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Wstęp 

W teorii ekonomii głównego nurtu zakłada się, że wszystkie jednostki maksymalizujące swoje 

egoistyczne cele, przyczyniają się do maksymalizacji dobrobytu społecznego. Na poziomie 

przedsiębiorstwa, cel ten formułuje się jako maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. 

Mechanizm ten funkcjonuje, jeżeli nie występują efekty zewnętrzne, o których można mówić, 

gdy działania jednego podmiotu powodują koszty lub przysparzają korzyści innemu 

podmiotowi gospodarczemu, a rekompensata za skutki tego działania nie występuje. Dochodzi 

wtedy do nieoptymalnej alokacji zasobów i maksymalny dobrobyt społeczny nie jest osiągany. 

Przykładem efektów zewnętrznych może być emisja gazów cieplarnianych, którą wiąże 

się z globalnym ociepleniem. Jak wynika z raportu specjalnego Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC)1, wzrost globalnego ocieplania o 1,5˚C spowoduje, że ekstremalne 

zjawiska pogodowe będę częstsze i bardziej rozległe w skutkach. Ucierpią na tym zasoby 

naturalne, ekosystemy, bioróżnorodność, bezpieczeństwo żywnościowe – jednym słowem 

cywilizacja (IPCC, 2018).  

Globalne ocieplenie nie jest jednak jedynym wyzwaniem współczesnego 

społeczeństwa. Kwestia bezrobocia, głodu na świecie, ogólnie pojęty problem nierówności, 

konflikty zbrojne, czy pandemie, stanowią ograniczenia dla działań w zakresie regulacji emisji 

gazów cieplarnianych. W hierarchii potrzeb człowieka zaspokojenie głodu ma większe 

znaczenie niż oddychanie czystym powietrzem czy ochrona klimatu. Wprowadzenie regulacji, 

w następstwie których wystąpią liczne upadłości przedsiębiorstw i masowe zwolnienia 

pracowników nie znajdzie społecznej akceptacji. Należy korygować mechanizm rynkowy i 

wywierać presję na przedsiębiorstwa, aby podjęły działania zmierzające do redukcji emisji. 

Bodziec ten nie może być jednak destrukcyjny dla gospodarki. Dodatkowo każdy kraj jest w 

posiadaniu innych zasobów, znajduje się na innym poziomie rozwoju gospodarczego i w 

efekcie dysponuje innymi możliwościami w zakresie redukcji emisji. Niezbędna jest zatem 

kooperacja międzynarodowa. Można ją porównać – co podpowiada de Schoutheete – z 

zarządzaniem współzależnościami. W rzeczywistości życia politycznego mamy bowiem do 

czynienia ze złożonym systemem funkcjonalnego zarządzania współzależnościami społeczno-

ekonomicznymi, w których uczestniczą grupy, wspólnoty, regiony i narody poszukujące sensu 

i celu działania (de Schoutheete, 1997, s. 149). 

                                                           
1 Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu jest organem Organizacji Narodów Zjednoczonych powołanym do 

kompleksowej oceny wiedzy z zakresu zmian klimatu, ich przyczyn, potencjalnych skutków i możliwości 

reagowania. 



4 

 

Najlepszy przykład współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony klimatu stanowi 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (dalej UNFCCC lub 

konwencja klimatyczna). W ramach konwencji klimatycznej strony deklarują oraz negocjują 

zobowiązania w zakresie redukcji emisji, które następnie załączane są jako protokoły, lub 

kontrybucje do obowiązującego porozumienia. Stronami UNFCCC są zarówno Unia 

Europejska (UE), jak i poszczególni jej członkowie. Podstawowym narzędziem realizacji 

zobowiązań przyjętych przez UE i jej członków w protokole z Kioto do UNFCCC jest 

Europejski System Handlu Emisjami (dalej EU ETS). System ten został ustanowiony 13 

października 2003 roku (Dyrektywa 2003/87/WE), a uruchomiony w styczniu 2005 roku. 

Obejmuje on około 45% emisji wszystkich gazów cieplarnianych w UE. Celem UE w ramach 

EU ETS do 2020 roku było osiągniecie poziomu emisji o 21% niższej niż w 2005 roku. W lipcu 

2015 roku dokonano przeglądu założeń na okres po 2020 roku. Ustalono, że sektory objęte 

systemem będą musiały do 2030 roku zmniejszyć emisję o 43%, w porównaniu z 2005 rokiem. 

Pojawia się pytanie, czy cele UE nie są zbyt ambitne i obniżające dobrobyt społeczny. 

Odpowiedź na to pytanie może dostarczyć ocena wpływu EU ETS na przedsiębiorstwa. 

Skupiając uwagę na celu przedsiębiorstw, ocena ta musi dotyczyć ich wartości. Taki wybór 

umacnia także syntetyczny charakter tej kategorii finansowej, która stanowi wypadkową 

wszystkich sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa2. Wprowadzenie regulacji korygujących 

powinno zwiększyć wartość jednych przedsiębiorstw, a zmniejszyć drugich. Wyłącznie 

negatywny wpływ regulacji na wartość przedsiębiorstw można zatem utożsamiać ze spadkiem 

dobrobytu społecznego w ujęciu materialnym. 

Przeprowadzono wiele badań w zakresie przewidywanego, a także już faktycznego 

wpływu wprowadzenia EU ETS na szeroko pojętą wartość przedsiębiorstw nim objętych. 

Wnioski płynące z tych badań są niejednoznaczne. W badaniach ukierunkowanych na projekcję 

wpływu wprowadzenia EU ETS na sytuację finansową przedsiębiorstw formułowano 

konkluzję, że wpływ ten będzie negatywny (zob. Klepper i Peterson, 2004; KE, 2009; 

EnergSys, 2012; Chan i in., 2013). Po pierwszych okresach funkcjonowania systemu pojawiły 

się jednak głosy, że ceny zezwoleń na emisję (EUA– European Union Allowance) nie mają 

wpływu na sytuacje finansową przedsiębiorstw (zob. np. Oberndörfer i Anger, 2008). Niektórzy 

autorzy wykryli jednak pozytywny wpływ na wartość przedsiębiorstw w pierwszym okresie 

rozliczeniowym (Veith, 2009). Inni z kolei stwierdzili, że o ile w pierwszym okresie 

rozliczeniowym ceny uprawnień były skorelowane dodatnio z wartością rynkową 

                                                           
2 Informacji istotnych dla sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej. 
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przedsiębiorstw, o tyle w drugim okresie rozliczeniowym były już ujemnie skorelowane (Mo i 

in., 2012). Do przeciwnych wniosków doszli Pereira da Silva i in. (2016), którzy dostrzegli 

tylko istotny wpływ w drugim okresie rozliczeniowym i był on pozytywny. 

Brak konsensu w zakresie skutków wprowadzenia EU ETS dla wartości przedsiębiorstw 

stwarza podstawy do dalszych badań w tym zakresie. Przeprowadzone dotychczas badania nad 

wpływem wprowadzenia EU ETS na wartość przedsiębiorstw oparte były przede wszystkim na 

analizie symulacji, modelach równowagi ogólnej, analizie zdarzeń (event study), bądź 

modelach wyceny aktywów kapitałowych (m.in. modele wieloczynnikowe, model Famy 

Frencha). Każda z tych metod ma swoje zalety, łączy je jednak jedna wada – podchodzą do 

problemu bardzo ogólnikowo. Dla przykładu, analiza wpływu na wartość rynkową uwzględnia 

– zakładając efektywność informacyjną rynku oraz racjonalność inwestorów – wszystkie 

możliwe efekty. W tym podejściu pomija się jednak kanały wpływu. W badaniach tego typu 

często pojawiał się wniosek o dodatniej relacji między ceną uprawnień na emisję gazów 

cieplarnianych i wartością przedsiębiorstw. Tłumacząc taką zależność, niektórzy autorzy 

postawili hipotezę, że wynika to prawdopodobnie ze zdolności przerzucania omawianych 

kosztów na konsumentów. Wspomniane analizy nie są jednak w stanie zweryfikować tego 

przypuszczenia; było ono przedmiotem badań, ale przeprowadzanych na podstawie zmian cen 

produktów (zob. Oberndorfer i in., 2010; Walker, 2008; CE Delft, 2010; Alexeeva-Talebi, 

2010; Alexeeva-Talebi, 2011; CE Delft, 2015). Analiza na poziomie przedsiębiorstw może 

stanowić w tym zakresie istotne uzupełnienie. Jeżeli zmienną objaśnianą będzie rentowność 

przedsiębiorstw, umożliwi to ocenę występowania przerzucania kosztów do tyłu, czyli m.in. na 

pracowników czy dostawców. Wpływ wprowadzenia EU ETS na rentowność przedsiębiorstw 

był przedmiotem badań, aczkolwiek nie przeprowadzano ich z punktu widzenia 

przerzucalności. Stosowano w nich metodę różnic w różnicach (difference in differences), która 

dodatkowo charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami w zakresie uchwycenia wpływu 

i całkowicie pomija możliwość zmiany związku w czasie. 

Na tle podniesionych uwag zidentyfikowano lukę badawczą w zakresie kompleksowej 

analizy związku między systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych a 

wartością przedsiębiorstw objętych tym systemem. Dotychczas przeprowadzone badania 

szczegółowe nie pozwalają jednak na formułowanie wspólnych wniosków, gdyż brakuje im 

spójnych podstaw teoretycznych. Dodatkowo zostały przeprowadzone na różnych próbach. W 

opinii doktoranta, model stałego wzrostu oparty na koncepcji nadwyżkowej stopy zwrotu może 

stanowić podstawę teoretyczną kompleksowej analizy związku między systemem handlu 

uprawnieniami a wartością przedsiębiorstw. Nadwyżkowa stopa zwrotu stanowi różnicę 
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między rentownością i kosztem kapitału przedsiębiorstwa. W dotychczasowych badaniach 

starano się ocenić wpływ tylko na jedną z tych kategorii finansowych3. Stopa nadwyżkowa 

pozwala ocenić wpływ uprawnień do emisji na obie determinanty wartości przedsiębiorstwa 

jednocześnie. Należy zauważyć, że ewentualna poprawa rentowności w wyniku wprowadzenia 

EU ETS nie musi oznaczać wzrostu wartości, jeżeli jednocześnie wystąpił wzrost kosztu 

kapitału. Dotychczasowe badania mają zatem defekt, który stopa nadwyżkowa niweluje, 

ponadto w powiązaniu z modelem stałego wzrostu nadaje koncepcji badania silnej podstawy 

teoretycznej. 

1. Hipotezy i cele oraz struktura pracy 

Głównym celem dysertacji jest kompleksowa ocena wpływu wprowadzenia zbywalnych 

uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na wartość przedsiębiorstw objętych 

systemem uprawnień. W powiązaniu z tak sformułowanym celem zaproponowano metodę 

badania opartą na koncepcji nadwyżkowej stopy zwrotu. Metoda ta przyczyni się do 

weryfikacji hipotezy głównej pracy, zgodnie z którą uprawnienia do emisji gazów 

cieplarnianych wywierają istotny wpływ na wartość przedsiębiorstw. Aby zrealizować 

wyznaczony cel główny i zweryfikować postawioną hipotezę główną, sformułowano hipotezy 

cząstkowe, które zostały zweryfikowane w poszczególnych rozdziałach dysertacji. 

W rozdziale pierwszym nakreślono koncepcję wartości przedsiębiorstwa, łącznie z 

wyodrębnieniem kluczowych jej determinantów. Szczególną uwagę skupiono na koncepcji 

nadwyżkowej stopy zwrotu i modelach wyceny aktywów kapitałowych. Związek uprawnień do 

emisji i wartości przedsiębiorstw postawiono w świetle dorobku teorii opodatkowania. Ocena 

związku uprawnień do emisji i wartości przedsiębiorstw może być dokonana z 

wykorzystaniem dorobku teorii opodatkowania, gdyż uzasadniają ją podobieństwa 

występujące między uprawnieniami do emisji i podatkami. Hipotezę tę zweryfikowano w 

pierwszym rozdziale i częściowo także dzięki przeprowadzonym badaniom wpływu na 

rentowność przedsiębiorstw (podrozdziały 3.2 oraz 4.1). Szczególne znaczenie w tym zakresie 

mają rozważania na temat incydencji podatkowej. 

Ocena związku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i wartości przedsiębiorstw 

musi jednak dotyczyć konkretnych regulacji prawnych. W drugim rozdziale przeprowadzono 

zatem badanie systemowe. W tak zarysowanym badaniu zweryfikowano drugą hipotezę 

cząstkową, że wprowadzone regulacje uruchomiły zachowania adaptacyjne 

                                                           
3 Stanowi to silną stronę proponowanej koncepcji, gdyż nie jest ona pozbawiona odniesień. 
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przedsiębiorstw. Analiza taka nie może pomijać aspektu konkurencji międzynarodowej, 

otwierają ją zatem rozważania dotyczące porozumień międzynarodowych w zakresie ochrony 

klimatu. Wskazano przede wszystkim czynniki determinujące ich kształt. W drugiej kolejności 

porównano rozwiązania funkcjonujące na świecie, w tym przede wszystkim inne systemy 

handlu emisjami oraz podatki węglowe. W szczególności podjęto próbę oceny czy 

wprowadzone na świecie regulacje są sprawiedliwe i uwzględniają różnice między krajami, 

sektorami oraz przedsiębiorstwami. Ostatnim etapem jest ocena dostosowań przedsiębiorstw, 

w ramach której wskazano koszty, jakie ponoszą przedsiębiorstwa z tytułu uczestnictwa w 

systemie handlu emisjami, ich zróżnicowanie, w tym możliwe dysproporcje. Przeanalizowano 

także strategie oraz instrumenty finansowe, jakie wykorzystują przedsiębiorstwa biorące udział 

w handlu emisjami. 

Trzeci rozdział rozpoczyna dyskusja na temat dotychczasowych badań opisujących 

związek między wprowadzeniem EU ETS a szeroko pojętą wartością przedsiębiorstw. Efektem 

przeprowadzonych rozważań jest koncepcja badania wpływu uprawnień do emisji na 

rentowność przedsiębiorstw, koszt kapitału własnego oraz stopę nadwyżkową. Zakłada się, że 

istnieje istotny statystycznie związek między koniecznością zakupu zezwoleń na emisją 

gazów cieplarnianych i rentownością przedsiębiorstw. Teoria incydencji podatkowej 

stworzyła podstawę do badania tej relacji. Podobnie zakłada się, że wprowadzenie EU ETS 

wpłynęło na koszt kapitału własnego przedsiębiorstw objętych systemem. Ocena wpływu 

uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na wartość przedsiębiorstw powinna jednocześnie 

obejmować obie te charakterystyki finansowe. Koncepcja nadwyżkowej stopy zwrotu stanowi 

przestrzeń do oceny badanej relacji, towarzyszy jej przekonanie o istotnym statystycznym 

związku uprawnień do emisji i nadwyżkowej stopy zwrotu. 

Do oceny związku uprawnień do emisji i rentowności wykorzystano analizę regresji, w 

tym przede wszystkim statyczne i dynamiczne modele dla danych panelowych. W 

przeciwieństwie do dotychczasowych badań, nie wykorzystano metodę różnic w różnicach. 

Zamiast umieszczenia w modelu zmiennej binarnej, przyjmującej wartość jeden, jeżeli 

przedsiębiorstwo było objęte europejskim systemem handlu emisjami w danym roku i zero w 

przeciwnej sytuacji, zaproponowano zmienną ciągłą. Wybór analitycznej postaci zmiennej jest 

dodatkowo uzasadniony możliwością przeanalizowania zjawiska przerzucania kosztów 

uprawnień. Pomysł zaczerpnięto z badań nad incydencją podatkową. Tak zakreślone badanie 

nie jest jednak kopią tego podejścia – uzupełniono je w zakresie doboru zmiennych na 

podstawie dorobku zasobowej teorii organizacji. 
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Podsumowanie hipotez oraz celów dysertacji zaprezentowano w załączniku A. 

Wyznaczonym celom oraz sformułowanym hipotezom podporządkowano strukturę pracy 

(Załącznik B). 

2. Koncepcja badania 

Ocena wpływu wprowadzenia Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na wartość 

przedsiębiorstw stanowi ogromne wyzwanie, gdyż problem ten ma charakter 

interdyscyplinarny oraz wielowątkowy. Z tego powodu rozstrzygnięcie podjętego problemu 

wymagało podzielenie badania na kilka etapów oraz przyjęcia kilku, z natury dyskusyjnych, 

założeń.  

W pierwszym rozdziale udowodniono fundamentalne znaczenie stopy nadwyżkowej, 

dla wartości przedsiębiorstwa. Pogłębiona ocena wpływu wprowadzenia Europejskiego 

Systemu Handlu Emisjami na wartość przedsiębiorstw może zatem zostać oparta na tej 

kategorii finansowej. Z powodu kluczowego znaczenia tych rozważań dla koncepcji badania, 

sformalizowany dowód kluczowego znaczenia stopy nadwyżkowej dla wartości 

przedsiębiorstwa zamieszczono w autoreferacie w formie załącznika. Dla wariantu 

właścicielskiego stopę nadwyżkową można zapisać w następujący sposób: 

𝐸𝑅𝑅 = 𝑅𝑂𝐸 − 𝑟𝑒 , 

gdzie:  

ERR − nadwyżkowa stopa zwrotu (Excess Rate of Return), 

ROE − rentowność kapitału własnego (Return on Equity) 

re − koszt kapitału własnego. 

W rozdziale pierwszym zauważono również, że uprawnienia do emisji posiadają wiele 

cech podatków. Uzasadniono tym samym ważne odniesienie metodyczne rozprawy do teorii 

bezpośrednio i pośrednio tłumaczących związek podatków i wartości przedsiębiorstwa. Ma to 

niebagatelne znaczenie, gdyż związek ten ma bardzo silne podstawy teoretyczne, o czym 

świadczą chociażby teorie wyceny przedsiębiorstwa. W przypadku wpływu uprawnień do 

emisji gazów cieplarnianych na wartość przedsiębiorstw, szczególnie przydatny może być 

dorobek z zakresu międzynarodowej konkurencji podatkowej oraz incydencji podatkowej 

(przerzucalności podatków). Jeżeli konkurencja międzynarodowa w zakresie regulacji 

środowiskowych była niesprawiedliwa, to wprowadzenie EU ETS powinno wpłynąć na 

wartość przedsiębiorstw. Ograniczenie stanowi jednak zdolność przedsiębiorstw do 

przerzucania kosztów w przód i/lub w tył. W tym aspekcie uzasadnione jest odwołanie do badań 
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z zakresu incydencji podatkowej, opartych na analizie rentowności przedsiębiorstw. Z jednej 

strony wzbogacają one dotychczasowe badania z zakresu zjawiska przerzucania kosztów 

uprawnień do emisji. Z drugiej strony korespondują ze składową nadwyżkowej stopy zwrotu. 

Z przeprowadzonych w drugim rozdziale rozważań wynika, że na świecie występują 

liczne formy regulacji środowiskowych. Trudno jednak ocenić, czy zapewniają one uczciwą 

konkurencję międzynarodową. Nawet w ramach podobnych regulacji (np. zorganizowany 

handel emisjami) występują liczne wyjątki i szczegółowe zasady. Ponadto wszystkie regulacje 

ulegały licznym modyfikacjom na przestrzeni lat. W konstrukcji EU ETS zawarto wiele 

mechanizmów chroniących uczestników tego systemu przed utratą konkurencyjności, jak 

również przyjęto zasady respektujące ich zróżnicowanie (krajowe oraz sektorowe). Nie 

uwzględniono jednak wszystkich różnic między przedsiębiorstwami, w tym zwłaszcza 

związanych z wielkością przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa są bardziej aktywne na 

rynku uprawnień do emisji, korzystają z bardziej wyrafinowanych narzędzi zarządzania emisją, 

jak również ponoszą niższe koszty pomiaru, raportowania i weryfikacji w przeliczeniu na tonę 

wyemitowanego dwutlenku węgla. Może zatem dochodzić do nieproporcjonalnego rozkładu 

tych kosztów między przedsiębiorstwami i osiągania przez niektóre podmioty korzyści, których 

regulator nie przewidział. Ponadto opłacalność inwestycji skutkujących redukcją emisji gazów 

cieplarnianych powiązana jest z indywidualnymi cechami przedsiębiorstw. Ocena wpływu 

uprawnień do emisji na wartość przedsiębiorstw musi być zatem przeprowadzona na 

płaszczyźnie mikroekonomicznej. 

Przegląd literatury z zakresu wpływu EU ETS na szeroko pojętą wartość 

przedsiębiorstw dokonany w trzecim rozdziale ujawnił, że badania te mają nieskoordynowany 

i fragmentaryczny charakter. Szczególne znaczenie mają jednak badania nad rentownością i 

kosztem kapitału. Jak wykazano w pierwszym rozdziale, rentowność, koszt kapitału i wartość 

przedsiębiorstwa są ze sobą w silnej relacji, która przy kilku założeniach przyjmuje formę 

zależności funkcyjnej. Możliwe jest sformułowanie spójnej i teoretycznie mocno ugruntowanej 

metody analizy wpływu uprawnień do emisji na wartość przedsiębiorstw. 

Badanie składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej kolejności zostało 

przeprowadzone badanie wpływu uprawnień do emisji na rentowność przedsiębiorstw. W 

drugiej kolejności zostało przeprowadzone badanie wpływu na koszt kapitału własnego. Trzeci 

etap stanowiła ocena wpływu na stopę nadwyżkową. 

W badaniu zmienną reprezentującą wpływ wprowadzenia Europejskiego Systemu 

Handlu Emisjami jest stosunek brakujących zezwoleń (nadwyżka emisji nad darmowym 
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przydziałem) do aktywów całkowitych. Wskaźnik istotności kosztów brakujących zezwoleń 

na emisję CO2 (zmienna co2_weig) można zapisać następująco4: 

 Wskaźnik istotnosci kosztów brakujących zezwoleń CO2 =
Emisja−Przydział

Aktywa całkowite
  

Oceniając związek między rentownością, a wskaźnikiem istotności kosztów brakujących 

zezwoleń, jak również związek stopy nadwyżkowej z tym wskaźnikiem, sporządzono kilka 

konfiguracji modelu, przy czym ogólna specyfikacja modelu może być zapisana jako:  

 
𝑦𝑖𝑡 =  𝑥𝑖𝑡

′ 𝛽 +  𝑢𝑖 + 𝑒𝑖𝑡, 

𝑖 = 1, … , 𝑁; 𝑡 = 1, … , 𝑇, 

gdzie:  

yit − zmienna objaśniana (ROA, ROE, stopa nadwyżkowa) i-tego przedsiębiorstwa w czasie t; 

xit − wektor współzmiennych (który może zawierać opóźnione zmienne objaśniające yit); 

ui − nieobserwowana, stała w czasie, specyficzna dla każdego przedsiębiorstwa 

heterogeniczność; 

eit − idiosynkratyczny błąd losowy; 

β − wektor współczynników kierunkowych, który podlega estymacji. 

Jeżeli opóźniona zmienna objaśniana nie jest częścią xit, model ma charakter statyczny i 

współczynniki kierunkowe można tłumaczyć jako długoterminowe efekty. Jeżeli jednak 

opóźniona zmienna objaśniana yit jest uwzględniona w xit model ma charakter dynamiczny i 

współczynniki kierunkowe można tłumaczyć jako krótkoterminowe efekty (Verbeek, 2012). 

Oznaczenia zmiennych, jak również ich postać obliczeniową zaprezentowano w załączniku D. 

Estymacji dokonano za pomocą kilku klas modeli, w tym przede wszystkim modeli dla 

danych panelowych. Estymowano następujące typy modeli: regresji łącznej (P-OLS), model z 

efektami stałymi (FE-OLS), model z efektami losowymi (RE-GLS), model z efektami 

międzygrupowymi (BE-OLS), (DIFF-GMM) model Arellano i Bonda (Arellano, Bond 1991) 

oraz (SYS-GMM) dwustopniowy estymator systemowy (Blundell, Bond, 1991).  Do oceny 

związku uprawnień do emisji z kosztem kapitału własnego wykorzystano technikę 

posortowanych portfeli (sorted portfolios technique). Celem tych analiz była ocena stabilności 

występowania na rynku europejskim premii z tytułu tzw. ryzyka węglowego (ryzyka ceny 

                                                           
4 Starając się nazwać zmienną, skorzystano z dorobku analizy finansowej. Konstrukcja wskaźnika (koszty dzielone 

przez przychody) jest tożsama z grupą wskaźników sprawności działania, a dokładniej wskaźników poziomu 

kosztów. Zwracając jednak uwagę na to, że licznik nie mówi o dokładnej wysokości kosztów, uznano za zasadne 

podkreślenie tego faktu poprzez użycie sformułowania „istotność kosztów” w miejsce „poziom kosztów”. 
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rynkowej uprawnień do emisji). Jeżeli premia węglowa występuje, to ma ona istotne znaczenie 

dla inwestorów, zatem ryzyko węglowe powinno być brane pod uwagę w procesie szacowania 

kosztu kapitału. W realizacji zaznaczonego wyżej celu zostanie wykorzystana technika 

posortowanych portfeli Taką analizę można także przeprowadzić na poziomie przedsiębiorstw, 

wybór techniki posortowanych portfeli wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, choć 

powszechnie uznawana, była ona stosunkowo rzadko wykorzystywana w badaniach nad 

ryzykiem węglowym. Po drugie, przeprowadzanie tego typu analiz na portfelach daje bardziej 

wiarygodne wyniki, niż dokonywanie analiz na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw, 

zwłaszcza w przypadku małych prób. W przypadku analiz na poziomie pojedynczych 

przedsiębiorstw, znacznie trudniejsze jest także wyizolowanie wpływu badanego czynnika 

ryzyka (kontrolowanie innych czynników ryzyka).  

 Estymacja zostanie przeprowadzona na kilku modelach teoretycznych, co pozwoli 

uniknąć sytuacji, w której obliczona premia byłaby skorelowana z inną występującą na rynku 

premią, dla przykładu premią z tytułu wielkości. Pierwszy model teoretyczny, stanowi 

klasyczny CAPM. Kolejne modele można traktować jako rozszerzenie CAPM, lub jako 

przykładowe formy modelu ICAPM (Merton, 1973), gdyż CAPM nie przewiduje dodatkowych 

czynników. Ewentualnie można je rozpatrywać jako modele oparte na teorii arbitrażu 

cenowego (Ross, 1976). Kolejnymi modelami są: trzyczynnikowy model (Fama i French, 

1993), model czteroczynnikowy (Cahart, 1997) oraz model pięcioczynnikowy Fama i French 

(2015).  

Zachowując spójność koncepcji badania, przedsiębiorstwa zostały zaklasyfikowane do 

portfeli z wykorzystaniem zaproponowanego kryterium współczynnika istotności brakujących 

uprawnień, który w ramach dokonywanych analiz został oznaczony jako CRER (carbon risk 

exposure ratio). 

3. Wyniki i ustalenia 

W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę wpływu uprawnień na rentowność 

przedsiębiorstw. Na wzór badania Krzyżaniaka i Musgrave'a nad incydencją podatkową, 

uwzględniona została zmienna, która reprezentuje stosunek wielkości „zobowiązania 

podatkowego” z tytułu konieczności zakupu uprawnień (EUA) do kapitału zainwestowanego. 

Do doboru zmiennych kontrolnych wykorzystano przede wszystkim badania z zakresu 

zasobowej teorii organizacji. Za takim wyborem przemawiał bogaty zbiór opracowań, w 

których zmienną objaśnianą była rentowność przedsiębiorstw. 
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Badanie wpływu uprawnień do emisji na rentowność przedsiębiorstw zostało 

przeprowadzone na zbilansowanej próbie 1083 przedsiębiorstw, w latach 2008-2016 (liczba 

obserwacji wyniosłą 9 747). Wykorzystane w analizie informacje pochodziły z dwóch źródeł – 

bazy ORBIS oraz bazy Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska Komisji E,uropejskiej. Z 

analiz wpływu uprawnień do emisji na rentowność w krótkim okresie (Tab. 1) wynika, że po 

uwzględnieniu w modelu zmiennej reprezentującej zmianę przychodów ze sprzedaży, badana 

zmienna (stosunek brakujących uprawnień do emisji do wartości aktywów) przestaje być 

istotna statystycznie (por. model 8 z modelem 3). Natomiast uwzględnienie w modelu tylko 

produktywności było pozbawione takiego efektu (por. model 11 z modelem 3). 
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Tabela 1. Analiza krótkoterminowego związku uprawnień do emisji z roa na próbie zbilansowanej 

Model 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

Zmienne P-OLS FE-OLS 
DIFF-GMM 

egzo 

DIFF-GMM 

endo 

SYS-GMM 

egzo 
P-OLS FE-OLS 

DIFF-GMM 

egzo 

DIFF-GMM 

endo 

SYS-GMM 

egzo 

DIFF-GMM 

egzo 

a0 0,0198*** 0,1056*** 0,0315 0,1596 −0,0076 0,0185*** 0,1391*** 0,163** 0,0564 0,0809 0,0844* 

roa lag1 0,6769*** 0,2861*** 0,3845*** 0,3815*** 0,3858*** 0,6922*** 0,3188*** 0,3704*** 0,3795*** 0,3926*** 0,1677*** 

lna 0,0002 −0,0026 0,0054 −0,0113 0,009* −0,00001 −0,0058** −0,0065 −0,0012 0,0007 −0,0147*** 

liq_rat −0,0031*** −0,0071*** −0,0065** −0,0158*** −0,0068*** −0,0033*** −0,0065*** −0,0057** −0,0133* −0,0059** −0,0012 

fin_lev −0,0178*** −0,0602*** −0,1007*** 0,0397 −0,1063*** −0,0178*** −0,0609*** −0,107*** −0,0053 −0,1121*** −0,0059 

gs      0,0488*** 0,0369*** 0,0547*** 0,0,65*** 0,0055***  

prod           0,1037*** 

co2_weig 0,0043*** 0,0027** 0,0045*** 0,0062** 0,0043** 0,0028*** 0,0015 0,0023 0,0055* 0,0019 0,0022** 

Zmienne binarne (lata) F/χ2 20,83*** 17,59*** 122,78*** 120,78*** 119,28*** 14,42*** 8,97*** 70,82*** 55,17*** 68,85*** 36,17*** 

Statystyka F/χ2 modelu 567,49*** 65,99*** 360,55*** 296,53*** 492,35*** 621,7*** 74,8*** 475,63*** 298,9*** 534,82 1554,39*** 

R2 within  0,1485     0,1814     

R2 between  0,5713     0,5180     

R2 overal  0,3788     0,3716     

adj R2 0,5106 0,6029    0,5376 0,6182     

Liczba obser. 9 747 9 747 7 581 7 581 8 664 9 747 9 747 7 581 7 581 8 664 7 581 

Stałe efekty indywidualne  3,09***     2,9***     

l. instrumentów    19 43 26   20 50 27 20 

Test Hansena   17,35*** 56,59*** 29,85***   7,43 66,59*** 23,28** 17,19*** 

Test Arellano-Bonda lag 1   −15,604*** −13,428*** −16,184***   −15,49*** −12,742*** −15,97*** −13,45*** 

Test Arellano-Bonda lag 2   −0,1925 0,1635 −0,1837   0,937 0,729 1,062 −1,04 

P-OLS − model regresji łącznej; FE-OLS − model z efektami stałymi; DIFF-GMM − model Arellano i Bonda (Arellano, Bond, 1991); SYS-GMM − dwustopniowy estymator systemowy (Blundell, Bond, 

1991); OLS − metoda najmniejszych kwadratów; GMM −  uogólniona metoda momentów; egzo/endo – zmienne wewnątrzfirmowe uznano za egzogeniczne/endogeniczne; *, **, *** − oznaczenie 

poziomu istotności statystycznej odpowiednio dla 10, 5 i 1%. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Oznacza to, że w krótkim okresie przedsiębiorstwa przede wszystkim przerzucają 

koszty uprawnień poprzez zmianę ceny swych produktów, a nie poprzez poprawę 

produktywności, bo ona wymaga czasu. 

Z przeprowadzonych badań w długim okresie wynika (Tab. 2), że stosunek brakujących 

uprawnień do sumy aktywów w istotny pozytywny sposób wpływał na rentowność 

przedsiębiorstw (modele 12−16). Może to oznaczać, że przedsiębiorstwa posiadały zdolność 

do przerzucania kosztów uprawnień i czyniły to z nadwyżką. Wniosek ten byłby zbieżny z 

pojawiającym się w literaturze przypuszczeniem, że przedsiębiorstwa przerzucą koszty 

uprawnień do emisji na konsumentów poprzez podniesienie cen. Jednakże po umieszczeniu w 

modelu zmiennej reprezentującej zmianę przychodów ze sprzedaży, współczynnik kierunkowy 

badanej zmiennej (stosunek brakujących uprawnień do aktywów) tylko w niewielkim stopniu 

uległ zmniejszeniu, a zmienna ta pozostała istotna statystycznie (por. modele 17 i 18 z modelem 

16). Dopiero kontrolowanie produktywności sprawiło, że zmienna ta przestała być istotna 

statystycznie (por. model 19 z modelem 18)5. Konkludując, wykryty w długim terminie 

pozytywny wpływ uprawnień do emisji na rentowność nie wynikał tylko z ewentualnego 

podnoszenia cen, ale przede wszystkim wynikał z poprawy produktywności.  

Tabela 2. Analiza długoterminowego związku uprawnień do emisji z roa na próbie zbilansowanej 

Model 12 13 14 15 16 17 18 19 

Zmienne P-OLS FE-OLS RE-GLS BE-OLS FE-OLS FE-OLS FE-OLS FE-OLS 

a0 0,0702*** 0,0826** 0,0727*** 0,0658*** 0,1086*** 0,1318*** 0,1372*** 0,0518 

lna 0,0021*** 0,0021 0,0026*** 0,0018** 0,0002 −0,0019 0,0005 −0,0111*** 

liq_rat −0,0071*** −0,0077*** −0,0078*** −0,0067* −0,0078*** −0,0075*** −0,0001 −0,0028** 

fin_lev −0,0615*** −0,0854*** −0,0767*** −0,0571*** −0,0086*** −0,0884*** −0,0953*** 0,0036 

gs      0,0253*** 0,0244*** 0,0094*** 

op_lev       −0,0615*** −0,0086 

prod        0,1059*** 

perc_missing 0,0013** 0,0006 0,0007 0,0019     

emiss_assets 0,0014*** 0,003* 0,0019** 0,0016     

co2_weig 0,0085*** 0,003* 0,0041** 0,0141*** 0,004*** 0,0033** 0,003**  

co2_wieg_pos        0,0028 

co2_weig_neg        −0,00004 

Zmienne binarne 

(lata) F/χ2 
8,79*** 20,04*** 161,83***  20,66*** 12,67*** 12,4*** 5,76*** 

Statystyka F/χ2 

modelu 
51,38*** 21,99*** 376,06*** 15,77*** 25,24*** 29,76*** 28,88*** 151,83*** 

R2 within  0,0658 0,0654 0,0333 0,0648 0,0808 0,0907 0,6122 

                                                           
5 W analizach długoterminowych można podnieść zarzut, że utrata istotności badanej zmiennej w wyniku 

uwzględnienia zmiennej produktywność nie była efektem jej skorelowania z badaną zmienną (co2_weig), tylko z 

faktu bardzo silnego skorelowania ze zmienną objaśnianą (rentownością). Pojawia się jednak pytanie, skoro efekt 

ten wystąpił w modelach długoterminowych, to dlaczego nie wystąpił w modelach krótkoterminowego wpływu. 



15 

 

Model 12 13 14 15 16 17 18 19 

R2 between  0,0677 0,0721 0,0808 0,0638 0,0596 0,0503 0,5339 

R2 overal  0,0647 0,0678 0,0606 0,0621 0,0647 0,06 0,5637 

Skor. R2 0,0692 0,5642   0,5639 0,5713 0,5759 0,8191 

Liczba obser. 9 747 

Stałe efekty 

indywidualne 
 11,12***   11,25*** 11,36*** 11,55*** 10,44*** 

ϴ   0,7011      

Breusch-Pagan   10901***      

Sargan-Hansen   176,96***  175,661*** 117,83*** 132,92*** 78,832*** 

P-OLS − model regresji łącznej; FE-OLS − model z efektami stałymi; RE-GLS − model z efektami losowymi; BE − model z 

efektami międzygrupowymi; OLS − metoda najmniejszych kwadratów; GLS − uogólniona metoda najmniejszych kwadratów; 

*, **, *** − oznaczenie poziomu istotności statystycznej odpowiednio dla 10, 5 i 1%. 

Źródło: opracowanie własne. 

Aby uniknąć błędu przeżywalności (przeprowadzanie analiz wyłącznie na próbie 

przedsiębiorstw, które nie zbankrutowały w efekcie wprowadzenia EU ETS), powtórzono 

badania na próbie niezbilansowanej (Tab. 3). Liczba obserwacji wyniosła 23 747. Analizowana 

zmienna pozostawała istotna statystycznie mimo jednoczesnego kontrolowania zmiany 

przychodów ze sprzedaży i produktywności (zob. modele 24−26). W celu wykluczenia efektu 

większej próby (większej liczby stopni swobody), postanowiono przeanalizować czy znak 

zmiennej ma znaczenie dla jej istotności. Okazało się, że stosunek brakujących uprawnień do 

sumy aktywów istotnie wpływał na rentowność, ale tylko gdy emisja była niższa od darmowego 

przydziału (zmienna przyjmowała wartości ujemne), czyli w sytuacji zmniejszania skali 

produkcji (zob. model 26)6. Na próbie zbilansowanej zmienna ta była nieistotna zarówno dla 

pozytywnych, jak i negatywnych wartości (por. model 26 z modelem 19). Wynika z tego, że w 

zakresie badanej relacji może występować błąd przeżywalności i dalsze badania powinny 

być przeprowadzane na próbach niezbilansowanych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Współczynniki kierunkowy przy zmienne co2_weig_neg był dodatni. 
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Tabela 3. Analiza długoterminowego związku uprawnień do emisji z roa na próbie niezbilansowanej 

Model 20 21 22 23 24 25 26 

Zmienne P-OLS FE-OLS RE-GLS BE-OLS FE-OLS FE-OLS FE-OLS 

a0 0,0321*** −0,0292 0,0184** 0,029*** 0,0138 0,0491 0,0101 

lna 0,0047*** 0,0123*** 0,007*** 0,0046*** 0,0091*** 0,0088*** −0,0071*** 

liq_rat −0,0128*** −0,0105*** −0,012*** −0,015*** −0,0107*** −0,003* −0,0028*** 

fin_lev −0,0514*** −0,0973*** −0,075*** −0,0452*** −0,0982*** −0,1094*** −0,0078* 

op_lev      −0,0606*** −0,0087* 

gs      0,0196*** 0,008*** 

prod       0,1033*** 

perc_missing 0,0023*** 0,0003 0,001** 0,004***    

emiss_assets 0,0026*** 0,0047*** 0,0036*** 0,0027***    

co2_weig 0,0093*** 0,0031*** 0,0036*** 0,0127*** 0,0046*** 0,0036***  

co2_wieg_pos       −0,0007 

co2_weig_neg       0,0027*** 

Zmienne binarne 

(lata) F/χ2 
15,43*** 32,44*** 265,16***  33,95*** 21,41*** 6,16*** 

Statystyka F/χ2 

modelu 
145,08*** 48,39*** 1032,5*** 92,47*** 55,55*** 61,87*** 296,79*** 

R2 within  0,0761 0,0738 0,0353 0,0736 0,0942 0,5829 

R2 between  0,0887 0,0979 0,1171 0,0813 0,0854 0,6270 

R2 overal  0,0731 0,0809 0,0796 0,0699 0,0756 0,6078 

adj R2 0,0867 0,6   0,5989 0,6078 0,8194 

Liczba obser. 23 747 

Stałe efekty 

indywidualne 
 8,27***   8,34*** 8,48*** 6,63*** 

ϴ   0,6801     

Breusch-Pagan   18426***     

Sargan-Hansen   135,97***  117,36*** 142,88*** 131,46*** 

P-OLS − model regresji łącznej; FE-OLS − model z efektami stałymi; RE-GLS − model z efektami losowymi; BE − 

model z efektami międzygrupowymi; OLS − metoda najmniejszych kwadratów; GLS − uogólniona metoda 

najmniejszych kwadratów; *, **, *** − oznaczenie poziomu istotności statystycznej odpowiednio dla 10, 5 i 1%. 

Źródło: opracowanie własne. 

W drugiej kolejności przeprowadzono badanie wpływu uprawnień do emisji na wartość 

poprzez wpływ uprawnień do emisji na koszt kapitału własnego. Z racji ciążącej na 

przedsiębiorstwach konieczności zakupu brakujących uprawnień, kapitałodawcy są obarczeni 

ryzykiem ceny rynkowej uprawnień do emisji. Stwierdzono, że istnieją podstawy, aby uznać, 

że ryzyko węglowe ma charakter systematyczny i może mieć wpływ na koszt kapitału 

własnego. Jako narzędzie metodyczne postanowiono wykorzystać technikę posortowanych 

portfeli. Analizy oparto na CAPM oraz wieloczynnikowych modelach Famy i Frencha (trzy, 

cztero i pięcioczynnikowy). Wykorzystanie techniki posortowanych portfeli wymaga przyjęcia 

kryterium przyporządkowania spółek do portfeli, które powinno odzwierciedlać ekspozycję 
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przedsiębiorstwa na ryzyko podlegające wycenie (premia za ryzyko). Uznano, że stosunek 

brakujących uprawnień do sumy aktywów spełnia takie wymagania. 

Badanie wpływu funkcjonowania EU ETS na koszt kapitału własnego przeprowadzono 

w latach 2002−2019, na próbie 98 przedsiębiorstw. Nie stwierdzono statystycznie istotnej 

premii węglowej (współczynnik alfa portfela zeroinwestycyjnego DIRTY−CLEAN) w pełnym 

okresie badawczym (Tab. 4). 

Tabela 4. Współczynniki alfa portfeli oraz podstawowe statystyki (okres 2004−2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

�̅� − średnia tygodniowa stopa zwrotu, SD − odchylenie standardowe, SR − współczynnik Sharpa, CAPM-α – współczynnik 

alfa w modelu CAPM, FF3-α − współczynnik alfa w modelu trzyczynnikowym, FF4-α – współczynnik alfa w modelu 

czteroczynnikowym, FF5-α – współczynnik alfa modelu pięcioczynnikowym (błędy standardowe współczynników zawarto w 

nawiasach pod współczynnikami), *, **, *** − oznaczenie poziomu istotności statystycznej odpowiednio dla 10, 5 i 1%. 

Źródło: opracowanie własne 

Wykryto jednak istotną statystycznie premię węglową w niektórych podokresach. 

Pozytywną premię węglową stwierdzono w latach 2004−2007, negatywną natomiast w latach 

2008-2012 (Tab. 5).  

Tabela 5. Współczynniki alfa portfeli oraz podstawowe statystyki w podokresach 2002−2003, 2004−2007 oraz 2008−2012 

 

�̅� SD SR CAPM-α FF3-α FF4-α FF5-α 

2004−2019 

DIRTY 0,0016*** 0,0015*** 0,0015*** 0,0016*** 

0,002 0,0175 0,1015 (0,0004) (0,0004) (0,0004) (0,0004) 

MEDIUM 0,0015*** 0,0015*** 0,0014*** 0,0013*** 

0,0022 0,017 0,1165 (0,0003) (0,0003) (0,0003) (0,0003) 

CLEAN 0,0013*** 0,0014*** 0,0014*** 0,0013*** 

0,0023 0,0184 0,1110 (0,0004) (0,0004) (0,0004) (0,0004) 

DIRTY−CLEAN 0,0002 0,0001 0,0001 0,0002 

−0,0003 0,0148 −0,0344 (0,0005) (0,0005) (0,0005) (0,0005) 

�̅� SD SR CAPM-α FF3-α FF4-α FF5-α 

2002−2003 

DIRTY 0,0025* 0,0016 0,0019 0,0021 

0,0032 0,0145 0,2049 (0,0013) (0,0015) (0,0015) (0,0016) 

MEDIUM 0,0015 0,00004 0,0003 −0,0002 

0,0027 0,0139 0,1753 (0,001) (0,0011) (0,001) (0,0011) 

CLEAN −0,0004 0,0004 0,0008 0,0014 

0,0015 0,0225 0,0546 (0,0014) (0,0015) (0,0015) (0,0016) 

DIRTY−CLEAN 0,0029* 0,0012 0,0011 0,0007 

0,0017 0,0197 0,0758 (0,0015) (0,0016) (0,0016) (0,0017) 
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Źródło: opracowanie własne, oznaczenia jak wyżej. 

Istotną statystycznie premię węglową w okresie 2013−2019 zaobserwowano po 

wyłączeniu z próby 10% spółek o najwyższym stosunku brakujących uprawnień do sumy 

aktywów (Tab. 6). Jak stwierdzono, występowanie tych przedsiębiorstw w próbie  zaburza 

wyniki, gdyż przedsiębiorstwa te charakteryzują się wysokim wskaźnikiem CRER, przy 

jednocześnie niskim współczynniku alfa. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że są to 

przedsiębiorstwa posiadające własne elektrownie i dysponujące z tego tytułu zdolnością do 

przerzucania kosztów, albo czerpiące korzyści z efektu synergii.  

Tabela 6. Współczynniki alfa portfeli oraz podstawowe statystyki w podokresie 2013−2019 (po wyłączeniu 10% 

przedsiębiorstw o najwyższym wskaźniku CRER) 

Źródło: opracowanie własne, oznaczenia jak wyżej. 

�̅� SD SR CAPM-α FF3-α FF4-α FF5-α 

2004−2007 

DIRTY 0,0038*** 0,0031*** 0,0031*** 0,0025*** 

0,0057 0,0151 0,3377 (0,0009) (0,0009) (0,001) (0,001) 

MEDIUM 0,0018*** 0,001 0,0009 0,0007 

0,0042 0,0137 0,2615 (0,0007) (0,0007) (0,0007) (0,0007) 

CLEAN 0,001 0,0008 0,0007 0,0009 

0,0034 0,014 0,1942 (0,0007) (0,0007) (0,0007) (0,0007) 

DIRTY−CLEAN 0,0028*** 0,0023** 0,0024** 0,0016* 

0,0024 0,0142 0,1209 (0,001) (0,0009) (0,001) (0,001) 

�̅� SD SR CAPM-α FF3-α FF4-α FF5-α 

2008−2012 

DIRTY −0,0001 

(0,0009) 

0,0003 

(0,0008) 

0,0003 

(0,0008) 

0,0004 

(0,0008) 0,00002 0,0222 −0,0025 

MEDIUM 0,0013* 

(0,0007) 

0,0015** 

(0,0006) 

0,0015** 

(0,0006) 

0,0014** 

(0,0007) 0,0016 0,0215 0,0720 

CLEAN 0,0021*** 

(0,0008) 

0,0021*** 

(0,0008) 

0,0021*** 

(0,0008) 

0,002*** 

(0,0008) 0,0021 0,0225 0,0918 

DIRTY−CLEAN −0,0021** 

(0,0010) 

−0,0018** 

(0,0009) 

−0,0018** 

(0,0009) 

−0,0016* 

(0,0009) −0,0021 0,01555 −0,1411 

2013−2019 (n = 85) 

�̅� SD SR CAPM-α FF3-α FF4-α FF5-α 

DIRTY 0,0021*** 

(0,0006) 

0,0021*** 

(0,0006) 

0,0022*** 

(0,0006) 

0,0022*** 

(0,0006) 0,0032 0,0145 0,2096 

MEDIUM 0,0012** 

(0,0005) 

0,0012** 

(0,0005) 

0,0011** 

(0,0005) 

0,0012** 

(0,0005) 0,0023 0,0152 0,1409 

CLEAN 0,0009 

(0,0006) 

0,001* 

(0,0006) 

0,001* 

(0,0006) 

0,001* 

(0,0006) 0,0019 0,0153 0,1164 

DIRTY−CLEAN 0,0012* 

(0,0007) 

0,0011* 

(0,0006) 

0,0012* 

(0,0006) 

0,0012* 

(0,0006) 0,0013 0,0117 0,0957 



19 

 

Jednocześnie przeprowadzono analizy z wykorzystaniem alternatywnych kryteriów 

sortowania portfeli (m.in. stosunek emisji do sumy aktywów,  relacja emisji do przychodów 

operacyjnych). Nie stwierdzono dużych różnic w wynikach. Wykorzystując metodę 

rangowania ustalono jednak (Tab. 7), że najlepszym kryterium była emisyjność operacyjna 

(stosunek emisji do przychodów operacyjnych). 

Tabela 7. Porównanie wybranych wskaźników ekspozycji na ryzyko węglowe jako kryterium kwalifikacji do portfeli, w 

metodzie posortowanych portfeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Zwieńczeniem przeprowadzanych analiz była ocena związku uprawnień do emisji i 

nadwyżkowej stopy zwrotu. Jak stwierdzono, tylko badanie oparte na jednoczesnej analizie 

wpływu badanej zmiennej (stosunku brakujących uprawnień do emisji do wartości aktywów) 

na rentowność i koszt kapitału pozwala ocenić, czy istnieje związek Europejskiego Systemu 

Handlu Emisjami z wartością przedsiębiorstw. Zarówno wskaźnik ROE, jak i koszt kapitału 

własnego zostały obliczone dla poszczególnych lat. Do wyliczenia współczynnika beta 

posłużył model rynkowy CAPM, obliczeń dokonano na tygodniowych stopach zwrotu. 

Pierwszym etapem było przeprowadzenie analizy związku między relacją brakujących 

uprawnień do emisji do wielkości aktywów i rentownością kapitałów własnych (Tab. 8). 

Przeprowadzenie, w pierwszej kolejności, analiz wpływu na rentowność było niezbędne dla 

wyciągania jednoznacznych wniosków w zakresie wpływu na nadwyżkową stopę zwrotu. 
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max (
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎 − 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑑𝑧𝑖𝑎ł

𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎
) 3,5 4 5 4,5 4 1 4,17 3,17 

max (
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎 − 𝑃𝑟𝑧𝑦𝑑𝑧𝑖𝑎ł

𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒
) 4 1 2 2,5 2 3 2,67 2,5 

max (
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎

𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒
) 2 2 1 1 1 5 1,67 2,33 

max (
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎

𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎
) 1 3 3 2,5 3 2 2,33 2,5 

max (
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑑𝑧𝑖𝑎ł

𝐴𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎
) 3,5 5 4 4,5 5 4 4,17 4,50 

Wartości liczbowe reprezentują rangowanie z punktu widzenia danego kryterium. Wartości ułamkowe 

występują, gdy dwa wskaźniki okazały się tak samo dobre. 
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Niezależnie od konfiguracji modelu (w tym czy kontrolowano zmianę sprzedaży i/lub 

produktywności), nie wykryto istotnego związku między tymi zmiennymi (por. modele 

31−33 z modelem 34). 

Tabela 8. Analiza związku rentowności kapitałów własnych ze stosunkiem brakujących uprawnień do emisji względem 

aktywów 

Model 27 28 29 30 31 32 33 34 

Zmienne P-OLS FE-OLS RE-GLS BE-OLS FE-OLS FE-OLS FE-OLS RE-GLS 

a0 −0,2405*** −0,3033*** −0,2863*** −0,2427*** −0,4559*** 0,5906** −0,4428*** 0,1618 

prod 0,2504*** 0,2993*** 0,2829*** 0,2329*** 0,3098*** 0,3158*** 0,3106***  

gs 0,0026 −0,0016 0,0012 0,0298 −0,0019 0,0046 −0,0092  

ggdp 0,2331** 0,0762 0,1208 0,8462* 0,0955 0,0994 −0,0281 0,4344*** 

fin_lev     0,2013** 0,2087** 0,2062** −0,0573 

op_lev     0,0407 0,0427 0,0192 −0,068 

liq_rat     −0,011 −0,0114 −0,0095 −0,0136 

lna      −0,0692***   

co2_weig         

co2_wieg_pos −0,1787*** −0,0508 −0,1011* −0,2112** −0,0162 −0,0015 −0,0707 −0,0563 

co2_weig_neg 0,1272*** 0,1427 0,1242* 0,0317 0,0802 0,0838 0,0955 0,1161 

Zmienne binarne 

(lata) F/χ2 
     

 
0,92 

 

Statystyka F/χ2 

modelu 
142,2*** 54,14*** 369,43*** 28,81 31,91*** 28,11*** 20,1*** 15,03** 

R2 within  0,6509 0,6498 0,5621 0,6645 0,6836 0,6711 0,0243 

R2 between  0,5988 0,6057 0,6289 0,5877 0,0708 0,5988 0,0579 

R2 overal  0,6239 0,6276 0,6029 0,6316 0,1404 0,6407 0,0423 

adj R2 0,6275 0,648  0,6071  0,6788 0,6622  

l. obserwacji 607 

Stałe efekty 

indywidualne 
 6,73***   5,86*** 6,48*** 5,89***  

ϴ   0,4222     0,6401 

Breusch-Pagan 4,68**  359,72***      

Sargan-Hansen   14,376**  19,511** 25,44*** 42,46*** 6,042 

P-OLS − model regresji łącznej; FE-OLS − model z efektami stałymi; RE-GLS − model z efektami losowymi; BE − model z 

efektami międzygrupowymi; OLS − metoda najmniejszych kwadratów; GLS − uogólniona metoda najmniejszych kwadratów; 

*, **, *** − oznaczenie poziomu istotności statystycznej odpowiednio dla 10, 5 i 1%. 

Źródło: opracowanie własne. 

Następnie powtórzono badanie, w której zmienną objaśnianą była stopa nadwyżkowa 

(Tab. 9). Związek miedzy nadwyżkową stopą zwrotu, a relacją brakujących uprawnień do 

emisji do sumy aktywów okazał się istotny statystycznie i to w każdej konfiguracji (por. 

modele 36, 39, 40). Co ważne, związek ten był istotny tylko w przypadku, gdy emisja gazów 

cieplarnianych była większa od darmowego przydziału (wartości dodatnie)7. Współczynnik 

                                                           
7 W analizie wpływu EU ETS na rentowność aktywów (próba niezbilansowana), badana zmienna była istotna 

tylko w sytuacji, gdy przyjmowała wartości ujemne. 
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kierunkowy przy tej zmiennej był ujemny, co oznacza, że im więcej, w stosunku do przydziału, 

przedsiębiorstwo emitowało gazów cieplarnianych, tym niższa była stopa nadwyżkowa. 

Tabela 9. Analiza związku stopy nadwyżkowej oraz relacji brakujących uprawnień do aktywów 

Model 35 36 37 38 39 40 

Zmienne P-OLS FE-OLS RE-GLS BE-OLS FE-OLS 
DIFF-GMM 

egzo 

a0 −0,1009*** −0,1516*** −0,1175** −0,3672*** 1,2134 1,4835 

lag 1      −0,0646 

lag 2      −0,2028*** 

prod 0,3179*** 0,3572*** 0,3284*** 0,3093*** 0,3856*** 0,4543*** 

gs 0,0285 0,014 0,0246 0,089 0,0122 0,0539* 

ggdp 0,5633** 0,513 0,5269 0,8652 0,5745* 0,5112 

lna     −0,111** −0,1476 

fin_lev     0,3789** 0,0242 

op_lev     0,0789 −0,1077** 

liq_rat     0,0015 0,5347** 

co2_weig      −0,2927** 

co2_wieg_pos −0,2497*** −0,3106* −0,2589*** −0,1935 −0,3192*  

co2_weig_neg 0,0915 0,1066 0,0434 −0,0907 0,0318  

Zmienne binarne (lata) 

F/χ2 
42,22** 32,46*** 239,25***  33,68*** 59,98*** 

Statystyka F/χ2 modelu 15,77*** 38,79*** 514,04*** 20,8*** 31,35*** 678,71*** 

R2 within  0,6917 0,6906 0,2859 0,7060  

R2 between  0,5685 0,5748 0,5502 0,0666  

R2 overal  0,6557 0,6579 0,3561 0,2463  

adj R2 0,6508 0,6849  0,5238 0,6976  

l. obserwacji 607 341 

Stałe efekty 

indywidualne 
 2,86*** 11,36***  2,71***  

ϴ   0,4222    

Breusch−Pagan 5,34**  101,09***    

Sargan−Hansen   38,130***  41,405***  

l. instrumentów       27 

Test Hansena      26,76*** 

Test Arellano-Bonda 

lag 1 
     −3,045*** 

Test Arellano-Bonda 

lag 2 
     −1,161 

P-OLS − model regresji łącznej; FE-OLS − model z efektami stałymi; RE-GLS − model z efektami losowymi; BE − model z 

efektami międzygrupowymi; DIFF-GMM − model Arellano i Bonda (Arellano, Bond, 1991); OLS − metoda najmniejszych 

kwadratów; GLS − uogólniona metoda najmniejszych kwadratów; GMM −  uogólniona metoda momentów; egzo – zmienne 

wewnątrzfirmowe uznano za egzogeniczne; *, **, *** − oznaczenie poziomu istotności statystycznej odpowiednio dla 10, 5 i 1%. 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawiając ze sobą wyniki estymacji dla ROE i stopy nadwyżkowej, można zakładać, 

że przedsiębiorstwa niwelują koszty brakujących uprawnień, aczkolwiek inwestorzy 

przewidują, że zdolność ta ma swoje granice i jest obarczona ryzykiem, za które oczekują 



22 

 

dodatkowej premii. Istnieje zatem uzasadnione przypuszczenie, że w ogólnym rozrachunku 

funkcjonowanie EU ETS spowodowało utratę wartości przedsiębiorstw w długim 

terminie. 

Podsumowanie 

Z przeprowadzonych badań wynika, że do oceny związku uprawnień  do emisji i wartości 

przedsiębiorstw można wykorzystać dorobek teorii opodatkowania. Jak wykazano,  istnieją 

bardzo duże podobieństwa między hipotezami w zakresie związku między podatkami, a  

wartością  przedsiębiorstwa i związku regulacji środowiskowych z tą kategorią finansową. 

Wrażenie dyfuzji teorii w tym zakresie jest nieodparte. Wcielanie teorii podatkowych do badań 

nad wpływem uprawnień do emisji na wartość przedsiębiorstw wydaje się  uzasadnione,  a  

nawet  naturalne, gdyż nie tylko intuicyjnie wyczuwa się podobieństwa między podatkami i 

uprawnieniami do emisji. Ponadto wiele różnic między podatkiem węglowym, a handlem 

emisjami można w łatwy sposób wyeliminować przez odpowiednie  skonstruowanie  regulacji. 

Pogląd ten jest zbieżny ze spostrzeżeniem Epsteina, że opodatkowanie i regulacja mogą być 

dla siebie substytutami, a różnica między nimi dotyczy szczegółów i technik (Epstein,  1982,  

s.  511). W ten sposób pozytywnie zweryfikowano pierwszą hipotezę cząstkową. 

 Pozytywnie zweryfikowano także drugą hipotezę cząstkową, zgodnie z którą 

wprowadzenie EU ETS uruchomiło zachowania adaptacyjne przedsiębiorstw wskazując 

jednocześnie, że mogą występować pewne różnice w tym zakresie między sektorami, jak 

również między małymi i dużymi przedsiębiorstwami. Badania potwierdzają, że duże 

przedsiębiorstwa korzystają z wyrafinowanych narzędzi zarządzania emisją, jak również 

ponoszą niskie koszty pomiaru, raportowania i weryfikacji w przeliczeniu na tonę 

wyemitowanego dwutlenku węgla. Małe podmioty natomiast uczestniczą sporadycznie, 

zazwyczaj raz w roku, w celu uzupełnienia niedoboru uprawnień. Przedsiębiorstwa z sektora 

przemysłu dostarczają na rynek znaczną część uprawnień do emisji, natomiast jednostki z 

sektora użyteczności publicznej reprezentują znaczną część popytu na nie. Dodatkowo z 

powodu niskich cen uprawnień, zwłaszcza w latach 2009-2016, redukcja emisji nie była 

podstawowym powodem inwestycji ekologicznych. Realizowano je głównie ponieważ były 

opłacalne ekonomicznie. Inwestycje te przede wszystkim dotyczyły optymalizacji procesów 

oraz efektywności energetycznej. 
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Z badań nad wpływem uprawnień do emisji na rentowność przedsiębiorstw wynika, że 

uprawnienia do emisji wpłynęły istotnie statystycznie na przedsiębiorstwa, które nie były w 

stanie przerzucić kosztów uprawnień na konsumentów w krótkim okresie, a także nie potrafiły 

poprawić swojej produktywności w długim okresie (badanie na próbie niezbilansowanej). W 

efekcie pozytywnie zweryfikowano trzecią hipotezę cząstkową, zgodnie z którą istnieje istotny 

statystycznie związek między koniecznością zakupu zezwoleń na emisją gazów 

cieplarnianych i rentownością przedsiębiorstw. Uwzględniając wnioski z badań 

systemowych można przypuszczać, że poprawa produktywności wynikała z optymalizacji 

procesów oraz poprawy efektywności energetycznej. 

Z analizy premii węglowej wynika, że premia ta była niestabilna w czasie, co 

najprawdopodobniej wynikało z dokonanych zmian w regulacjach. Korygowanie kosztu 

kapitału własnego o ryzyko węglowe jest zatem dyskusyjne, mimo że proponowane kryterium 

sortowania portfeli daje lepsze wyniki, niż dotychczas proponowane. W efekcie 

zweryfikowano czwartą hipotezę cząstkową, że wprowadzenie EU ETS wpłynęło na koszt 

kapitału własnego. 

Pozytywnie zweryfikowano także piątą hipotezę cząstkową o istotnym statystycznie 

związku uprawnień do emisji i nadwyżkowej stopy zwrotu. Stwierdzono negatywny istotny 

statystycznie wpływ uprawnień do emisji na ROE skorygowane o koszt kapitału własnego 

(stopę nadwyżkową − ERR) w każdej konfiguracji modelu, aczkolwiek próba nie była 

reprezentatywna. 

Reasumując, hipoteza główna została zweryfikowana z zastrzeżeniem 

niereprezentatywności próby w zakresie badania wpływu EU ETS na stopę nadwyżkową. 
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Załączniki 

Załącznik A 

Cele Hipotezy 

Cel główny: Kompleksowa  ocena  wpływu  

wprowadzenia zbywalnych uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na wartość przedsiębiorstw 

objętych systemem uprawnień. 

Hipoteza główna: Uprawnienia  do  

emisji  gazów  cieplarnianych  

wywierają  istotny  wpływ  na  wartość 

przedsiębiorstw. 

Cel cząstkowy (C1): Usystematyzowanie 

aspektów teoretycznych zbywalnych uprawnień do 

emisji i ich związku z wartością przedsiębiorstwa. 

Hipoteza pomocnicza (H1): Ocena 

związku uprawnień do emisji i wartości 

przedsiębiorstw może być dokonana z 

wykorzystaniem dorobku teorii 

opodatkowania, gdyż uzasadniają ją 

podobieństwa występujące między 

uprawnieniami do emisji i podatkami. 

Cel cząstkowy (C2): Ustalenie  zasad  

funkcjonowania  Europejskiego  Systemu  Handlu  

Emisjami  (kontekst konkurencji  

międzynarodowej)  oraz  przejawów dostosowań  

przedsiębiorstw  objętych systemem. 

Hipoteza pomocnicza (H2): 

Wprowadzenie Europejskiego 

Systemu Handlu Emisjami uruchomiło 

zachowania adaptacyjne 

przedsiębiorstw 

Cel cząstkowy (C3): Ocena wpływu 

wprowadzenia zbywalnych uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na rentowność 

przedsiębiorstw. 

Hipoteza pomocnicza (H3): Istnieje 

istotny statystycznie związek między 

koniecznością zakupu zezwoleń na 

emisją gazów cieplarnianych i 

rentownością przedsiębiorstw 

Cel cząstkowy (C4): Ocena wpływu 

wprowadzenia zbywalnych uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na koszt kapitału własnego. 

Hipoteza pomocnicza (H4): 

Wprowadzenie EU ETS wpłynęło na 

koszt kapitału własnego 

przedsiębiorstw objętych systemem 

Cel cząstkowy (C5): Ocena wpływu 

wprowadzenia zbywalnych uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na stopę nadwyżkową. 

Hipoteza pomocnicza (H5): Istnieje 

istotnym statystycznym związku 

uprawnień do emisji i nadwyżkowej 

stopy zwrotu 
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Załączniku B 

1. ZBYWALNE UPRAWNIENIA DO EMISJI NA TLE TEORII 

WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY 

1.2. RAMY INSTYTUCJONALNE PROCESU KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW 

1.3. SPECYFIKA UPRAWNIEŃ DO EMISJI 

2. SYSTEMOWE RAMY HANDLU EMISJAMI 

2.1. GLOBALNE POROZUMIENIA W ZAKRESIE OCHRONY KLIMATU − 

UWARUNKOWANIA I USTALENIA 

2.2. EU ETS ORAZ INNE MECHANIZMY RYNKOWE W KONTEKŚCIE KONKURENCJI 

MIĘDZYNARODOWEJ − STUDIUM FUNKCJONUJĄCYCH ROZWIĄZAŃ 

2.3. KIERUNKI DOSTOSOWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW DO WYMOGÓW REGULACYJNYCH 

3. METODYKA BADANIA ZWIĄZKU MIĘDZY EUROPEJSKIM 

SYSTEMEM HANDLU EMISJAMI A WARTOŚCIĄ 

PRZEDSIĘBIORSTW 

3.1. PRZEGLĄD I OCENA DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ Z ZAKRESU WPŁYWU 

UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

3.2. KONCEPCJA BADANIA WPŁYWU UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA RENTOWNOŚĆ 

PRZEDSIĘBIORSTW 

3.3. KONCEPCJA BADANIA WPŁYWU UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA KOSZT KAPITAŁU 

3.4. KONCEPCJA BADANIA WPŁYWU UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA NADWYŻKOWĄ STOPĘ 

ZWROTU 

4. POMIAR I OCENA WPŁYWU FUNKCJONOWANIA 

EUROPOJSKIEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI NA WARTOŚĆ 

PRZEDSIĘBIORSTW 

4.1. ANALIZA WPŁYWU UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

4.2. ANALIZA WPŁYWU UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA KOSZT KAPITAŁU 

4.3. OCENA WPŁYWU UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Z WYKORZYSTANIEM NADWYŻKOWEJ STOPY ZWROTU 
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Załącznik C 

Jeżeli w ostatnich latach nastąpiła zmiana w finansach korporacyjnych i wycenie, to jak 

zauważył Damodaran (2007, s. 2), dotyczyła ona nadania bardziej centralnej roli w kreowaniu 

wartości przedsiębiorstwa „nadwyżkowym zwrotom” (excess returns). O ile wczesne modele 

wyceny wiązały wartość ze stopą wzrostu (wyższą stopę wzrostu utożsamiano z wyższą 

wartością), o tyle nowsze postacie tych modeli uwzględniają to, że wzrost nie poparty 

nadwyżkowymi zwrotami nie kreuje wartości. Tylko przepływy przewyższające koszt kapitału 

tworzą wartość. Wspomnianą zależność można wykazać wykorzystując model jednofazowy 

(Damodaran, 2007, s. 61). Przyjmując dla uproszczenia, że przepływy finansowe reprezentuje 

zysk operacyjny EBIT po opodatkowaniu, a wzrost nie jest darmowy i zależy od stopy 

reinwestycji, wzór na wartość przedsiębiorstwa możemy zapisać następująco: 

𝑉 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑛+1 (1 − 𝑇)(1 − 𝑅𝑅)

𝑟 − 𝑔
 , 

gdzie: 

V − wartość przedsiębiorstwa, 

EBITt+1 − zysk przed opodatkowaniem i odliczeniem odsetek, 

T − stopa podatku dochodowego, 

RR − stopa reinwestycji, 

r − koszt kapitału, 

g − stopa wzrostu. 

Dokonane reinwestycje sprawiają, że przepływy finansowe są niższe o środki 

przeznaczone na nią (co ma swoje odzwierciedlenie w liczniku). Dzięki jednak dokonanym 

inwestycjom, stopa wzrostu może być wyższa. Warunkiem jest jednak uzyskanie odpowiedniej 

rentowności reinwestowanych środków. Uwzględniając to spostrzeżenie, stopę wzrostu 

możemy zapisać jako funkcję stopy reinwestycji oraz rentowności8: 

𝑔 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑅𝑂𝐶 , 

                                                           
8 Dla uproszczenia przyjmijmy, że rentowność reinwestowanych środków jest na poziomie rentowności już 

zainwestowanych środków. Ponadto pomijamy możliwość dofinansowania przedsiębiorstwa- źródłem nowych 

inwestycji są zyski z poprzednich okresów. Stopę reinwestycji i rentowność kapitału można zapisać jako: 𝑅𝑅 =
𝐶𝑎𝑝.𝑒𝑥𝑝−𝐷𝑒𝑝+∆𝑁𝑊𝐶

𝐸𝐵𝐼𝑇(1−𝑇)
, 𝑅𝑂𝐶 =

𝐸𝐵𝐼𝑇(1−𝑇)

𝐼𝐶
, gdzie: Cap.exp- wydatki kapitałowe, Dep- amortyzacja środków trwałych, 

∆NWC- zmiana kapitału pracującego, IC- kapitał zainwestowany (suma aktywów trwałych i niegotówkowego 

kapitału pracującego). 
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gdzie: 

RR − stopa reinwestycji,  

ROC − rentowność zainwestowanego kapitału, 

 

Po podstawieniu do pierwszego wzoru otrzymujemy: 

𝑉 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑛+1 (1 − 𝑇)(1 − 𝑅𝑅)

𝑟 − (𝑅𝑅 ∗ 𝑅𝑂𝐶)
 

Jeżeli założymy, że rentowność kapitału jest równa kosztowi tego kapitału (𝑹𝑶𝑪 = 𝒓), 

wzór na wartość przedsiębiorstwa redukuje się do perpetuity, gdzie stałą płatność reprezentuje 

wartość EBIT po uwzględnieniu opodatkowania, co możemy zapisać, jako: 

𝑉 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑛+1 (1 − 𝑇)(1 − 𝑅𝑅)

𝑟 − (𝑅𝑅 ∗ 𝑟)
=

𝐸𝐵𝐼𝑇𝑛+1 (1 − 𝑇)

𝑟
 

Jak wynika z przeprowadzonego dowodu, rentowność na poziomie kosztu kapitału 

niweczy efekt wzrostu i tylko odpowiednia jakość zysków (zyski przewyższające koszt 

kapitału), pozwala zwiększyć wartość przedsiębiorstwa w warunkach wzrostu. Kluczowe 

znaczenie dla powyższych rozważań ma założenie, że stopa wzrostu zależy od stopy 

reinwestycji oraz rentowności kapitału. Założenie to wynika z przekonania, że wartość 

przedsiębiorstwa jest równa kapitałowi zainwestowanemu w istniejące aktywa oraz wartości 

bieżącej wszystkich nadwyżkowych zwrotów z obecnych aktywów oraz przyszłych inwestycji, 

co z kolei jest rdzeniem konwencji DCF (Damodaran, 2007, s. 5). 

Do podobnych wniosków można dojść przeprowadzając powyższy dowód dla innych 

wariantów wyceny. Dla wariantu właścicielskiego rentowność mógłby reprezentować 

wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE − return on equity), lub bezgotówkowy ROE. 

W zależności od dokonanego wyboru, należałoby jedynie dostosować wykorzystywaną miarę 

kosztu kapitału własnego (Damodaran, s. 12). Jeżeli koszt kapitału własnego został obliczony 

dla aktywów operacyjny, zaleca się stosowanie bezgotówkowego ROE, jeżeli koszt kapitału 

własnego oparto na wszystkich aktywach (w tym na aktywach mniej ryzykownych, takich jak 

gotówka), to klasyczne ROE jest preferowane. Z punktu widzenia interpretacyjnego, ważne 

jest, aby wartość kapitału własnego była dodatnia, co często nie jest spełnione. 

Zaprezentowany dowód nie stanowi jednak jedynego potwierdzenia fundamentalnego 

znaczenia relacji rentowności i kosztu kapitału z punktu widzenia kreowania wartości 

przedsiębiorstwa. Jak się okazuje, logika ta jest często adoptowana w teorii finansów 
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przedsiębiorstwa. Na podobnym toku rozumowania oparta jest chociażby ekonomiczna wartość 

dodana (EVA® − Economic Value Added). 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐼𝐶 , 

gdzie:  

WACC − średnioważony koszt kapitału, 

IC − zainwestowany kapitał. 

Jako przykład można także podać pierwszy warunek wystąpienia dodatniego efektu 

dźwigni finansowej. Zgodnie z tym warunkiem, dodatni efekt dźwigni finansowej wystąpi 

wówczas, gdy zyskowność operacyjna kapitału całkowitego będzie wyższa od kosztu kapitału 

obcego, co zapisuje się jako: 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐷 + 𝐸
 >  𝑟𝑑  

gdzie:  

D − wartość kapitału obcego, 

E − wartość kapitału własnego, 

rd − koszt długu. 

Dodatni efekt dźwigni finansowej wystąpi zatem, gdy różnica rentowności operacyjnej 

aktywów i kosztu długu będzie większa od zera. 

Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, stopę nadwyżkową można uznać za rdzeń 

wartości przedsiębiorstwa. Dla wariantu właścicielskiego można ją zapisać w następujący 

sposób: 

𝐸𝑅𝑅 = 𝑅𝑂𝐸 − 𝑟𝑒 , 

gdzie:  

ERR- nadwyżkowa stopa zwrotu (Excess Rate of Return), 

re- koszt kapitału własnego. 
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Załącznik D 

Zmienna 
Oznaczenie 

zmiennej 
Postać analityczna (obliczeniowa) 

Zależna 

Rentowność roa 
EBITi,t

Aktywa ogółemi,t
 

Niezależne 

Wielkość 

przedsiębiorstwa 
lna ln (Aktywa ogółemi,t) 

Wzrost 

przedsiębiorstwa 
gs 

Sprzedażi,t

Sprzedażi,t-1
-1 

Opóźniona rentowność l1_roa ROAi,t-1 

Dźwignia finansowa fin_lev 
Zobowiązania ogółemi,t

Aktywa ogółemi,t
 

Dźwignia operacyjna op_lev 
Aktywa trwałei,t

Aktywa ogółemi,t
 

Wskaźnik płynności 

finansowej 
liq_rat 

Zobowiązania bieżącei,t

Aktywa bieżącei,t
 

Produktywność prod 
Wartość dodanai,t

Wynagrodzeniai,t + Amortyzacjai,t + Odsetkii,t
 

Wzrost gospodarczy ggdp 
𝑃𝐾𝐵i,t

𝑃𝐾𝐵i,t−1
− 1 

Wskaźnik istotności 

kosztów brakujących 

zezwoleń na emisję 

CO2 

co2_weig 
Emisjai,t − Przydziałi,t

Aktywa ogółemi,t
 

Udział brakujących 

zezwoleń 
perc_missing 

Emisjai,t − Przydziałi,t

Emisjai,t
 

Emisyjność aktywów emis_assets 
Emisjai,t

Aktywai,t
 

Wskaźnik 

intensywności emisji 
emis_oper 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎𝑖,𝑡

𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑖,𝑡
 

Rok - Zmienne binarne 

 


