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Summary
In Poland after accession to the European Union has 
growth the interest to the regional development policy 
especially cluster-based policy. The idea of clusters has
a great chance to became real in Lublin region. Lublin dis-
trict is a region poorly industrialized but has advantageous 
soil climatic conditions and landscape for food production. 
Initiatives taken by producers groups are important clues 
for cluster development. The initiative „Ecological Food 
Valley” and such clusters as: fruit-vegetable, hops, cauli-
flower-broccoli, buckwheat can influence on development 
of voivodship. ,

Model wyceny
aktywów
kapitałowych –
problemy
stosowania
w praktyce
Rynkowa premia
za ryzyko

Wiktor Cwynar, Andrzej Cwynar

Wprowadzenie

zy jesteśmy w stanie oszacować, czy choć-
by zaledwie przybliżyć wiarygodny poziom 
kosztu kapitału własnego, opierając się 

na danych z polskiego rynku kapitałowego? Rynek 
ten jest coraz bardziej rozwinięty, dojrzały, głęboki, 
płynny i zdywersyfikowany. Wszystko to decyduje 
o jakości danych wejściowych wykorzystywanych 
w szacunku wymaganej przez akcjonariuszy stopy 
zwrotu. Czy jednak zmiany te uprawniają do bezkry-
tycznego podejścia do aplikacji na rodzimym rynku 
modeli szeroko stosowanych na rynkach uznawanych 
dziś za rozwinięte? Czy powinniśmy może, jak uzna-
ją niektórzy, opierać się na danych przeniesionych 
na rynek lokalny wprost z rynku amerykańskiego? 
Pytanie to jest szczególnie aktualne w odniesieniu 
do najbardziej popularnej z metod szacunku kosztu 
kapitału własnego – modelu wyceny aktywów kapi-
tałowych (CAPM – capital asset pricing model).

Jak pokazują badania przeprowadzone tak na 
rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych, 
to właśnie on jest najczęściej wykorzystywany
w przybliżeniach wymaganej stopy zwrotu z kapita-
łu własnego1). Abstrahując od teoretycznych, często 
mało realistycznych założeń stanowiących podwali-
ny koncepcji2), odnieśmy się do pytania o praktyczną 
użyteczność tego modelu, zwłaszcza na takim ryn-
ku, jak polski, który wciąż uznaje się za rynek rozwi-
jający się. W tej części skoncentrujemy się na jednym 
z trzech kluczowych elementów formuły wymaganej 
przez akcjonariuszy stopy zwrotu stanowiącej oś 
koncepcji CAPM – na rynkowej premii za ryzyko.
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Założenia modelu CAPM

godnie z założeniami koncepcji CAPM, in-
westor lokujący swe wolne środki w papie-
rach udziałowych określonej spółki wymaga 

minimalnego zwrotu wyznaczonego przez zarobek, 
jaki mógłby uzyskać na inwestycji, w walor uznawa-
ny z definicji za bezpieczny. Ponieważ jednak inwe-
stycja dokonywana w udziały przedsiębiorstwa jest 
obciążona ryzykiem, inwestor oczekuje premii (re-
kompensaty) z tytułu dodatkowego ryzyka, na które 
wyeksponował swoje fundusze. Ujmując to w odpo-
wiednią formułę, możemy zapisać, że koszt kapitału 
własnego, rozumiany jako minimalna wymagana
z niego stopa zwrotu, może zostać przedstawiony
w postaci następującej sumy:

CE = RRF + P,

gdzie:
CE – koszt kapitału własnego, czyli wymagana przez 
akcjonariusza stopa zwrotu (cost of equity),
RRF – stopa zwrotu wolna od ryzyka (risk free rate),
P – premia za ryzyko inwestowania w akcje (pre-
mium).

Premia za ryzyko inwestowania w akcje jest po-
chodną właściwej dla określonego rynku średniej 
premii za ryzyko udostępnienia kapitału własnego 
oraz indeksu ryzyka specyficznego, szacowanego in-
dywidualnie dla określonego podmiotu (ów indeks 
ryzyka nazywa się w żargonie finansowym indek-
sem beta):

P = β × MRP,

gdzie:
β – indeks ryzyka specyficznego firmy,
MRP – rynkowa premia za ryzyko (market risk pre-
mium).

Rynkowa premia za ryzyko (nazywana też pre-
mią za udostępnienie kapitału własnego – ERP, 
equity risk premium) jest zaś wyznaczana dla okreś-
lonego rynku najczęściej na podstawie danych histo-
rycznych (to poważna słabość modelu) jako różnica 
pomiędzy średnią rynkową stopą zwrotu z akcji
a średnią stopą zwrotu z instrumentu pozbawionego 
ryzyka:

MRP = RM – RRF,

gdzie:
RM – średnia rynkowa stopa zwrotu z akcji.

Ostatecznie formuła na wymaganą stopę zwro-
tu z kapitału własnego w modelu CAPM przybiera 
postać:

CE = RRF + (β × MRP) = RRF + [β × (RM – RRF)].

Kluczową propozycją oferowaną przez założenia 
metodologiczne CAPM jest podział ryzyka na ryzyko 
specyficzne danego podmiotu, które daje się zredu-
kować poprzez dywersyfikację (różnicowanie) po-
siadanego portfela akcji, oraz systematyczne ryzyko 
całego rynku, które redukcji poprzez dywersyfikację 

się nie poddaje. Ów podział ma niesłychanie istot-
ne znaczenie dla definicji dwóch wielkości formuły 
kosztu kapitału własnego w modelu CAPM – rynko-
wej premii za ryzyko oraz współczynnika beta. 

Premia za udostępnienie kapitału 
własnego  

ynkowa premia za ryzyko (MRP) z defini-
cji powinna odzwierciedlać jedynie rekom-
pensatę za ryzyko niedywersyfikowalne 

(rynkowe, systematyczne) związane z inwestycją 
w portfel rynkowy (inwestor nie może oczekiwać 
rekompensaty z tytułu ryzyka, które jest w stanie 
wyeliminować poprzez dywersyfikację posiadane-
go portfela akcji). Indeks beta koryguje zaś (w górę 
lub w dół) typową dla całego rynku premię za ry-
zyko niedywersyfikowalne, mierząc, jak kształtuje 
się owe ryzyko w przypadku danego podmiotu na tle 
ryzyka przypisanego do rynku stanowiącego punkt 
odniesienia. To właśnie z doborem (bądź kalkulacją) 
trzech składowych elementów (zwłaszcza zaś indek-
su beta i MRP) formuły kosztu kapitału własnego
w modelu CAPM wiążą się największe kontrowersje 
i nieporozumienia. 

Zrealizowana rynkowa premia za ryzyko

zacując wysokość rynkowej premii za ryzy-
ko, często bazujemy na poważnych uprosz-
czeniach. Właściwa dla całego, wcześniej 

zdefiniowanego rynku premia za udostępnienie ka-
pitału własnego (MRP) w zdecydowanej większości 
analiz przybliżana jest na podstawie danych histo-
rycznych (choć zgodnie z założeniami modelu CAPM 
powinniśmy posługiwać się wymaganą, a nie zreali-
zowaną premią za ryzyko). Postępując w ten sposób, 
wykorzystuje się różnicę pomiędzy średnią stopą 
zwrotu z akcji zrealizowaną w zdefiniowanym okre-
sie na danym rynku a średnią stopą zwrotu ofero-
waną w tym samym okresie przez bezpieczny walor
(RM – RRF). Abstrahując od faktu, że samo oparcie 
analizy na danych historycznych oznacza złamanie 
zasad modelu CAPM, warto zaakcentować, że nawet 
takie rozwiązanie, mające często na celu zapewnić 
niezbędne dane wejściowe i prostotę analiz, na ryn-
kach rozwijających się może prowadzić do zaskaku-
jących wniosków. Pokazuje to poniższe zestawienie,
w którym dla okresu styczeń 2002–listopad 2006 
(czyli dla okresu blisko pięcioletniego) zostały skal-
kulowane średnie roczne zwroty dla rynku (repre-
zentowanego przez indeks WIG) oraz waloru wolnego 
od ryzyka (reprezentowanego przez skarbowe bony 
52-tygodniowe). Wartości średnie zostały obliczone
z wykorzystaniem formuły średniej arytmetycznej3). 

Powyższe zestawienie pokazuje, że w okresie 
2002–2006, inwestując w portfel akcji reprezentowa-
ny przez indeks WIG, można było zrealizować zaro-
bek – średnio rzecz ujmując – o 18,52 pp. wyższy od 
rentowności skarbowych bonów rocznych (24,42% – 
5,90%). Różnica ta wyznacza zrealizowaną w rozwa-
żanym okresie rynkową premię za ryzyko udostęp-
nienia kapitału własnego (MRP). Dwa spostrzeżenia 
wymagają silnego akcentu. Po pierwsze, uzyskane 
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,

rezultaty nie przystają do poziomów MRP przyjmo-
wanych w wycenach polskich podmiotów dokonywa-
nych przez wyspecjalizowane domy inwestycyjne (co 
ilustruje przykład z rynku telekomunikacyjnego za-
mieszczony w poniższej tabeli4)). W większości przy-
padków wycen dokonywanych w polskich realiach 
gospodarczych przyjmowane poziomy MRP wahają 
się w granicach 4,5%–6%. Wyliczony przez nas na 
podstawie danych historycznych z okresu 2002–2006 
wynik jest o ponad 13 p.p. wyższy od mediany pozio-
mów przyjmowanych przez analityków renomowa-
nych domów inwestycyjnych w wycenie TP SA.

Po drugie, uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, 
że w efekcie oparcia kalkulacji premii za udostęp-
nienie kapitału własnego na danych historycznych 
możemy uzyskać zależność RM < RRF (taka relacja 
zachodzi przykładowo dla roku 2002 w naszych ana-
lizach, kiedy to zrealizowana stopa zwrotu z akcji 
dla całego rynku przyjmuje wartość ujemną), co wy-
pacza sens koncepcji CAPM. Ujemna zrealizowana 
premia za ryzyko nie jest charakterystyczna wyłącz-
nie dla krajów rozwijających się. Wiele stabilnych 
europejskich gospodarek cechowało się w przeszło-
ści w niektórych okresach ujemnymi wartościami 

historycznej MRP (A. Damodaran w swoim bogatym 
zestawie statystyk m.in. dotyczących historycznych 
poziomów MRP podaje przykłady rynków kapitało-
wych Niemiec i Włoch5)).

Uzyskane wnioski nie napawają optymizmem. 
Wielu przedstawicieli zarówno teorii, jak i empirii 
jest przekonanych, że szacunek rynkowej premii za 
ryzyko z powyższych względów, nawet na podstawie 
dostępnych danych historycznych dla tzw. rynków 
wschodzących, mija się z celem. Przede wszystkim ze 
względu na ograniczoną liczbę niezbędnych danych 
wejściowych (przykładowo w Polsce brak jest papie-
rów skarbowych o mocno wydłużonym terminie za-
padalności, takich, które odpowiadałyby 30-letnim 
obligacjom emitowanym przez rządy Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Japonii czy Wielkiej Brytanii, 
Francji i Włoch w Europie, których rentowność jest 
zwykle podstawą kalkulowania długoterminowej 
rynkowej premii za ryzyko) oraz często ich ogromną 
zmienność (co również ilustruje nasz przykład). Dla-
tego też wielu analityków wyznacza rynkową premię 
za ryzyko dla wybranego rynku lokalnego, orientu-
jąc się poziomem MRP wyznaczonym dla rynków 
rozwiniętych (wielu jest przekonanych, że jedynym 
takim rynkiem jest gospodarka amerykańska),
wedle zasady:

MRPrynek lokalny = MRPrynek rozwinięty + premia krajowa.

Premia krajowa, która pojawia się w powyższym 
zapisie, powinna odzwierciedlać rekompensatę za do-
datkowe ryzyko inwestycyjne danego kraju. Często 
upraszczająco przyjmuje się, że owa premia odnosi 
się wyłącznie do ryzyka związanego z wyemitowany-
mi papierami skarbowymi danego kraju (niestabil-
ność polityczna, deficyt budżetowy, dług publiczny, 
niepokoje społeczne itd.). W rzeczywistości, kalku-
lując koszt kapitału własnego, używając metodologii 
CAPM, dążymy do uchwycenia właściwej dla danego 
lokalnego rynku premii za udostępnienie kapitału 
własnego. Ten wątek rozwijamy nieco dalej. 

Nawet jeśli zaakceptujemy argumenty przema-
wiające za tym, że jedynym rynkiem rozwiniętym 
jest rynek amerykański (ze względu na wystarcza-
jącą dostępność i liczbę danych, odpowiednio długą 
historię, jego płynność i stopień zdywersyfikowania)
i uznamy, że tylko dane pozyskane z tego rynku 
mogą stanowić wiarygodną podstawę kalkulacji 
MRP, wciąż nasuwają się niezwykle istotne pytania:

 dla jakiego okresu powinniśmy kalkulować zre-
alizowaną rynkową premię za ryzyko,

 jak powinien być zdefiniowany rynek,
 jaki instrument finansowy powinien zapewnić 

zwrot wolny od ryzyka,
 na jakich średnich powinny być oparte nasze kal-

kulacje?
Decyzja o skróceniu okresu analizy – jak pisze 

A. Damodaran6) – zapewni bardziej aktualne infor-
macje dotyczące awersji inwestorów do ryzyka (ta 
może zmieniać się w długim okresie). Z drugiej zaś 
strony krótsze okresy oznaczają wzrost błędu stan-
dardowego uzyskanych rezultatów. A. Damodaran, 
podobnie jak inni, uważa, że nadrzędnym celem
w tym przypadku powinno być dążenie do wyklu-

Tab. 1. Zestawienie średniej stopy zwrotu
z akcji oraz bonów skarbowych w okresie 
2002–2006

Rok
Roczna stopa zwrotu

WIG Bony skarbowe

2002 –5,62% 8,24%

2003 36,19% 5,36%

2004 24,98% 6,60%

2005 30,44% 5,09%

2006 (I–XI) 36,10% 4,20%

Średnia 24,42% 5,90%

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Wartość rynkowej premii za ryzyko 
przyjmowana przez analityków w wycenach 
TP SA

Dom
Inwestycyjny

Data wydania
raportu

Rynkowa 
premia 

za ryzyko

CitiGroup Smith 
Barney 29 października 2003 5%

DI BRE Banku SA
21 stycznia 2004

oraz
19 grudnia 2005

5%

CDM Pekao SA 1 lipca 2004 4,5%

BDM PKO BP SA 26 września 2005 5%

ING 6 października 2004 6,4%

Średnia 5,18%

Mediana 5,00%

Źródło: Wskaźnik Zwrotu Kosztu Zaangażowanego Kapita-
łu, Dokument konsultacyjny, URTiP, Warszawa, 15 grud-
nia 2004 (z modyfikacjami autorów).
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czenia hałasu informacyjnego z dokonywanych sza-
cunków, a zatem zmniejszenie błędu standardowego, 
a to może zapewnić m.in. oparcie analiz wyłącznie 
na długoterminowych obserwacjach. Dodatkowym 
argumentem może być tutaj uwaga, że w celu prze-
prowadzenia rzetelnej oceny rynkowej premii za ry-
zyko potrzebujemy wiedzy o różnych zdarzeniach, 
jakie zaszły w historii rynków (zarówno o spekta-
kularnych załamaniach, jak i ponadprzeciętnych 
wzrostach). Krótki okres często takiej „różnorodno-
ści” nie jest w stanie zapewnić. Warto też dodać, że 
akceptacja możliwości wykorzystania historycznej 
(zrealizowanej) rynkowej premii za ryzyko w miej-
sce wymaganej opiera się skądinąd na założeniu, 
że awersja do ryzyka nie zmienia się w zasadniczy 
sposób w czasie (awersja ta może podlegać zmianom
z okresu na okres, ale w trendzie wraca do średnich 
długoterminowych wartości historycznych)7). 

Dokonując doboru rynku, warto odwołać się do 
oryginalnych założeń metodologicznych koncepcji 
CAPM. Te wyraźnie zaś akcentują, że rynek powi-
nien być postrzegany z perspektywy tzw. inwestora 
krańcowego (dobrze zdywersyfikowanego). W teorii 
oznacza to, że rynek powinien uwzględniać wszyst-
kie ryzykowne aktywa, nie tylko akcje, ale także 
papiery dłużne, nieruchomości, waluty, surowce, an-
tyki, kapitał intelektualny etc. W praktyce dokonu-
jąc selekcji rynku na potrzeby kalkulacji MRP, czę-
sto jednak posługujemy się rynkiem wyznaczonym 
przez wybrany indeks giełdowy. Im „szerszy” jest 
ów indeks (bardziej zdywersyfikowany, obejmujący 
większą liczbę spółek należących do zróżnicowanych 
branż), tym bardziej zgodni jesteśmy z założeniami 
metodologicznymi koncepcji CAPM. Na rynku ame-
rykańskim za taki odpowiednio zdywersyfikowany 
indeks uznaje się S&P 500, na polskim rynku kapi-
tałowym będzie nim niewątpliwie WIG. 

Dobór waloru wolnego od ryzyka na potrzeby 
kalkulacji MRP powinien być podyktowany wcześ-
niejszą decyzją odnośnie do wyboru bezpiecznej 
inwestycji niezbędnej tak czy inaczej do ustalenia 
kosztu kapitału własnego na podstawie zasad mode-
lu CAPM (pierwszy element formuły kalkulacyjnej 
CE). Na rynku amerykańskim często w to miejsce 
przyjmuje się właśnie długoterminowe obligacje 
rządowe, których odpowiedników na naszym rynku 
brak. W Polsce decyzja o wyborze waloru bezpiecz-
nego bywa różna, począwszy od rentowności skar-
bowych bonów 13-tygodniowych8) przez najczęściej 
praktykowane oparcie kalkulacji risk-free rate na 
rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych9) 
(prawdopodobnie głównie ze względu na najmniejsze
ryzyko stopy procentowej spośród wszystkich papie-
rów skarbowych oraz fakt, że koszt kapitału włas-
nego w ramach wycen kalkulowany jest osobno dla 
poszczególnych okresów rocznych) po zwrot z 5-let-
nich i 10-letnich obligacji skarbowych10). Na części 
rynków rozwijających się, gdzie papiery wartościowe 
emitowane przez państwo nie mogą być uznane za 
wolne od ryzyka, analitycy dokonując doboru „bez-
piecznej rentowności”, posiłkują się zwrotem z wy-
branych obligacji korporacyjnych. 

W odniesieniu do decyzji dotyczącej doboru sto-
py wolnej od ryzyka na potrzeby szacunków MRP 

można jednak udzielić następujących rekomendacji, 
opartych na obiektywnych przesłankach. Poszuki-
wanym walorem powinien być papier11):

 skarbowy (jeśli można uznać go za risk-free),
 najlepiej zerokuponowy (dyskontowy), w Polsce są 

to obligacje hurtowe o symbolu OK,
 o okresie wykupu dostosowanym do okresu re-

alizacji oczekiwanych zwrotów przez inwestora (do 
okresu jego inwestycji).

W praktyce jednak na potrzeby szacunku stopy 
wolnej od ryzyka często wykorzystuje się skarbo-
we papiery kuponowe (dochodowe). Warto jednak 
podkreślić, że posługując się tego typu walorami, 
powinniśmy spośród tej grupy instrumentów skar-
bowych wybierać papiery o stałym oprocentowaniu 
(w przypadku papierów wartościowych o zmiennym 
oprocentowaniu inwestor nie zna przyszłych, ocze-
kiwanych zwrotów). Aby oszacować dzisiejszą ren-
towność papierów wolnych od ryzyka, należy okre-
ślić ich YTM (yield to maturity), czyli dochodowość
w terminie do wykupu.

Pytanie dotyczące średniej, z wykorzystaniem 
której kalkulowane są stopy RM oraz RRF , wiązać 
można bezpośrednio z pytaniem o długość okresu 
analizy rynkowej premii za ryzyko. Średnia aryt-
metyczna (tzw. prosta średnia) jest zwykle wyko-
rzystywana do analiz jednookresowych, podczas 
gdy średnia geometryczna (tzw. średnia składana) 
do szacunków wielookresowych (podobnie jak przy 
kalkulacji odsetek/zwrotów prostych i składanych). 
Jednak i w tym względzie brak jest jednolitych stan-
dardów, a środowisko akademickie jest podzielone 
na dwa obozy, przychylające się odpowiednio ku 
średniej arytmetycznej i geometrycznej. Jeśli jednak 
uznamy, że horyzontem obowiązującym przy kalku-
lacji zrealizowanej MRP jest długi okres, wybór po-
winien paść na średnią geometryczną.

Gdyby przyjąć założenia proponowane przez 
A. Damodarana odnośnie do kalkulacji premii za 
udostępnienie kapitału własnego na rynku amery-
kańskim (długi okres analiz – począwszy od 1928 
roku12); wykorzystanie rentowności długotermino-
wych obligacji rządu amerykańskiego oraz oparcie 
szacunków na średniej geometrycznej), dysponowa-
libyśmy aktualną MRP dla rynku rozwiniętego na 
poziomie 4,91%13). 

Premię za ryzyko lokalnej gospodarki (np. Pol-
ski) można oszacować, opierając się na ocenach ra-
tingowych przyznanych zadłużeniu danego kraju14). 
Noty ratingowe przypisywane są m.in. zadłużeniu 
danego kraju wyrażonemu w walucie obcej (np. 
obligacje nominowane w USD). W takiej sytuacji 
możemy odnieść rentowność obligacji krajowych 
(nominowanych w USD) do rentowności obligacji 
rządu amerykańskiego o tym samym okresie zapa-
dalności i określić różnicę w oczekiwanych stopach 
zwrotu z obydwu walorów. Owa różnica jest właśnie 
przybliżeniem premii za ryzyko danego kraju. Na-
leży pamiętać, że posługując się tym przybliżeniem
w kalkulacji kosztu kapitału własnego dla dowolne-
go podmiotu z danego kraju na zasadach wyznaczo-
nych przez model CAPM, w miejsce RRF powinniśmy 
posłużyć się rentowością skarbowych obligacji rządu 
amerykańskiego (nie lokalnego):
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,

CE = RRF USA + [b × (MRPUSA + premia krajowa)].

Opisana powyżej metoda przybliżania lokalnej 
premii za ryzyko ma jedną poważną wadę. Oceny 
ratingowe oddają raczej tzw. default risk (ryzyko 
państwa związane z niewywiązaniem się z wykupu 
wyemitowanego zadłużenia) niż ryzyko związane 
z udostępnieniem kapitału własnego (choć, jak się 
przyjmuje, uwzględniają one wiele czynników, które 
są wspólne dla obydwu kategorii ryzyk). 

Ze względu na tę słabość premię za ryzyko kra-
ju związane z udostępnieniem kapitału własne-
go próbuje się przybliżyć, przemnażając rynkową 
premię za ryzyko właściwą dla rynku rozwinię-
tego (Stany Zjednoczone) przez stosunek ryzyka 
rynku akcji danego kraju do ryzyka rynku akcji 
USA (ryzyko mierzone jest odchyleniem standardo-
wym oszacowanym dla średnich zwrotów na oby-
dwu rynkach w zdefiniowanym, zwykle długim,
okresie):

premia krajowa = MRPUSA ×            ,

gdzie:
dlokalny – odchylenie standardowe liczone dla średnich 
zwrotów z akcji na rynku lokalnym,
dUSA – odchylenie standardowe liczone dla średnich 
zwrotów z akcji na rynku amerykańskim.

Istotnym problemem związanym z tym podej-
ściem jest często brak porównywalności rynku 
lokalnego z rynkiem amerykańskim i słabości od-
chylenia standardowego jako miary ryzyka, która 
nie uwzględnia np. ryzyka płynności akcji (rynki 
lokalne, jak polski, mają znacznie krótszą historię, 
ponadto mogą znacznie różnić się płynnością akcji; 
akcje spółek o niskiej płynności cechują się relatyw-
nie większym ryzykiem, gdyż handluje się nimi rza-
dziej, co oznacza, że często nawet niewielkie oferty 
kupna / sprzedaży mogą w istotny sposób wpłynąć 
na rynkową wycenę danego waloru). Oznacza to, że 
wiele rynków rozwijających się to rynki o niskim od-
chyleniu standardowym (z samej tylko perspektywy 
statystycznej), ale mimo wszystko o dużym ryzyku. 
Oznacza to, że wykorzystując powyższe podejście, 
porównujemy rynki o różnych strukturach i różnej 
płynności.

Dwa wcześniej zdefiniowane podejścia do kalku-
lacji lokalnej premii za udostępnienie kapitału włas-
nego dają się połączyć, przy założeniu niewielkiej 
modyfikacji. Intuicyjnie wyczuwamy, że lokalna 
MRP powinna być większa od premii krajowej opar-
tej na samym tylko ryzyku związanym z potencjal-
nym brakiem wykupu długu przez skarb państwa. 
Ustaliliśmy też, że porównanie ryzyka rynków akcji 
lokalnego i rozwiniętego oparte wyłącznie na wiel-
kości odchylenia standardowego liczonego dla zwro-
tów z akcji może być zwodnicze. Rozwiązaniem może 
być skorygowanie ryzyka długu kraju o iloraz ryzyka 
(zmienności) lokalnego rynku akcji i ryzyka (zmien-
ności) lokalnego rynku obligacji skarbowych:

premia krajowa =
= premia za ryzyko długu kraju ×                       ,

gdzie:
dakcje – odchylenie standardowe liczone dla średnich 
zwrotów z akcji na rynku lokalnym,
dobligacje skarbowe – odchylenie standardowe liczone dla 
średnich zwrotów z obligacji skarbowych na rynku 
lokalnym.

A. Damodaran, pomysłodawca takiego spojrze-
nia na ryzyko kraju związane z udostępnieniem 
kapitału własnego, dokonując porównań MRP
w skali światowej, posługuje się wielkościami dakcje 
oraz dobligacje skarbowe skalkulowanymi na podstawie 
wieloletnich obserwacji w ujęciu globalnym (a nie 
skalkulowanych osobno dla poszczególnych gospo-
darek).

Ostatni z zaprezentowanych wariantów szacun-
ku lokalnej MRP wydaje się najbardziej realistyczny. 
Należy jednak pamiętać, że rynkowa premia za ry-
zyko powinna stanowić rekompensatę wyłącznie za 
ryzyko niedywersyfikowalne. Dlatego też stosując to 
podejście, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy ry-
zyko kraju, przybliżone w powyższy sposób, ma cha-
rakter ryzyka specyficznego czy systematycznego. 
Inwestor krańcowy, inwestujący w akcje z rynku lo-
kalnego, może być zdywersyfikowany globalnie (ma 
globalne portfolio akcji). Zatem musimy ocenić, czy 
ryzyko kraju jest ryzykiem specyficznym, czy nie, 
tzn. czy zachodzi mała, czy duża korelacja między 
zachowaniami rynków – lokalnego i rozwiniętego. 
Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu owa korelacja 
była stosunkowo niska, dzisiaj, w dobie postępują-
cej globalizacji, pytanie to nabiera zupełnie innego 
wymiaru. 

dlokalny

dUSA

dakcje

dobligacje skarbowe

Tab. 3. Oceny ratingowe a premia za ryzyko 
długu kraju

Ocena ratingowa Premia za ryzyko długu kraju 
(w punktach bazowych) 

Aaa 0

Aa1 35

Aa2 50

Aa3 60

A1 70

A2 80

A3 85

B1 350

B2 400

B3 450

Ba1 200

Ba2 250

Ba3 300

Baa1 100

Baa2 115

Baa3 135

Caa1 600

Caa2 675

Caa3 750

Źródło: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Stosując algorytm A. Damodarana, uzależniający 
premię za ryzyko długu kraju od ratingu przyzna-
nego przez agencję Moody’s obligacjom skarbowym 
nominowanym w USD15) (tabela 3) oraz przyjmując, 
za A. Damodaranem, za iloraz odchylenia standardo-
wego rynku akcji i odchylenia standardowego rynku 
obligacji średnią światową zmienność rynku akcji do 
zmienności obligacji na poziomie 1,5, otrzymujemy 
obecnie premię krajową dla Polski na poziomie 1,2%:

premia krajowa dla Polski = 0,8 × 1,5 = 1,2%.

To z kolei implikuje MRP dla Polski przyjmującą 
wartość 6,11%:

MRP = MRPUSA + premia krajowa = 4,91% +
+ 1,2% = 6,11%.

Takim samym ratingiem (a zatem identyczną 
MRP) jak Polska cechuje się gospodarka Słowacji. 
Natomiast gospodarka Czech (do niedawna tak-
że Węgier16)), posiadająca rating A1 oraz Słowenii
(z ratingiem Aa3) cechują się spreadem na poziomie 
0,6, co zapewnia im premię krajową wynoszącą 0,9%
i łączną MRP na poziomie 5,81%. 

dr Wiktor Cwynar
Katedra Finansów

Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis 
University w Nowym Sączu

dr Andrzej Cwynar
Katedra Finansów i Bankowości

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie

PRZYPISY
1) Pionierskie badania ankietowe przeprowadzone z koń-

cem 2000 roku wśród polskich spółek giełdowych wyka-
zały, że 45% z badanych podmiotów, szacując koszt ka-
pitału własnego, posługuje się właśnie modelem CAPM
(A. CWYNAR, W. CWYNAR, Znajomość i zaawan-
sowanie aplikacji metodologii VBM, w tym modelu
EVA-MVA, na polskim rynku kapitałowym). Jak poka-
zują znacznie bardziej aktualne badania przeprowadzo-
ne na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu 
Wieloczynnikowy model szacowania kosztu kapitału 
własnego – podejście operacyjne, aż 66,7% menedże-
rów kalkulujących koszt kapitału własnego z 500 naj-
większych polskich przedsiębiorstw (nie tylko giełdo-
wych) korzysta z metodologii CAPM (http://www.e-ra
chunkowosc.org/artykul.php?view=14, data odczytu: 
12 lipca 2006). W publikacji The Use of Shareholder 
Value Analysis in Acquisition and Divestment Decisions 
by Large UK Companies (CIMA, London 1998) Roger 
W. Mills podaje, że 50% menedżerów z objętych bada-
niem brytyjskich spółek, szacując stopę kosztu kapitału
własnego, opiera się na założeniach modelu wyceny 
aktywów kapitałowych. Badania ankietowe autorstwa 
H.E. RYANA Jr. oraz E.A. TRAHANA zaprezentowa-
ne [w:] Utilizing Value-Based Management Systems to 
Maximize Shareholder Value: A Survey of CFOs (North-
eastern University 1997) sygnalizują, że odsetek amery-
kańskich przedsiębiorstw opierających szacunek wyma-
ganej przez akcjonariuszy stopy zwrotu na metodologii 
CAPM przekracza 70%. 

2) Założenia te mówią m.in., że zachowanie inwestorów 
cechuje się unikaniem ryzyka, każdy z inwestorów od-
znacza się takimi samymi przekonaniami (oczekiwa-

niami) odnośnie do potencjalnej rentowności i ryzyka 
określonych walorów (każdy z inwestorów dysponuje tą 
samą informacją), nie występują koszty transakcyjne 
oraz podatki itd.

3) Nie wyrażamy jeszcze w tym miejscu sądów dotyczą-
cych poprawności doboru przez nas zarówno rynku, jak 
i bezpiecznego waloru. Nie odnosimy się też do słuszno-
ści wykorzystania średniej arytmetycznej. Uczynimy to 
w dalszej części tekstu. 

4) Rynki regulowane, w tym rynek telekomunikacyjny, 
dostarczają wielu cennych informacji o stosowanych 
praktykach szacunków wymaganej przez akcjonariuszy 
stopy zwrotu, jako że Regulator czuwający nad stosowa-
niem zasad konkurencji na danym rynku posiłkuje się 
również m.in. kategorią kosztu kapitału. 

5) http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
6) A. DAMODARAN, Risk Measurement and Hurdle Rates, 

http://www.hss.caltech.edu/courses/2005-06/Spring/
bem107

7) D. DIAKITE, Determination of Appropriate Cost of 
Capital Rates for the Regulated Fixe Services of France 
Telecom, http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/publica
tions/AFORST-annexe-WACC.pdf

8) „Gazeta Finansowa”, 29 marca 1999.
9) Jest to obowiązującą praktyką m.in. w CDM Pekao SA.

10) Praktykowane m.in. przez analityków z ING Securi-
ties. 

11) Definicja waloru wolnego od ryzyka mówi, że powinien 
to być instrument finansowy, w przypadku którego in-
westor zna związane z nim oczekiwane zwroty, co z ko-
lei oznacza, że z instrumentem tym nie może wiązać się 
ryzyko niewykupienia go przez emitenta oraz nie może 
pojawić się niepewność odnośnie do potencjalnych stóp 
reinwestycji przyszłych dochodów.

12) Podobnie jest w przypadku innych serwisów finanso-
wych, takich jak Ibbotson, którego analizy historyczne 
MRP sięgają 1926 roku.

13) http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
14) A. DAMODARAN, Risk Measurement and Hurdle Rates, 

http://www.hss.caltech.edu/courses/2005-06/Spring/
bem107

15) Zadłużeniu długoterminowemu polskiego rządu w walu-
tach obcych przyznane są ratingi A2 (Moody’s), BBB+ 
(S&P) oraz A– (po podwyższeniu 18 stycznia 2007 roku 
przez agencję Fitch z poziomu BBB+).

16) Po skandalu związanym z kłamstwami premiera Wę-
gier Ferenca Gyurcsánya i związanym z tym załama-
niem gospodarki, doszło do obniżenia ratingu kraju 
przez czołowe agencje ratingowe (Standard & Poor’s 
ocena negatywna BBB+, Fitch ocena negatywna A–
– dane z 20.09.06 dla zadłużenia w walucie krajowej),
K. MARCHEWKA-BARTKOWIAK, Czego uczy wę-
gierska lekcja, http://fakty.interia.pl/prasa/gazeta_ban-
kowa/news/czego-uczy-wegierska-lekcja,798916,3413, 
data odczytu: 20 października 2006.

Summary
The calculation of required rate of return on equity capi-
tal involves assessment of market risk premium (MRP), 
which is adequate to local market characteristics. Market 
for which MRP is being determined, should be well-diversi-
fied, which means it should include all risky assets. In prac-
tice, however, equity risk premium is calculated for given 
stock market index rather than for the whole economy. In 
case of emerging markets, local stock market data used in 
MRP calculations may provide misleading and confusing 
results. This is the reason why we strongly recommend to 
calculate MRP for Polish market based on data from well-
developed American stock market after adjusting them so 
that they fit Polish market characteristics better. 
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