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„Contrary to popular belief, 

 corporate governance does exist 

 in emerging markets” (Gandy, 2006:1)  

 

Tak się złożyło, że transformacji polskiej gospodarki towarzyszy światowa kariera 

corporate governance. Gdy nad Wisłą tworzono pierwsze plany prywatyzacji i odbudowy 

instytucji rynków kapitałowych, w Londynie pracowała rządowa komisja pod kierunkiem sir 

A. Cadbury’ego tworząc słynny kodeks zasad dla naprawy nadzoru korporacyjnego w 

brytyjskich spółkach. Gdy prace nad polskim kodeksem rozpoczynały polskie fora corporate 

governance, brzemienne w skutki skandale korporacyjne w krajach rozwiniętych (ENRON, 

Worldcom, etc) oraz powrót do naturalnych, kapitalistycznych stosunków własnościowych w 

krajach transformacji ustrojowej, stały się przyczyną erupcji zainteresowania  problematyką 

corporate goveranance. Efekty odbudowy gospodarki rynkowej w Polsce są ewidentnym 

przejawem ogromnego znaczenia  niedocenianych zjawisk własności i kontroli.  

Na świecie z każdym rokiem wzrasta popularność i świadomość roli  corporate 

governance w praktyce gospodarczej. Stąd problematyka ta weszła do kanonu akademickiego 

kształcenia menedżerów i ekonomistów, a z każdym rokiem przybywa ośrodków naukowych  

prowadzących interdyscyplinarne  badania dla zgłębienia i rozwiązania problemów władania 

w podmiotach gospodarczych. W Polsce problematyka ta przebija się powoli. W warunkach 

odbudowy gospodarki rynkowej pierwsze badania koncentrowały się na poznaniu i 

zdefiniowaniu samego zjawiska (m.in. Koładkiewicz, 1999; Rudolf et al., 2002; 

Jerzemowska, 2002), z czasem pojawiły się książki opisujące stan corporate governance w 

Polsce (np Lis et al., 2005, Kozarzewski, 2001, Zalega, 2003) a dopiero ostatnio prace 

dowodzące,  że, nie tylko, corporate governance t u  istnieje, ale, że jest przedmiotem 

zaawansowanych metodologicznie badań (Koładkiewicz, 2004; Urbanek, 2005, Słomka-

Gołębiowska, 2005). Kategorie tę wieńczy wydana właśnie książka Marii Aluchny pt. 

„Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych” będąca pierwszym w kraju tak 

rozległym i kompleksowym studium analizującym związki tytułowych mechanizmów z 

wynikami spółek akcyjnych.  



 2 

Jądrem książki jest rozdział IV, w którym autorka prezentuje wyniki własnych badań 

instrumentów nadzoru korporacyjnego zidentyfikowanych w praktyce 130 spółek akcyjnych 

spoza sektora finansowego, notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 

w latach 1997-2002. Poza imponującym udokumentowaniem 44 zmiennych dotyczących:  

struktur własności i powiązań kapitałowych (18 zmiennych), rady nadzorczej, zarządu,  

finansowania długiem oraz prywatyzacji, autorka dokonała korelacji tych charakterystyk z 

efektywnością badanych spółek określoną poprzez  sześć klasycznych wskaźników 

finansowych (zyskowność pracownika, rentowność sprzedaży, rentowność operacyjną, ROE, 

ROA, wskaźnik zmiany kursu akcji). Badanie uzupełnione jest analizą substytucyjności i 

komplementar-ności mechanizmów władania korporacyjnego, pozwalająca na określenie ich 

typowego zestawu w polskich warunkach.  

Z badania wyłania się bardzo interesujący obraz struktury i skuteczności corporate 

governance w polskich spółkach giełdowych na przełomie wieków. Wyniki potwierdziły 

pogląd, że w tym czasie nadzór korporacyjny w spółkach publicznych bazował głównie na 

skoncentrowanej strukturze własności, silnych powiązaniach w ramach grupy kapitałowej, 

znaczeniu inwestorów zagranicznych oraz roli  rady nadzorczej reprezentującej  interesy 

dominujących akcjonariuszy.  Autorka stwierdza, że jest to naturalne w warunkach słabego 

rozwoju rynku kapitałowego, prawie nieistniejącego rynku kontroli korporacji  oraz 

zaznaczającego się dopiero  rynku talentów  menedżerskich  i silniejszej konkurencji na rynku 

produktów.  

Wyniki wskazują, że  wysoka koncentracja własności w spółkach pozytywnie korelowała z 

wynikami spółki, Gdy dominujący akcjonariusz posiadał od 25 do 65% głosów na WZA 

prawidłowość ta była istotna. Zaś powyżej i poniżej tych  progów wyniki gospodarowania 

pogarszały się. Polepszały się zaś, gdy wśród udziałowców były instytucje finansowe, ale 

tylko wtedy gdy posiadały nie więcej niż 35% akcji. Jednak gdy wśród inwestorów 

instytucjonalnych  znajdował się bank i posiadał ponad 20% akcji, wyniki takich spółek były  

słabsze. Pozytywnie na efektywność firmy wpływała sytuacja, gdy członkowie rady 

nadzorczej posiadali znaczne pakiety akcji, wówczas sprawowany przez nich nadzór był 

efektywniejszy a firma uzyskiwała przez to lepsze wyniki. Badanie nie potwierdziło obawy, 

że udział kadry kierowniczej i/lub pracowników w strukturze własności może  pogarszać 

wyniki spółki, ale nie stwierdzono też tutaj pozytywnej relacji.  

Ponadto nie zaobserwowano statystycznie istotnych zależności pomiędzy wielkością rady 

nadzorczej a wskaźnikami efektywności firmy, jednak istotna na poziomie tendencji była 
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zależność pomiędzy częstością zmian w radzie a wynikami – im częstsze zmiany tym niższe 

stopy zwrotu z aktywów i z kapitału. Podobne tendencje zauważono w przypadku fluktuacji 

zarządów. Co interesujące, nie zaobserwowano aby zmiany  te korelowały  ze zmiennością 

kursu akcji spółek.  Paradoksalnie też, nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności  

wynagrodzenia kadry zarządzającej  i wyników spółek, zaś wysokość wynagrodzenia 

zarządów i rad nadzorczych w tendencji korelowała głównie z wielkością spółki. 

Przyjęty przez autorkę czytelny układ, tak książki jak i referowania w rozdziałach 

poszczególnych mechanizmów wewnętrznych i zewnętrznych, pozwala czytelnikowi odnieść 

te i wiele innych interesujących obserwacji z części empirycznej do założeń teoretycznych, 

wyników badań z innych gospodarek (Rozdział II) jak również do wcześniejszych badań 

dotyczących Polski (Rozdział III).  Na wysokie uznanie zasługuje wspomniany rozdział  II, 

oferujący systematyczny wykład o podstawowych mechanizmach i instytucjach nadzoru 

korporacyjnego w kontekście teorii przedstawicielstwa (agencji), oparty na bogatym i 

erudycyjnie przeprowadzonym  przeglądzie literatury (głównie zagranicznej opublikowanej  

przed 2003 r.).  Z tego względu książka M. Aluchny zapewne znajdzie wielu czytelników 

wśród studentów, w tym szczególnie studiów MBA i doktorskich. Ci, którzy dokonają 

takiego wyboru jako bonus otrzymają omówienie koncepcji teorii przedstawicielstwa 

(rozdział I) na podstawie klasycznych prac M.C.Jansen’a, W.H.Meckling’a i E.F. Fama, co 

zachęci do dalszego samodzielnego ich studiowania.   

Praktykom zarządzania (członkom zarządów i  rad nadzorczych) lektura tej książki dostarczy 

poza niewątpliwą przyjemnością intelektualną, poza wiedzą... o tym co wiedzą o wpływie 

naszych zachowań na wyniki spółek... nasi akcjonariusze, także refleksji, że my sami i nasze 

spółki jesteśmy przedmiotem ważnych badań naukowych. A nie mogą przynieść one 

rzetelnych rezultatów bez naszego przyzwolenia na nie. Szczególnie w gospodarce opartej na 

wiedzy badania i szybka wymiana wiedzy ma kluczowe znaczenie dla rozwoju. Sprzyjajmy 

więc badaczom gdy zapukają do naszych gabinetów. W Polsce, jak na razie, odwiedzają nas i 

tak rzadko w porównaniu do zagranicznej praktyki. 

Jeśli po książkę sięgną zaś uczeni, to poza uznaniem unikalności, ogromu pracy badawczej i 

szerokości wywodu, lektura zapewne wzbudzi w nich dalsze pytania i wątpliwości. Pojawią 

się pytania o endogeniczność analizowanych zależności, o ostrożność przy wnioskowaniu z 
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tendencji bez analizy przyczynowości
1
, o zastosowanie analizy panelowej w tym modeli 

logitowych, o istotność innych parametrów np. stopnia koncentracji własności, stanu 

konkurencji w branży czy fazy cyklu koniunkturalnego, o zasadność wnioskowania z 

nominalnych wysokości wynagrodzeń
2
,  o odniesienie wyników do podobnych 

kompleksowych badań na populacjach  spółek z giełd o dłuższej historii (np. Renneboog, 

2000, Lehmann i Wiegand, 2001). Większość tych pytań zapewne znajdzie odpowiedź w  

kolejnej książce autorki „Mechanizmów..” gdyż warszawska giełda rozwija się szybko, jej 

kapitalizacja sięga 50% PKB, notowanych jest już 300 spółek a liczba ta, według zapowiedzi 

GPW, może podwoić się w trzy lata. Rodzi się wiele pytań a  jest  i co badać. 

Koledzy po fachu, oddając się wnikliwej lekturze książki, zapewne zauważą niewielkie 

uchybienia redakcyjne. W tym wydaniu książki irytujący jest brak w bibliografii wielu 

pozycji przywołanych w tekście rozdziałów. Choć wszyscy zapewne odgadną, że (Begg et al. 

1993) oznacza klasyczny podręcznik ekonomii autorstwa D.Begg’a , S.Fischer’a i  

R.Dornbusch’a, to trudniej  rozpoznać, że za kryptonimem (Carter, Lorsch, 2004) kryje się 

bestsellerowa  praca tandemu C.Carter’a i J.W.Lorsch’a z Harvardu pt. „Back to the Drawing 

Bard”. Z innymi przypisami jest o wiele  trudniej, nawet w dobie internetu.  Oczywiście 

mankament ten można byłoby łatwo naprawić dołączając erratę, ale to już oczywiście wina 

wydawcy.  

Na koniec pozostaje jeszcze jedna kwestia do rozstrzygnięcia. Co było przyczyną długiego 

odstępu pomiędzy obroną pracy doktorskiej a jej publikacją w rekomendowanej tu książce. W 

tzw. między czasie zmieniła się epoka, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, pojawiły 

się nowe zjawiska, powróciła koniunktura, zwiększyło się zainteresowanie firm 

finansowaniem poprzez rynek kapitałowy. W „środowisku” corporate goverance zdążyło 

pojawić się już kilka hipotez na ten temat,  poczynając od podejrzenia wpływu czynników 

zdrowotnych (hipotezę tę, na szczęście, łatwo sfalsyfikować spoglądając na zdjęcie na 

okładkę książki) poprzez zapracowanie aż po hipotezę o strategii habilitacji. Większość 

zasłyszanych opinii składa się na ewidencję wspierającą hipotezę drugą. Dr Maria Aluchna 

należy do grona wybitnych wykładowców, których wykłady cieszą się wielką popularnością 

wśród studentów SGH i nie tylko. Już sam fakt, że wszystkie roczniki  studentów tej 

                                                 
1
 Wniosek sformułowany na stronie 275, że słabsze wyniki działalności firmy przekładają się na zmiany na 

stanowiskach członków zarządów, w świetle braku niezbędnych testów endogeniczności, i przyczynowości 

może być zbyt daleko idący 
2
 Pamiętajmy, że jeszcze  w początkowych latach  badanego okresu występowała dwucyfrowa inflacja. 
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największej polskiej  uczelni ekonomicznej wiedzę o nadzorze korporacyjnym czerpią z ust 

Marii Aluchny jest wystarczającym dowodem i usprawiedliwieniem. 
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