tworzeniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Prowadząc zatem badania związane z analizą rynku nieruchomości pojawia się pytanie, czy stany 

planistyczne przestrzeni są cechą istotnie wpływającą na wartość gruntów? Odpowiedzi na pytanie powinny 

towarzyszyć zarówno odpowiednie badania jakościowe jak i ilościowe. W referacie zaprezentowano 

fragment badań ilościowych, wykazując przydatność i użyteczność programu STATISTICA 

w przygotowaniu (obrobienie) i statystycznej analizie danych finansowych. Dane te dotyczyły gruntów 

zlokalizowanych na terenie powiatu bydgoskiego, który charakteryzuje się różnorodnością nasycenia 

terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
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Analiza autokorelacji dziennych przepływów pieniężnych netto 
 

Istnieje obszerna literatura o modelach gotówki, tworząca nurt teoretyczny zapoczątkowany przez Baumol’a 

w 1962 roku [Baumol 1952]. Opublikowane w tym nurcie modele są zbudowane na podstawie a priori 

przyjmowanych założeń dotyczących własności przepływów pieniężnych netto (NCF). Poza dwoma 

artykułami [Emery 1981] oraz [Molina i in. 2016] własności szeregów czasowych NCF nie były 

przedmiotem badania. Pierwszy z artykułów bada rozkład NCF, drugi bada normalność rozkładu NCF oraz 

stacjonarność szeregu i niezależność NCF w czasie. W rezultacie tych badań empirycznych wykazano że: (i) 

rozkład NCF nie jest rozkładem normalnym, (ii) szereg czasowy dziennych NCF nie jest stacjonarny oraz 

(iii) dzienne NCF nie są niezależne. Wyniki tego badania mają zasadnicze dla modelowania gotówki 

znaczenie, ponieważ takie własności przypisywano a priori dziennym NCF we wspomnianym wyżej nurcie 

teoretycznym. 

W niniejszym badaniu, na podstawie oceny wzrokowej wykresów dziennych NCF oraz dziennych 

logarytmicznych stóp zwrotu z aktywów, przyjęto hipotezę, że dzienne NCF charakteryzują się podobnymi 

własnościami do tych, które posiadają logarytmiczne stopy zwrotu z aktywów, znanych jako stylized facts. 

Własności te to za [Cont 2001] m.in. asymetria rozkładu, grube ogony i leptokurtyczność rozkładu, brak 

autokorelacji czy grupowanie zmienności. Wykazanie nawet kilku z tych cech umożliwia zastosowanie 

bardzo rozbudowanego warsztatu badawczego z rynków finansowych, jaki w ostatnim 50-leciu 

wypracowały finanse, do prognozowania NCF. 

Hipotezę testujemy na 55 unikatowych szeregach czasowych dziennych przepływów pieniężnych netto. 

Jeden z szeregów pochodzi ze średniej wielkości przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku polskim, 

pozostałe 54 są udostępnione przez grupę hiszpańskich badaczy [Molina i in. 20016]. Do testowania 

hipotezy wykorzystujemy narzędzia zaimplementowane z obszaru ekonometrii finansowej. Hipotezy 

i wyniki analizy wspieramy analizą merytoryczną zjawiska. 

Prezentowany podczas konferencji FINSTAT 2017 fragment badań dotyczy analizy autokorelacji dziennych 

NCF. 
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Weryfikacja skuteczności re-estymowanych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie 

przedsiębiorstw produkcyjnych 
 

W artykule przedstawiono analizę 33 modeli predykcji upadłości na podstawie badań literaturowych oraz 

przeprowadzonych badań własnych na podstawie dwóch prób badawczych. Po pierwsze, parametry 

analizowanych modeli zostały zmodyfikowane, to znaczy, że ich współczynniki zostały zmienione na 

podstawie zbilansowanej próby uczącej (100 przedsiębiorstw działających oraz 100 przedsiębiorstw, które 

ogłosiły upadłość). Po drugie, skuteczność modeli została zweryfikowana na podstawie dwóch prób 

badawczych: próby testowej I oraz próby testowej II. Próba testowa I jest próbą zbilansowaną i składa się 

z 224 przedsiębiorstw, natomiast próba testowa II składa się z ponad 10 000 przedsiębiorstw i jest to próba 

niezbilansowana (10 000 przedsiębiorstw działających oraz 600 przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość). 

Po trzecie, do weryfikacji skuteczności modeli wykorzystano sprawozdania finansowe przedsiębiorstw 

z sektora produkcji oraz metodę macierz klasyfikacji przedsiębiorstw. Po czwarte, sprawność modeli badano 

w okresie 5 lat przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw. 

Analiza porównawcza otrzymanych wyników re-estymowanych modeli pozwoliła stwierdzić, że pomimo 

ponownego oszacowania współczynników, modele charakteryzują się niższą poprawnością klasyfikacji 

przedsiębiorstw aniżeli ta otrzymana przez autorów modeli. 
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Wykorzystanie metody analizy zdarzeń w ocenie działalności funduszy inwestycyjnych  
  

Cel badawczy: Badanie reakcji inwestorów (mierzone zmianami wielkości napływu kapitału) na zmiany 

nazw funduszy inwestycyjnych.  

Dane i metodologia: Grupa badawcza – polskie fundusze inwestycyjne otwarte (176 funduszy). Dane: 

miesięczny napływ kapitałów do funduszy, które zmieniły nazwy w latach 2008–2016 (248 przypadków, 

źródło KNF). Przypadki zmian nazwy podzielono ze względu na ich charakter na:  

 • zmiany nazw TFI,  

 • pozytywne (nowa nazwa sugerowała realizowaną strategię inwestycyjną),  

 • neutralne,  

 • negatywne (wyeliminowanie powiązania nazwy z realizowaną strategią inwestycyjną),  

 • zmiana z języka angielskiego na polski,  

 • dodano „plus”,  

 • odjęto „plus”.  

Metodologia:   

 Różnice w napływie kapitału przed zmianą nazwy (3 miesiące) i po zmianie nazwy (3, 6, 9 i 12 

miesięcy), weryfikacja istotności statystycznej – test kolejności par Wilcoxona.  

 Zmiany napływu kapitału liczone jako napływ dodatkowego kapitału z wykorzystaniem analizy 

zdarzeń (model skorygowany o średnią; okres estymacji 12 miesięcy przed zmianą nazwy, okno 

zdarzenie od 3 miesięcy przed zmianą do 12 miesięcy po zmianie nazwy, stopa odniesienia – średnia 

z okresu <t-12;t-4>), weryfikacja istotności statystycznej – uogólniony test znaków.  

Wyniki: W pierwszym etapie części empirycznej badania sprawdzono, jak kształtowały się różnice 

w napływie kapitału dla poszczególnych zmian nazw. Analiza danych pozwala stwierdzić, że najmocniejsza 

reakcja inwestorów wystąpiła dla zmian negatywnych i neutralnych w pierwszym kwartale po zmianie nazw 

funduszy. Im dłuższy horyzont, tym mniejsze różnice w napływie kapitału, co sugeruje słabszą reakcję 

inwestorów na zaproponowane zmiany.  
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ROE, zysk netto i EVA jako predyktory przyszłych notowań spółek z New Connect 
 

Analiza fundamentalna, obok analizy technicznej, jest najpopularniejszą metodą predykcji przyszłych 

notowań giełdowych. Powiązanie wartości spółki z jej ceną rynkową jest postrzegane jako logiczne 

i konsekwentne, jednak pozostaje pytanie, czy taka relacja rzeczywiście istnieje. Obok szeregu badań 

najistotniejsze wydają się badania  Campbella i Shillera (1998) pokazujące, ze zależności pomiędzy zyskiem 

i rentownością pojawiają się dopiero w długim, dziesięcioletnim okresie badawczym. Powstaje zatem 

pytanie, czy analiza fundamentalna, w tym wykorzystanie zysku netto, jest uzasadnione w warunkach 

zmiennego i ryzykownego rynku za jaki uchodzi NewConnect. Być może to EVA lepiej będzie objaśniała 

przyszłe stopy zwrotu. Powyższe badanie będzie kontynuacją badań prowadzonych wcześniej na parkiecie 

podstawowym GPW. Dodatkowo w trakcie prac nad koncepcją badania autor zdecydował się na wyłączenie 

ROE z procesu badawczego. Tym samym ostateczny tytuł pracy ulegnie zmianie. 

Cel: Celem artykułu jest zbadanie związku pomiędzy zyskiem netto lub EVA a stopą zwrotu z akcji 

notowanych na NewConnect. Klasyczna analiza fundamentalna zakłada, że zyski spółki skorelowane są z jej 

wartością. Im większy zysk, tym stopa zwrotu powinna być wyższa. Autor zastanawia się, czy to podejście 

ma rację bytu. Swoje badania rozszerzył na Ekonomiczną Wartość Dodaną, jako kategorię zysku 

uwzględniającego pozabilansowe zasoby finansowe przedsiębiorstwa. Autor postawił hipotezę, że EVA 

lepiej będzie objaśniała przyszłe stopy zwrotu, jednak zarówno EVA jak i zysk netto będą silnie 

skorelowane ze zmianami kursów akcji. ROE jako kategoria bardzo ściśle związana z zyskiem netto zostało 

wykluczone z próby badawczej. 

Metodyka badania: Badanie regresji przekrojowo - czasowej przeprowadzono na danych rocznych, 

pochodzących z raportów finansowych spółek notowanych na NewConnect, rynku dla przedsiębiorstw 

rozwijających się, o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Badanie wykonano w latach od 2008 do 2014 

roku. Przeanalizowano zależność zysku netto i rocznej stopy zwrotu, oraz zależność EVA i rocznej stopy 

zwrotu.  

Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono brak zależności pomiędzy zyskiem księgowym 

wyrażonym przez zysk netto a rocznymi stopami zwrotu. Podobnie w przypadku zależności zysku 

ekonomicznego, reprezentowanego przez wskaźnik EVA a roczną stopą zwrotu nie znaleziono żadnych 

relacji. Wyniki podważają sens stosowania analizy fundamentalnej w procesie inwestycji giełdowych. 

Oryginalność/Wartość: Jako oryginalną wartość prezentowanych wyników można uznać podważenie 

powszechnie uznanych metod analizy rynkowej. Otrzymane wyniki i negatywna weryfikacja hipotezy 

badawczej stawiają mocno pod znakiem zapytania rozpatrywanie spółki giełdowej i jej wartości 

w kontekście wypracowywanych zysków. 
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Jakość zysków a jakość prognoz w warunkach polskich. Czy analitycy finansowi mają 

wpływ na jakość raportowanych zysków? 
 

 Celem badań jest porównanie przydatności prognozy wyników finansowych oraz wyników 

raportowanych z roku ubiegłego do prognozowania bieżących wyników finansowych oraz przepływów 

pieniężnych, w kontekście kształtowania wyniku finansowego. 

 Zakłada się, że analitycy uwzględniając szerokie spektrum informacji poświęcają trafność prognoz (nie 

prognozują wyników raportowanych) na rzecz pojemności informacyjnej, a więc pełnią funkcję strażników 

(gatekeepers) na rynku kapitałowym i ograniczają w ten sposób asymetrię informacji. Jeśli tak jest, to tzw. 

jakość prognoz powinna być wyższa niż jakość zysków. Jakość jest kwantyfikowana poprzez trwałość 

(persistence) oraz przewidywalność (predictability). 

 Hipotezę zweryfikowano estymując modele panelowe na próbie złożonej z danych dla 31 spółek 

notowanych na GPW, z lat 2010-2015. 

 Trwałość prognoz jest wyższa niż trwałość zysku z roku ubiegłego, przewidywalność jest na tym samym 

poziomie w odniesieniu do raportowanych zysków roku bieżącego, natomiast w wypadku raportowanych 

przepływów pieniężnych nie stwierdzono przewagi prognoz nad zyskami. 
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Ułamkowa kointegracja na wybranych giełdach Europy Środkowej 
 

W pracy zaprezentowano badanie występowania długookresowych zależności na trzech europejskich 

rynkach akcji: we Frankfurcie, Wiedniu i w Warszawie. Dwa pierwsze są rynkami rozwiniętymi, natomiast 

giełda w Warszawie, chociaż pod względem kapitalizacji większa niż wiedeńska, ciągle jest postrzegana 

jako rynek rozwijający się. Za pomocą metod semiparametrycznych dokonano oszacowania parametrów 

długiej pamięci (ułamkowej integracji) szeregów czasowych 5-minutowych stóp zwrotu, zmienności 

i wielkości obrotów indeksów DAX, ATX, WIG20 i największych spółek notowanych na rozważanych 

rynkach. Uzyskane wyniki były podstawą do dalszego badania występowania ułamkowej kointegracji 

szeregów czasowych opisujących poszczególne indeksy i akcje. Analizie poddano również występowanie 

ułamkowej kointegracji pomiędzy rozważanymi rynkami. Ułamkowa kointegracja stanowi naturalne 

uogólnienie klasycznej kointegracji I(1)/I(0). 

Przeprowadzone badania potwierdzają występowanie długiej pamięci w szeregach danych intraday 

opisujących zmienność, ceny i wielkość obrotów. Uzyskane wartości parametrów ułamkowej integracji 

potwierdzają stacjonarność zmienności i wielkości obrotów. Analiza ułamkowej kointegracji wskazuje na 

występowanie wspólnej składowej długookresowej aktywności inwestorów na badanych rynkach oraz 

zmienności na giełdach w Wiedniu i Frankfurcie. W przypadku giełdy w Warszawie taka zależność 

występuje pomiędzy zmiennością i wielkością obrotów. Jest to argument potwierdzający hipotezę 

o mieszance rozkładów zgodnie, z którą zmienność i wielkość obrotów współzależą od ukrytego procesu 

opisującego napływ informacji na rynek.  
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Ryzyko a zmiany instytucjonalne zasad funkcjonowania niemieckich otwartych 

funduszy nieruchomości 
 

Już ponad 50 lat możliwe jest pośrednie inwestowanie na rynkach nieruchomości dzięki otwartym 

funduszom inwestycyjnym nieruchomości w Niemczech. Przez lata zmieniały się strategie inwestycyjne 

tych podmiotów i ramy prawne, natomiast  charakterystyczne było to, że wykupu jednostek uczestnictwa 

dokonywano na żądanie ich posiadaczy w zasadzie na bieżąco. Jednakże zaufanie do inwestycji 

dokonywanych w drodze nabywania jednostek uczestnictwa zostało podważone dwoma kryzysami 

płynności, które miały miejsce w ostatnich latach. O znaczeniu problemów świadczy to, że między latami 

2005 a 2006 majątek funduszy spadł o prawie 10 mld EUR, a między latami 2009 a 2014 majątek funduszy 

skurczył się prawie o 7 mld EUR. Odpowiedzią na problemy z płynnością, była zmiana regulacji prawnej, 

która wprowadziła nowe zasady wykupu jednostek, weszła ona w życie w styczniu 2013 r.  

Cel: Celem autorów jest ocena czy zmiana regulacji prawnej wprowadzająca nowe zasady funkcjonowania 

funduszy wpłynęła na ryzyko inwestowania w otwarty fundusz inwestycyjny nieruchomości w Niemczech. 

Hipoteza badawcza – Zmiany prawne wpływają na poprawę bezpieczeństwa inwestycji w otwarte fundusze 

nieruchomości w Niemczech. 

Metodyka badania: Dokonano krytycznej analizy literatury dotyczącej rozwoju otwartych funduszy 

nieruchomości w Niemczech oraz analizy zmian regulacji prawnej. By przetestować skuteczność 

wprowadzonych zmian przeanalizowano stopy zwrotu 9 największych funduszy inwestujących 

w nieruchomości, zarówno z okresu przed, jak i po wprowadzeniu nowej regulacji prawnej. Dane 

podzielono na dwa okresy dopasowując je pod kątem koniunktury, tak, by spróbować wyeliminować 

czynniki inne niż zmiany prawne wpływające na stopy zwrotu. Na podstawie dziennych stóp zwrotu 

wyliczono ryzyko inwestycyjne mierzone odchyleniem standardowym. Do kalkulacji każdego odchylenia 

używano 300 dziennych stóp zwrotu. W ten sposób powstały dwa szeregi czasowe odchyleń standardowych 

dla każdego z funduszy. Następnie oba szeregi zostały porównane z wykorzystaniem analizy ANOVA. 

Przeprowadzone badania są kontynuacją wcześniejszej pracy autorów. Wykonanie kolejnych badań 

pozwoliło na uzupełnienie wniosków. 

Wynik: W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono brak różnic w poziomach ryzyka całkowitego 

w okresie przed i po zmianach prawnych. Tym samym można zaryzykować twierdzenie, że zmiany te nie 

wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa inwestycji. 

Oryginalność/Wartość: Oryginalna wartość prezentowanych wyników wynika z tego, że można je uznać za 

głos w dyskusji o znaczeniu zmian prawnych, jako czynnika ograniczającego ryzyko inwestycji w otwarte 

fundusze nieruchomości w Niemczech.  
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Kanały transmisji niepewności ekonomicznej  na rynkach finansowych 
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Pomiar wartości niematerialnych, ryzyko pomiaru 
 

Przedmiotem opracowania jest pomiar zmiennych niematerialnych, takich, których przypuszczalnie nie 

można zmierzyć. Bo czyż możliwy jest pomiar: wizerunku publicznego, jakości produktu, wartości 

informacji, kosztu informacji, prawa własności patentowej? Pojęcie niematerialny funkcjonuje w przestrzeni 

społecznej ale także i badawczej jako określenie czegoś, czego nie można zmierzyć. Tym samym ogranicza 

to możliwość monitorowania i kontroli zmian tego rodzaju zmiennych, co istotnie wpływa na jakość 

procesów zarządzania wymagających uwzględnienia wpływu tego rodzaju zmiennych na realizowane cele. 

W opracowaniu zaprezentowano narzędzie rozwiązujące problem pomiaru zmiennych niematerialnych. Jego 

konstrukcję oparto na  idei fizyka E. Fermi, identyfikacji i skalowania zmiennych niematerialne. Metodą 

Monte Carlo oszacowano ryzyko pomiaru wartości niewymiernych. 

 

Słowa kluczowe: zmienne niematerialne, dekompozycja Fermi'ego, Metoda Monte Carlo, ryzyko 

szacowania wartości niematerialnych. 
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