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1. Corporate governance � centralny problem międzynarodowej debaty1/2 
 
Od początku dekady lat 90. problematyka funkcjonowania mechanizmów systemu corporate governance 
stała się przedmiotem intensywnej międzynarodowej debaty. Zaangażowały się w nią takie instytucje jak 
Bank światowy, OECD, Unia Europejska czy EBOR.  Uruchomionych zostało kilka obszernych programów 
badawczych (Bank światowy, NBER, Harvard University, EBOR). Szeroko zaczęto propagować ideę 
dobrowolnych tzw. kodeksów corporate governance. 
 
Bezpośrednią przyczyną tego zainteresowania było poszukiwanie instytucjonalnych, korporacyjnych 
determinant konkurencyjności i wzrostu.  W dekadzie lat 80. w gronie państw najbardziej 
uprzemysłowionych (USA, Japonia, UK, Niemcy) zaobserwowano znaczne zróżnicowanie tempa, jak i 
charakteru rozwoju gospodarczego. Dynamika gospodarek azjatyckich opartych  o silny sektor bankowy i 
znacznie rozbudowane struktury hierarchiczne (keiretsu) czy Niemiec (silne banki) była konfrontowana z 
przeżywającą chwile recesji gospodarką amerykańską. Uważano, że rynki kapitałowe kierujące procesem 
alokacji w USA są krótkowzroczne i w związku z tym mniej efektywne niż finansowanie bankowe (oparte 
na długoterminowych relacjach).  Podejście �finansowe� do problematyki corporate governance  
zaowocowało tezą, że zróżnicowanie mechanizmów funkcjonowania korporacji jest związane ze 
sposobem ich finansowania (poprzez banki lub giełdę).  Lata 90. zrewolucjonizowały wiedzę na temat 
corporate governance. Wiadomo już obecnie, że to nie sposób finansowania ale to, jak korporacje są 
władane i kontrolowane różnicuje systemy corporate governance.  Konstatacja taka niesie ze sobą wiele 
ważkich wniosków dla funkcjonowania rynków giełdowych, banków i systemów prawnych. 
 
Wiedza na temat mechanizmów corporate governance � chociaż wciąż niepełna, coraz lepiej wyjaśnia 
zachowanie gospodarek, ich zdolność do strategicznej restrukturyzacji pojawiania się nowych przemysłów 
i rozprzestrzeniania się innowacji.  
 
2. Nasze rozumienie corporate governance 
 
Istotą systemu corporate governance jest zapewnienie prorozwojowej równowagi pomiędzy interesami 
wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie korporacji (inwestorów, menedżerów,  

                                                 
1 Program badań nad systemem corporate governance w Polsce realizowany przez IBnGR 
finansowany jest przez Komitet Badań Naukowych oraz amerykańską fundację Center for 
Interational Private Enterprise. 
2 Wszelkie uwagi co do tekstu prosimy przesyłać na adres IBnGR lub elektronicznie 
tamowicz@ibngr.edu.pl  

http://www.pfcg.org.pl/
http://www.pfcg.org.pl/
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pracowników, dostawców). Równowaga ta powinna być zapewniana przez zbiór różnorodnych instytucji 
prawnych i ekonomicznych tworzących formalny i nieformalny system regulacyjny determinujący 
zachowania. 
 
Przedsiębiorstwo będące zbiorem relacji kontraktowych funkcjonuje dzięki specyficznym �wkładom� 
oferowanym przez inwestorów (kapitał akcyjny, dług), menedżerów  (przywództwo, wiedza), 
pracowników (np. praca fizyczna) i dostawców.  Każdy z oferowanych �wkładów� jest wynagradzany 
zgodnie ze swoją użytecznością dla przedsiębiorstw. Inwestorzy w zamian za dostarczony kapitał 
otrzymują dywidendę lub procent. Menedżerowie i pracownicy wynagradzani są poprzez różnego rodzaju 
systemy motywacyjne.  Dostawcy otrzymują zapłatę za dostarczony towar, a także możliwość 
długookresowej współpracy (np. wieloletnie umowy). 
 
Na skutek nierównomiernego rozłożenia informacji monitorowanie relacji wkład-nagroda może stać się 
utrudnione lub niemożliwe. To z kolei może prowadzić do zmniejszenia skali �wkładów� w stosunku do 
uzyskiwanego wynagrodzenia lub też odwrotnie (dzięki posiadanej władzy organizacyjnej) czerpaniu 
większych korzyści niż �wkłady�. 
 
Historia współczesnych korporacji to nieustanny proces rozwoju prawnych i ekonomicznych instytucji  
służących ograniczaniu skali nierównowagi w relacjach kontraktowych (wkład-nagroda). Na początku lat 
30. XX wieku problematyka corporate governance w USA koncentrowała się wokół oportunizmu 
menedżerów wywołanego rozproszeniem własności w dużych korporacjach. Menedżerowie pozbawieni 
skutecznej kontroli ze strony rozproszonych akcjonariuszy definiowali własne pozaefektywnościowe cele 
korporacji (np. wzrost rozmiarów przedsiębiorstw) oraz dążyli do uzyskiwania licznych korzyści 
materialnych i niematerialnych (np. super atrakcyjne systemy wynagrodzeń).  Dla minimalizacji 
zachowań oportunistycznych do systemu corporate governance wprowadzono takie rozwiązania jak pro-
efektywnościowo zorientowane systemy wynagrodzeń (związanie płacy z efektywnością), systemy 
opcyjne czy udział menedżerów we własności. 
 
W Europie Zachodniej problematyka corporate governance sprowadza się współcześnie głównie do 
poszukiwania równowagi pomiędzy interesami różnego typu inwestorów lub (inaczej ujmując) kwestia 
akcjonariuszy dominujących, stwarzających zagrożenie dla praw akcjonariuszy rozproszonych. 
Rozwiązaniem tego problemu � wbudowywanym w corporate governance � jest system prawnej ochrony 
inwestorów (również wierzycieli), wzmacnianie płynności rynków giełdowych  czy też tworzenie  
kodeksów dobrej praktyki w zakresie corporate governance.  
W USA gdzie dynamicznie rozwijają się korporacje nowej ekonomii głównym problemem corporate 
governance jest obecnie motywowanie kluczowych pracowników których wiedza stanowi  główną wartość 
przedsiębiorstwa.   
 
3. Dwa systemy corporate governance  
 
W tzw. systemie outsiderskim (proponujemy używać określenia system otwarty), charakterystycznym 
przede wszystkim dla USA i UK własność i kontrola wynikająca z prawa głosu są silnie rozproszone. 
Funkcje kontrolne sprawuje rynek kapitałowy (m.in. poprzez aktywność inwestorów instytucjonalnych i 
mechanizm przejęcia), którego głównymi �aktorami� są inwestorzy instytucjonalni (fundusze 
inwestycyjne, emerytalne, firmy ubezpieczeń na życie itp.), zaś kontrola operacyjna znajduje się w 
rękach stosunkowo niezależnych menedżerów. 
 
Model otwarty charakteryzuje się większą mobilnością kapitału, co sprzyja częstszej weryfikacji 
kierunków alokacji zasobów i szybszej restrukturyzacji. Jest to możliwe dzięki dużej przejrzystości 
przedsiębiorstw na rynku kapitałowym i płynności inwestycji. 
 
W tzw. systemie insiderskim (proponujemy używać określenia system zamknięty) własność i kontrola 
jest silnie skoncentrowana w ręku jednego z akcjonariuszy (jest nim najczęściej inna firma, osoba 
fizyczna lub rodzina), który dzięki temu jest w stanie samodzielnie i efektywnie kontrolować działanie 
menedżerów. Mechanizmy kontrolne rynku kapitałowego, zwłaszcza zaś tzw. wrogie przejęcia, mają 
ograniczone znaczenie. 
 
W modelu zamkniętym relacje gospodarcze są mało transparentne, zaś decyzje podejmowane są w 
sposób bardziej zindywidualizowany � tj. przez akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny. Model 
zamknięty jest bardziej statyczny (co wynika m.in. ze stabilności udziału dominującego akcjonariusza), 
jakkolwiek przyjmuje się, że z uwagi na większą stabilność relacji akcjonariusz - przedsiębiorstwo jest on 
w większym stopniu zdolny finansować projekty o odłożonej w czasie lub niewielkiej stopie zwrotu. 
 
Przyjmuje się także, że model otwarty funkcjonuje w myśl przejrzystej zasady realizacji wartości dla 
akcjonariusza (ang. � shareholder value), podczas gdy w modelu zamkniętym większą wagę przypisuje 
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się równoważeniu interesów różnych podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
(tzw. interesariuszy � ang. stakeholders). Zróżnicowanie to wynika z pewnością z faktu, że w systemach 
otwartych akcjonariusze (inwestorzy) są wyrazistą i samodzielną kategorią, podczas gdy w systemach 
zamkniętych te same podmioty występują w różnych funkcjach (np. firma będąca jednocześnie 
akcjonariuszem i odbiorcą, czy bank występujący jako wierzyciel i akcjonariusz). Ponadto w modelu 
zamkniętym relacje między poszczególnymi �aktorami� są bardziej stałe, podczas gdy w modelu 
otwartym są one znacznie luźniejsze; mają charakter transakcyjny.  
 
3. Corporate governance dla Polski � gdzie jesteśmy? 
 
Polski system corporate governance kształtowany był - w ciągu ostatniej dekady - przez szereg 
cząstkowych procesów zmierzających na ogół do rozwiązania ważnych w danej chwili problemów 
gospodarczych i społecznych. Np. przywileje przyznane pracownikom w procesie prywatyzacji były ceną 
za przyzwolenie na jej realizację. Nie doprowadziły one jednak do wykształcenia się sprawnych form 
kontroli menedżerów i dominujących inwestorów. Proces restrukturyzacji złych długów (ustawa z roku 
1993) nie zaowocował wzrostem zainteresowania ze strony banków pełnieniem funkcji właścicielskich i 
kontrolnych wobec przedsiębiorstw. Szereg słabości wykazuje rynek kapitałowy zaprojektowany dla 
realizacji dużych, publicznych ofert prywatyzacyjnych. Ma on małą płynność, oferuje niewielkie 
możliwości dywersyfikacji ryzyka,  nie pełni funkcji kontrolnej wobec przedsiębiorstw. 
 
Jak wspominaliśmy powyżej system corporate governance powinien zapewniać równowagę pomiędzy 
celami różnych �aktorów� (przedsiębiorców, menedżerów, inwestorów i pracowników), których interesy 
zbiegają się w przedsiębiorstwach. Powinien umożliwić przedsiębiorstwom swobodny dostęp do 
zewnętrznego finansowania i możliwość realizacji zróżnicowanych projektów inwestycyjnych gwarantując 
jednocześnie efektywne wykorzystanie i alokację zasobów.  Inwestorom powinien zapewnić możliwość 
monitorowania menedżerów i minimalizować zagrożenie nieefektywną eksploatacją (grabieżą) korporacji, 
np. ze strony dominującego akcjonariusza. 
 
Czy tak wygląda polski system corporate governance na progu XXI wieku? Czy jest on w stanie 
stymulować korporacje do dynamicznego rozwoju. Nasza wiedza w tej materii jest ograniczona. System 
corporate governance  nie był przedmiotem żadnych istotniejszych badań czy analiz, tematu nie podjął 
ani rząd, ani regulatorzy.  Paradoksalnie zafundowaliśmy sobie pewien zbiór instytucji, znamy ich 
zindywidualizowane mechanizmy działania i funkcje celu ale nie potrafimy powiedzieć jak funkcjonuje 
cały system. 
 
Poniżej pragniemy przedstawić zarys naszej diagnozy bazującej na własnych, siłą rzeczy ograniczonych 
badaniach, oraz bogatym dorobku teoretycznym i empirycznym analityków zachodnich (również w 
odniesieniu do Europy Wschodniej i Centralnej). Diagnoza ta ma charakter  eklektyczny, niektóre badania 
wciąż trwają inne będą dopiero realizowane.  Diagnoza ta niestety - ze względu na skalę i wewnętrzne 
bogactwo problematyki corporate governance - niesie ze sobą więcej pytań niż odpowiedzi.  
 
Hipoteza 1. Polskie korporacje funkcjonują w ramach systemu zamkniętego   
 
Badania IBnGR wskazują na znaczne skoncentrowanie � zarówno w spółkach niepublicznych jak i 
publicznych � własności i kontroli (mierzonej liczbą posiadanych głosów tzw. voting control) oraz realnej 
kontroli nad spółką.  Dla spółek publicznych wartość mediany pakietu akcji posiadanych przez 
pierwszego, największego akcjonariusza wynosi 39,5%. Oznacza to, że w 50% przypadków największy 
akcjonariusz ma więcej niż 39,5% akcji. Jeśli z obliczeń wyłączymy spółki, w których największym 
akcjonariuszem jest skarb państwa wskaźnik ten nieznacznie wzrasta (41%). Jeśli dokonamy również 
konsolidacji pakietów akcji znajdujących się w rękach założycieli wartość mediany wzrasta do poziomu 
45%. W spółkach nie notowanych wartość mediany dla udziału największego akcjonariusza wynosi 70%. 
Koncentracja jest więc znaczna, ale jest to niewątpliwie pewna cecha charakterystyczna spółek 
prywatnych. 
 
Z kategorią własności ściśle związane jest pojęcie kontroli korporacji. Możemy tu mówić o kontroli 
poprzez ilość posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu (ang. voting control) oraz realnej kontroli, 
która może być nieproporcjonalnie większa niż liczba posiadanych głosów. Nasze badania wskazują, że 
zakres separacji własności i kontroli wynikającej z liczby posiadanych głosów nie jest duży. Teoretycznie 
separacja między własnością a realną kontrolą może być jednak znaczna (im mniejszy pakiet akcji ma 
akcjonariusz dominujący i im bardziej rozproszony jest pozostały akcjonariat tym większy zakres 
separacji)3. 
 

                                                 
3 Tamowicz P., Dzierżanowski M., Własność i kontrola polskich korporacji, IBnGR, luty 2001 r.  
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Otrzymane wyniki wskazują, że polskie korporacje funkcjonują w ramach tzw.  zamkniętego systemu 
corporate governance. System ten dominuje w większości krajów rozwiniętych (Europa kontynentalna) 
oraz rozwijających się. Jego podstawową cechą jest � właśnie � znaczna koncentracja własności i 
kontroli. 
 
Jeśli porównamy uzyskane wyniki z poziomem koncentracji własności obserwowanym w Europie 
Zachodniej możemy stwierdzić, że polskie korporacje plasują się pomiędzy korporacjami holenderskimi 
(mediana 43,5%), a włoskimi (51%)  (Becht, Mayer 2000). Dla porównania podamy, że mediana dla 
pakietu posiadanego przez pierwszego, największego akcjonariusza w USA i UK  wynosi odpowiednio 0% 
(oznacza to, że nie ma żadnego inwestora posiadającego pakiet wymagający ujawnienia) i 9,9%. We 
Francji jest to 20%, ale w Belgii i Austrii jest to 50% i 52%.   
 
Bech i Mayer (2000) stawiają pytanie czy korporacje zachodnioeuropejskie notowane na rynkach 
giełdowych - przy takich poziomach koncentracji własności - są publiczne czy też wciąż prywatne. 
Możemy powtórzyć to pytanie w odniesieniu do polskich spółek.  
 
Hipoteza 2. Oportunizm menedżerów nie jest obecnie kluczowym problemem polskiego 
corporate governance    
 
Jakie znaczenie ma poziom koncentracji własności i kontroli dla funkcjonowania korporacji? 
Przedsiębiorca samodzielnie sprawujący zarząd sam decyduje o sposobie wykorzystania 
zainwestowanego kapitału. Wszelkie korzyści i ryzyka ulegają wówczas internalizacji. Jednak wzrost 
rozmiarów przedsiębiorstwa wymusza na ogół konieczność separacji  własności i zarządzania. Dostawca 
kapitału (akcjonariusz) w takiej sytuacji nie będąc w stanie ex ante określić  wszystkich sytuacji 
decyzyjnych przed jakimi staną menedżerowie musi przekazać im prawa kontroli nad sposobem 
wykorzystania kapitału. Sytuacja taka stwarza ryzyko nadużywania przez menedżerów swobody 
decyzyjnej i realizowania zachowań niezgodnych z interesami inwestorów (zachowania te będziemy dalej 
określać mianem oportunistycznych). Zamiast tworzyć wartość dla akcjonariusza (shareholder value) 
mogą oni preferować nieefektywne powiększanie rozmiarów firmy (np. budowa imperiów) bądź 
maksymalizować swoje indywidualne korzyści (np. wysokie wynagrodzenia, rozszerzanie strefy 
wpływów). 
 
W warunkach rozproszonej własności � jak to już sygnalizowaliśmy � oportunizm menedżerów jest 
ograniczany poprzez systemy motywacyjne �sprzęgające� interes menedżerów z interesem korporacji. 
Innym rozwiązaniem jest skoncentrowanie kontroli na takim poziomie, aby monitoring i podejmowanie 
korekt wobec menedżerów było prawnie i praktycznie możliwe (poprzez kontrolę nad radą nadzorczą lub 
bezpośredni kontakt z zarządem). Niski poziom koncentracji  (rozproszenie) i ograniczone możliwości 
konsolidacji własności (mała płynność rynku, ograniczenia w obrocie) utrudnia monitoring i kontrolę. 
Drobni akcjonariusze nie mają ani bodźców, ani prawnych podstaw do podjęcia interwencji - koszty 
interwencji są zbyt wysokie. Koncentracja własności obniża te koszty stwarzając silne bodźce do 
interwencji (Shleifer, Vishny 1986). 
 
Koncentracja własności i kontroli polskich korporacji, jaka się dokonała w drugiej połowie lat 90., 
pozwoliła na znaczne ograniczenie nieefektywnych  zachowań menedżerów z jakimi mieliśmy do 
czynienia na początku ubiegłej dekady. 
 
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych ze względu na swój konsensualny charakter musiała 
prowadzić do zamierzonego, przejściowego wzmocnienia  pozycji insiderów (menedżerów i 
pracowników).  Znalazło to wyraz w nadaniu insiderom silnych uprawnień decyzyjnych co do inicjatywy 
prywatyzacyjnej jak również przyznanie udziału we własności.  W wariancie minimalnym był to udział we 
własności realizowany za pomocą zwykłego pakiet własnościowego przewidzianego ustawą 
prywatyzacyjną. Innym rozwiązaniem była oferta motywacyjna kierowana do menedżerów bądź do 
wąskiego grona pracowników. 
 
W sytuacji, gdy struktura własności pozostawała rozproszona (np. na skutek oferty publicznej) 
menedżerowie uzyskiwali zdecydowaną kontrolę nad korporacjami. Istnieje wiele przykładów dużych 
korporacji, których strategie rozwojowe z połowy lat 90. mogą wskazywać na występowanie zachowań 
oportunistycznych po stronie menedżerów. Zachowania te szczególnie wyrażały się w próbach budowania 
korporacji-imperiów tj. przedkładanie rozmiarów przedsiębiorstw nad efektywność. 
 
Zachowania te w naszej ocenie mają obecnie coraz mniejsze znaczenie ze względu na wysoki poziom 
koncentracji własności i kontroli. Dominujący inwestorzy mają wystarczające bodźce i realną siłę dla 
ograniczenia tego typu zachowań. Oznacza to także, że stosunkowo mało istotny � w systemie corporate 
governance - staje się problem budowania skomplikowanych systemów wynagrodzeń wymierzonych w 
oportunizm menedżerów.  
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Hipoteza 3. Głównym problemem są obecnie zachowania inwestorów dominujących   
 
Polski rynek kapitałowy powinien i najprawdopodobniej będzie opierał się na inwestorach 
instytucjonalnych, a nie rozproszonym akcjonariacie. Tak więc płynność rynku (hipoteza 4) jest obecnie 
kluczowym problemem corporate governance. 
 
Wyroki sądowe rozstrzygające spory dotyczące poszanowanie interesów inwestorów znacznie utwardzą � 
w naszej ocenie � na korzyść inwestorów istniejące regulacje. Tym nie mniej uważamy,  że konieczna 
jest znaczna korekta istniejących uregulowań pod kątem stworzenia spójnego i skutecznego prawa 
ochrony inwestorów. 
 
Skoncentrowana własność i kontrola zdecydowanie ogranicza problem oportunizmu menedżerów. 
Pojawiają się jednak inne zagrożenia funkcjonowania takiej struktury własności. Interes dominującego 
akcjonariusza nie musi być zgodny z interesem innych inwestorów czy szerzej mówiąc innych 
stakeholders. Dominujący inwestor mając pełną kontrolę nad spółką może prowadzić do nieefektywnej 
konsumpcji wartości spółki kosztem pozostałych uczestników (La Porta et al. 1996). Zachowania takie są 
określane jako eksploatacja prywatnych  korzyści (extraction of private benefits) (Mayer 1999). Zjawisko 
to może przybrać generalnie dwie formy: transferowanie korzyści z przedsiębiorstwa poprzez tzw. 
�transakcje z samym sobą� (self-dealing transactions) lub poprzez dokonywanie operacji finansowych 
dyskryminujących mniejszości (np. emisje kierowane) (Johnson 2000). 
 
Naruszanie praw inwestorów jest zjawiskiem występującym praktycznie na wszystkich rynkach 
finansowych. Dzieje się tak zarówno w krajach rozwijających się (Claesens at al. 1999) jak i rozwiniętych   
(Johnson 2000). Zróżnicowanie poziomów ochrony inwestorów mniejszościowych jest skorelowane z 
rodzajem systemu prawnego oraz poziomem egzekucji prawa w danym kraju. La Porta et al. (1996) w 
oparciu o szerokie badania empiryczne (próba 49 krajów) wykazuje, że systemy prawne wywodzące się z 
anglosaskiego common law znacznie lepiej zabezpieczają prawa inwestorów niż systemy oparte o 
rzymskie civil law (a szczególnie o tradycję francuskiego civil law).  System prawa niemieckiego i państw 
skandynawskich zalicza się jako pośredni pod względem zabezpieczenia interesów inwestorów. Istotą 
tego zróżnicowania jest odmienne definiowanie � w tych systemach prawnych - dwóch niezwykle 
istotnych kategorii prawnych decydujących o tym czy dany rodzaj zachowań jest kwalifikowany jako 
legalny czy nie. Jest to tzw. duty of loyalty oraz duty of care (La Porta et al. 1996). Johnson (2000) 
wskazuje, że możliwość eksploatacji mniejszości w systemie prawa rzymskiego wynika ze znacznie 
węższej definicji tych dwóch kategorii. Transakcje mające znamiona �tunelowania�4 są oceniane przez 
sądy w kontekście zgodności z zapisami statutów  spółek. Co jest więc zgodne ze statutem chociaż 
ewidentnie narusza interesy mniejszości jest legalne. W systemie common law z kolei głównym kryterium 
oceny tzw. self dealing transactions jest poszanowanie interesów stron trzecich (fairness to minorities). 
Jest to kryterium istotniejsze niż zapisy statutowe (Johnson 2000). 
 
Poziom koncentracji własności i kontroli polskich korporacji - w naszej ocenie -stwarza silne zagrożenie w 
postaci nieefektywnej eksploatacji korporacji. Przykładów takich grabieżczych zachowań jest bardzo 
wiele: ceny transferowe, zawyżone opłaty licencyjne, nieuzasadnione projekty inwestycyjne, emisje 
kierowane.  Znamy mechanizmy tych zachowań ale nie znamy ich skali. 
 
Trudno nam obecnie ocenić czy słabe zabezpieczenie interesów inwestorów wynika z historycznych 
korzeni polskiego prawa spółek. Liczne przykłady wskazują, że poziom ochrony inwestorów nie jest 
satysfakcjonujący. Dokładne analizy pozwolą określić jaka jest skala tego zjawiska. Tym niemniej przy 
obecnym stanie naszej wiedzy możemy sformułować kilka uwag i wniosków. 
 

a) konieczne jest dokonanie generalnego przeglądu wszystkich regulacji dotyczących praw 
inwestorskich celem ich skoordynowania i wskazania najsłabszych punktów; szeroko 
rozumiana ochrona praw inwestorskich wymaga więc sięgnięcia dalej niż tylko do regulacji 
giełdowych 

b) brak kompleksowego podejścia do problemu ochrony praw inwestorskich spowodował 
ostatnio wprowadzanie, wraz z nowymi regulacjami, rozwiązań gorszych i nieprzemyślanych 
(np. obniżenie z 5 do 3 minimalnej liczby członków rad nadzorczych co uniemożliwia przy 
trzyosobowej radzie głosowanie grupami kapitałowymi; wprowadzenie kategorii rewidenta do 
spraw szczególnych, który może być wybierany głosami akcjonariusza większościowego);  

c) w szczególności pilnego zaadresowania wymaga problem cen transferowych (prawo 
podatkowe) i opłat licencyjnych.   

                                                 
4 Termin zaproponowany przez Johnson`a. Początkowo został on ukuty dla opisania sposobu 
grabieży korporacji jaki występował w trakcie powszechnej prywatyzacji  w Czechach.   
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d) możliwość drenażu spółki przez dominującego inwestora wymaga zupełnie nowego 
zaadresowania problemu transparentności informacyjnej (dostępność i przejrzystość 
informacji); np. rozstrzygnięcia wymaga problem zasłaniania się przez zarząd tajemnica 
handlową i ograniczanie dostępu inwestorów do informacji;  konieczne jest rozstrzygnięcie 
kwestii dostępu inwestorów do danych na temat kontraktów menedżerskich; konieczne jest 
ujawnianie informacji na temat transakcji z podmiotami powiązanymi   

e) koniecznym uzupełnienie dobrego  prawa musi być jego efektywna egzekucja. 
 
Hipoteza 4. Potrzebna jest zmiana charakteru rynku kapitałowego � krok w kierunku modelu 
anglosaskiego 
 
Kluczowym elementem tworzącym mechanizm ochrony inwestorów mniejszościowych jest płynność 
obrotu giełdowego. Z tego punktu widzenia koncentracja własności w polskich korporacjach posunęła się 
za daleko prowadząc do nadmiernego ograniczenia płynności. Obecny poziom  płynności może być 
zadowalający jedynie z punktu widzenia bardzo rozproszonego akcjonariatu. Uważamy jednak, że to nie 
rozproszony, anonimowy akcjonariat, lecz inwestorzy portfelowi (krajowi i zagraniczni) powinni stanowić 
fundament publicznego rynku kapitałowego � czynnik równoważący inwestorów strategicznych. Dla nich 
problem płynności jest głównym kryterium oceny rynku. 
 
Stworzenie strategii zwiększenia płynności rynku jest niezbędnym warunkiem zarówno rozwoju rynku 
giełdowego jak i ochrony inwestorów. Mamy świadomość, że jest to zadanie trudne i długookresowe, 
wymagające  działań na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim konieczny jest głęboki namysł nad 
modelem rynku kapitałowego, który był dotychczas podporządkowany działaniom prywatyzacyjnym. 
Model taki nie przystaje już jednak ani do rzeczywistości, ani do potrzeb gospodarki. Konieczna jest więc 
głęboka re-regulacja struktury rynku. Przykładowe posunięcia stanowiące element strategii budowania 
płynności rynku można zdefiniować następująco: 
 
a) poziom skoncentrowania własności i kontroli jest zbyt wysoki; realną kontrolę nad spółką można 
osiągnąć przy znacznie niższym zaangażowaniu własnościowym niż to jakie posiadają obecnie 
dominujący właściciele. Konieczne jest zdecydowane obniżenie progu po przekroczeniu, którego 
wymagane jest ogłaszanie wezwania do sprzedaży akcji .  Powinien to być poziom 33%, a nie 50% jak 
obecnie.  
 
b) kreowanie płynności nie powinno negatywnie oddziaływać na  efektywność monitorowania 
menedżerów. Konieczne jest  więc rozdzielenie własności od kontroli: obniżenie koncentracji własności 
(co zwiększy płynność) przy stworzeniu możliwości posiadania bardziej skoncentrowanej kontroli nad 
spółka. Konieczne jest odejście od kontrproduktywnej filozofii �sprzęgania� własności i kontroli czemu np. 
służyło ograniczenie poziomu uprzywilejowania akcji pod względem głosu oraz całkowite zniesienie 
uprzywilejowania w spółkach publicznych (rozwiązania wprowadzone w nowym kodeksie spółek 
handlowych). Posuniecie takie może stworzyć silny popyt na nietransparentne formy koncentracji kontroli 
(ugrupowania wertykalne), co uderzy zarówno w efektywność monitorowania spółek, płynność jak i 
interesy pozostałych inwestorów. 
 
c) zgoda na (transparentne) rozdzielenie własności od kontroli wymaga nowego zaadresowania problemu 
transparentności informacyjnej spółek. Skoncentrowanie kontroli przy stosunkowo rozproszonej 
własności nie może stać się  polem do nieefektywnych zachowań menedżerów czy podmiotu 
kontrolującego spółkę. W innym przypadku płynność nie będzie miała �wartości rynkowej� jako, że nikt 
nie będzie zainteresowany akcjami takiej spółki  
 
Podsumowując, płynność rynku giełdowego jest obecnie największym wyzwaniem dla polskiego systemu 
corporate governance. Nie będzie jej można osiągnąć lub utrzymać bez zwiększenia praw akcjonariuszy 
mniejszościowych (np. w odniesieniu do organów zarządzających i kontrolnych spółek publicznych). 
Zwiększenie realnej ochrony prawnej jest z kolei kluczowym bieżącym problemem corporate governance. 
Bez tego, działania regulatora (KPWiG), które mają na celu ograniczenie procesów nadmiernej 
konsolidacji własności spółek publicznych będą skazane na niepowodzenie. 
 
Jednocześnie potrzebne są takie mechanizmy prawne i ekonomiczne, które będą na tyle elastyczne, aby 
w przypadku nowych spółek wchodzących do publicznego obrotu gwarantować akceptowalne dla obu 
stron rozłożenie kontroli między dotychczasowych akcjonariuszy (założycieli) a akcjonariuszy 
zewnętrznych. Z tego punktu widzenia - niedawno ograniczone zwłaszcza dla spółek publicznych - 
uprzywilejowanie akcji co do głosu byłoby bardzo pożądanym mechanizmem z uwagi na możliwości 
utrzymania kontroli przy rozproszonej własności. 
 
Jeżeli jednak w sytuacji rozdzielenia kontroli od własności regulacje chroniące zewnętrznych inwestorów 
miałyby okazać się zbyt słabe, potrzebne byłoby znalezienie mechanizmów umożliwiających efektywną 
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zmianę układu sił w zakresie kontroli w sytuacjach ekstremalnych (naruszania interesów akcjonariuszy 
mniejszościowych przez dominującego). 
 
W sytuacji wprowadzenia w przepisach prawa ogólnej zasady "jedna akcja - jeden głos" stoimy przed 
wyzwaniem budowy mechanizmów (np. na poziomie zapisów statutowych), które umożliwiałyby 
rozdzielenie własności od kontroli na korzyść dotychczasowych właścicieli. Obowiązywałyby one w 
warunkach normalnych i/lub określonej perspektywie czasowej, natomiast w sytuacjach ekstremalnych 
byłyby anulowane. 
 
Jeżeli na rynku możliwe byłoby znaczne rozpraszanie własności (duża liczba zindywidualizowanych 
akcjonariuszy) to należy zauważyć, że coraz mniejszy pakiet mógłby być pakietem kontrolnym, nawet 
bez wykorzystania uprzywilejowania. W sytuacji bardzo dużego rozproszenia rynek będzie potrzebował 
mechanizmu kontrolnego w postaci wrogiego przejęcia. Z tego punktu widzenia zasadne wydaje się 
przejrzenie regulacji i innych uwarunkowań funkcjonowania tego mechanizmu. 
 
Pytanie o obniżenie progu obowiązkowego wezwania z poziomu 50% na 33% jest pytaniem o to, czy  
powinniśmy zdążać w kierunku filozofii anglosaskich rynków kapitałowych (jeżeli konsolidacja własności 
to od razu do 100%, co eliminuje wszelkie ryzyka naruszania interesów akcjonariuszy mniejszościowych 
przez posiadającego pakiet kontrolny). Alternatywnie możemy także dążyć do stworzenia modelu 
mieszanego - oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy w stanie efektywnie chronić interesów 
akcjonariuszy mniejszościowych w sytuacji występowania dominującego akcjonariusza (de facto 
inwestora strategicznego). Dostrzegając potencjalne problemy należałoby być może wprowadzić 
mechanizm, który w określonych sytuacjach umożliwi inwestorom mniejszościowym realizację opcji put � 
tj. odsprzedanie posiadanych akcji inwestorowi strategicznemu (zmodyfikowany sqeeze out). 
 
Gdańsk, marzec 2001 r. 
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