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Wstęp

Metoda bilansowa jako podstawowa zasada rachunkowości dzieli zasoby 
przedsiębiorstwa na majątek i kapitały. Zasoby przedsiębiorstwa w historycz-
nej perspektywie były różnorodnie definiowane i interpretowane. Należy pod-
kreślić, że sam proces zapisu zasobów (księgowania) liczy już ponad 6000 lat, 
czyli tyle ile wynosi okres pojawiania się zorganizowanych cywilizacji. Poję-
ciem zasobów rozumianych jako majątek lub kapitały zajmowało się wielu 
autorów na przestrzeni wieków, takich jak: Adam Smith, John Stuart Mill, 
Karol Marks, John Bates Clark, Irving Fisher, John Maynard Keynes oraz Joan 
Robinson. Ewolucję ich interpretacji, definicji, sposobu funkcjonowania wy-
muszały zmiany społeczne, polityczne, kulturowe, a przede wszystkim zmiana 
praktyki i procesu gospodarowania. Wraz z rozwojem sposobów księgowania 
i rachunkowości jako nauki zaczęło dominować podejście związane z prak-
tyczną interpretacją pojęcia kapitałów na podstawie rozwiązań księgowych.

Przedmiotem niniejszej pracy jest zbadanie struktury zasobów z punktu 
widzenia finansowego, czyli struktury pasywów jednostki gospodarczej na-
zywanej w literaturze przedmiotu strukturą kapitału. Struktura kapitału jest 
bardzo różnorodnie definiowana – można się zgodzić z twierdzeniem, że nie 
istnieje jedna powszechnie akceptowana jej definicja. Najczęściej definiuje się 
ją jako iloraz kapitału obcego i kapitału ogółem. I właśnie tak zdefiniowana 
struktura kapitału jednostek gospodarczych będzie przedmiotem analiz i inter-
pretacji w tej pracy.

Ze względu na to, że podstawowym celem jednostek gospodarczych jest 
maksymalizacja wartości jednostki gospodarczej dla akcjonariuszy, wszelka dzia-
łalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna powinna być podporządkowana 
właśnie maksymalizacji wartości firmy dla akcjonariuszy. Dotyczy to również 
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zarządzania strukturą kapitału. Zatem zarządy jednostek gospodarczych po-
winny dążyć do takiego udziału poszczególnych składników finansowania, 
który zapewnia maksymalizację wartości jednostki. W praktyce nie jest to zada-
nie łatwe, gdyż istnieje ogromna liczba czynników mających wpływ na struk-
turę kapitału w przedsiębiorstwie.

Zagadnieniami struktury kapitału w teorii zajmowało się wielu naukowców 
i praktyków gospodarczych. Pierwsze wiodące prace z tego zakresu pojawiły 
się już na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Badanie struktury 
kapitału to jedno z najważniejszych zagadnień poruszanych w prestiżowych 
czasopismach z zakresu finansów. Mimo dużej ilości badań i rozbudowanej 
teorii nie udało się jednoznacznie odpowiedzieć, jakie konkretne czynniki, a co 
być może ważniejsze, w jakim stopniu determinują strukturę kapitału przedsię-
biorstw. Jakkolwiek istnieje wiele teorii struktury kapitału, tak jedynie nieliczne 
z nich są powszechnie akceptowane w literaturze światowej. Do najważniej-
szych teorii należy zaliczyć:

 teorię optymalnego poziomu długu (Tradeoff Theory), czyli takiego, który 
maksymalizuje wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy;

 teorię kosztów bankructwa (Bankruptcy Theory), zgodnie z którą tak 
należy kształtować strukturę kapitału, aby minimalizować koszty wiążące się 
z bankructwem przedsiębiorstwa;

 teorię kosztów agencji (Agency Theory), która polega na próbie minima-
lizacji potencjalnych konfliktów interesów głównie między akcjonariusza-
mi i kierownictwem oraz wierzycielami i kierownictwem;

 teorię sygnalizacji (Sygnaling Theory), która wychodzi z założenia, że 
struktura kapitału jest tak kształtowana, aby tworzyła niejako pomost informa-
cyjny o potencjalnej sytuacji i możliwościach finansowych firmy między kie-
rownictwem jednostki a inwestorami;

 teorię uwzględniającą kolejność źródeł finansowania (Pecking Order 
Theory), gdzie najbardziej pożądaną formą finansowania inwestycji jest oczy-
wiście zysk netto.

W literaturze polskiej poświęcono stosunkowo niewiele uwagi problemom 
dotyczącym tworzenia struktury kapitałowej jednostek gospodarczych. Dopiero 
w ostatnich latach pojawiły się pierwsze opracowania, opisujące teorię struk-
tury kapitału na podstawie literatury światowej. Najczęściej prace empiryczne 
sprowadzają się do obliczenia średnich wartości struktury kapitału bez empi-
rycznej weryfikacji czynników za nią stojących. Brak jest porównań struktury 
kapitału polskich spółek z przedsiębiorstwami z Europy Środkowej czy Europy 
Zachodniej. 
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Jednak wraz z rozwojem międzynarodowych rynków kapitałowych, globa-
lizacją gospodarek, rozwojem handlu i wzmożonym otwarciem na świat, już 
proste porównanie struktury kapitału na poziomie jednego państwa jest zdecy-
dowanie niewystarczające. Szczególnie w przypadku Polski, kiedy to wraz z jej 
wejściem do Unii Europejskiej zmieniła się zasadniczo sytuacja gospodarcza 
wielu polskich przedsiębiorstw. Polskie jednostki zaczęły konkurować na wspól-
nym rynku europejskim. Pojawiły się w większym zakresie możliwości sprzedaży 
towarów za granicą, jak również możliwość finansowania działalności jedno-
stek gospodarczych poza granicami Polski. Warto zatem porównać, na podstawie 
jakich czynników kształtują strukturę kapitału jednostki gospodarcze z bardziej 
rozwiniętych gospodarek i skonfrontować wyniki z czynnikami najważniejszymi 
dla przedsiębiorstw polskich.

Ze względu na powyższe, celowe wydaje się porównanie struktury kapitału 
w większej liczbie państw, najlepiej we wszystkich państwach Unii Europejskiej. 
Im większa liczba państw, spółek i obserwacji, tym z większym prawdopo-
dobieństwem można dokonać pewnego rodzaju generalizacji na cały blok 
gospodarczy, jakim jest Unia Europejska. Jednak przeprowadzenie analizy struk-
tury kapitału w większej liczbie państw powoduje liczne problemy. Jednym 
z nich jest uznany w literaturze przedmiotu tzw. czynnik państwa (country 
factor). W każdym z państw Unii Europejskiej występują bowiem różnorodne 
czynniki i o rozmaitym natężeniu, które z jednej strony zakłócają porównanie 
struktury kapitału jednostek gospodarczych, a z drugiej strony w różnym stopniu 
wywierają na nią wpływ. W każdym państwie mamy do czynienia z innymi 
stawkami opodatkowania przedsiębiorstw. Proces ten komplikuje jeszcze bar-
dziej fakt, że na ogół ulegają one ciągłym zmianom. Różna jest charakterystyka 
gospodarek mierzona poziomem ich wzrostu. Różne są obowiązujące systemy 
prawne, a co za tym idzie, różny jest poziom ochrony inwestorów giełdowych 
czy banków jako dawców kapitału. Istnieje niejednolity poziom rozwoju, za-
równo rynków kapitałowych, jak i bankowych, co również wymusza konkretne 
decyzje dotyczące struktury kapitału jednostek gospodarczych.

Szczególnie ważne są jednak różnice w rachunkowości. Zasadniczo można 
się zgodzić z twierdzeniem, że w każdym państwie są zróżnicowane metody 
wyceny, prezentacji sprawozdań finansowych, a co za tym idzie istnieje po-
tencjalne ryzyko niejednorodności materiału empirycznego. W wielu pracach 
o zakresie międzynarodowym czynnik ten zupełnie niesłusznie był margina-
lizowany. Obecnie materiał empiryczny, jeśli jest odpowiednio wyselekcjo-
nowany, umożliwia ograniczenie tego czynnika. Stoją za tym dyrektywy Unii 
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Europejskiej, które nakazują wszystkim spółkom publicznym przygotowują-
cym sprawozdania skonsolidowane tworzenie ich, opierając się na zbieżnych 
standardach – Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR). 

Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano 
analizy historycznej i przedstawiono ewolucję najważniejszego elementu spra-
wozdania finansowego, które stanowi podstawę obliczania struktury kapitału 
jednostek gospodarczych, mianowicie bilansu. Należy podkreślić, że to wła-
śnie duża część zależności bilansowych stanowi istotne, mikroekonomiczne 
determinanty struktury kapitału. Zwrócono uwagę na zagadnienia księgowe, 
które pośrednio wpływają na strukturę kapitału w ujęciu wartościowym, po-
przez metody wyceny pozycji bilansowych, a także politykę bilansową. W dalszej 
części dokonano analizy znaczeniowej majątku i kapitału, zarówno w histo-
rycznej perspektywie, jak i na podstawie obowiązujących przepisów i aktów 
prawnych, w szczególności opierając się na Międzynarodowych Standardach 
Rachunkowości, dominujących na europejskich rynkach kapitałowych.

W rozdziale drugim podjęto problematykę teorii rachunkowości na ryn-
kach kapitałowych. Zawiera on opis różnorodnych czynników wywierających 
wpływ na dane księgowe stanowiące materiał empiryczny oparty na danych 
z większej liczby państw. W rozdziale tym podkreślono różnorodność stosowa-
nych metod wyceny i prezentacji pozycji finansowych i sprawozdań finansowych 
w poszczególnych państwach. Przedstawiono również przyczyny pojawienia 
się różnic w międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Sposobem na 
ujednolicenie różnic w międzynarodowej rachunkowości jest próba rozpowszech-
nienia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W dalszej części przed-
stawiono wpływy samego procesu ustanawiania standardów rachunkowości 
na konkretne rozwiązania księgowe oraz teorii rynków kapitałowych i teorii 
finansów na rachunkowość. Podkreślono znaczenie ram koncepcyjnych ra-
chunkowości będących wyrazem teorii rachunkowości dla praktyków księgo-
wych. W ostatniej części zarysowano współzależność między rachunkowością 
a giełdami papierów wartościowych na przykładzie badań rynków kapitało-
wych, pozytywnej teorii rachunkowości i badań behawioralnych.

W rozdziale trzecim przedstawiono zagadnienia dotyczące podstawowych 
teorii i determinantów struktury kapitału. Zwrócono uwagę na różnorodne 
definicje struktury kapitału występujące w literaturze światowej, a także jej 
zależność od ryzyka i kosztu kapitału. W dalszej części rozdziału zaprezento-
wano podstawowe teorie struktury kapitału powszechnie uznawane w litera-
turze przedmiotu z podziałem na teorie klasyczne i neoklasyczne. Następnie 
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przedstawiono podstawowe determinanty struktury kapitału na poziomie 
przedsiębiorstw (mikroekonomiczne) oraz na poziomie państwa, nazywając je 
w pracy determinantami makroekonomicznymi/instytucjonalnymi. Omówiono 
również inne siły i uwarunkowania dotyczące struktury kapitału w przekroju 
międzynarodowym oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w jednost-
kach ponadnarodowych. 

W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki empiryczne dotyczące struktury 
kapitału i determinantów jej tworzenia dla wybranych państw Unii Europejskiej.


