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 1. Wprowadzenie 

 Z satysfakcj� i zainteresowaniem przeczytałem obszern� recenzj� mojej ksi��ki Rynki 

finansowe a nadzór nad korporacj� w Japonii, Warszawa 2007 pióra Wojciecha 

Rogowskiego, która ukazała si� w na łamach czasopisma Bank i Kredyt, Nr 10, pa�dziernik 

2008. Przede wszystkim pragn� zło�y� Autorowi recenzji wyrazy podzi�kowania za to, �e 

pochylił si� nad tekstem ksi��ki i w tak wnikliwy i merytorycznie kompetentny sposób 

odniósł si� do jej tre�ci i postulowanych tez badawczych. 

   Tekst Wojciecha Rogowskiego liczy blisko siedem stron (nie licz�c bibliografii) i �miało 

mo�na skonstatowa�, i� jego zakres znacznie wykracza poza do�� w�sk� z natury formuł�

„czystej” recenzji naukowej. Autor, daj�c dowód swej rozległej kompetencji naukowej 

zarówno w dziedzinie teorii finansów i rozwa�a� nad natur� corporate governance jak i, co 

nie jest bez znaczenia przy omawianiu wspomnianej ksi��ki, w zakresie znajomo�ci 

wła�ciwo�ci gospodarki Japonii, kre�li własn� koncepcj� nadzoru nad korporacj� (w 

terminologii Autora: władania korporacyjnego), przedstawiaj�c wiele celnych wskazówek 

dotycz�cych jego (nadzoru) uwarunkowa� instytucjonalnych. Szczególnie godna podkre�lenia 

jest znaczna erudycja naukowa w zakresie omawianych dyscyplin, poparta imponuj�c� liczb�

cytowanych publikacji, w tym tych naj�wie�szych, które ukazały si� w latach 2007-2008. Z 

uwagi na fakt, i� moja ksi��ka została zło�ona do druku w 2006 roku, tym bardziej cenne jest 

zestawienie wyło�onych we� tez i ustale� badawczych z wynikami bada� innych autorów, 

opublikowanymi ju� po jej ogłoszeniu drukiem. Artykuł, do którego mam teraz przyjemno��

nawi�za� w niniejszym tek�cie, jest zatem nie tylko recenzj�, ale zarazem zwi�złym 

sprawozdaniem z wyników własnych bada� ich Autora. 

   Poetyka recenzji naukowej wymaga ze swej natury wskazania zarówno mocnych jak i 

słabszych stron publikacji b�d�cej przedmiotem analizy. Nie dziwi zatem, i� równie� recenzja 

Wojciecha Rogowskiego zawiera pewne w�tki polemiczne wobec pracy mojego pióra. 

Zasygnalizowane zastrze�enia Autora maj� charakter terminologiczny (poj�cie „nadzór nad 

korporacj�”), definicyjny (istota corporate governance), metodologiczny (zakres analizy 
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instytucjonalnej) oraz faktograficzny (geneza corporate governance w rzeczywisto�ci 

gospodarczej). Niech mi zatem b�dzie wolno ustosunkowa� si� do nich w dalszej cz��ci 

tekstu.  

2. Aspekt terminologiczny (poj�cie „nadzór nad korporacj�”) 

Badania naukowe nad corporate governance zapocz�tkowane zostały w ameryka�skiej 

literaturze ekonomicznej na przełomie ósmej i dziewi�tej dekady ubiegłego wieku. Pó�niej 

problematyka ta znalazła si� równie� w kr�gu zainteresowania badaczy w innych krajach i 

kr�gach j�zykowych. Tym zatem mo�na tłumaczy� fakt, i� ten wła�nie pierwotny termin 

angielskoj�zyczny (corporate governance) pojawia si� równie� w pracach powstaj�cych w 

Europie (w tym w Polsce), Japonii i w innych krajach obok ekwiwalentnego rodzimego 

odpowiednika terminologicznego. W dotychczasowej polskiej literaturze przedmiotu, wbrew 

temu co sugeruje W. Rogowski, nie udało si� ujednolici� terminologii w tym zakresie i obok 

takich okre�le� jak: „nadzór korporacyjny” (z w��sz� semantycznie wersj�: „nadzór 

wła�cicielski”), „nadzór nad korporacj�” czy „ład korporacyjny” funkcjonuj� terminy 

„władztwo korporacyjne” oraz preferowany przez Recenzenta „władanie korporacyjne”. 

Dokładn� analiz� semantyczn� poj�� „nadzór korporacyjny” oraz „władztwo korporacyjne” 

zamie�ciłem w mojej ksi��ce (Majewski; 2007; s. 21-25) nie ma zatem potrzeby przytaczania 

jej w tym tek�cie in extenso. Zasygnalizuj� jednak, �e zarówno „szkoła nadzoru” jak i „szkoła 

władztwa/władania” nie w pełni oddaje charakter pierwowzoru corporate governance. Słowo 

„nadzór” sugeruje, �e analizowane zjawiska, relacje i mechanizmy jedynie w po�redni sposób 

wpływaj� na przedmiot nadzoru (korporacj�). Z drugiej strony jednak wyraz 

„władztwo/władanie” uwypukla jedynie aspekt bezpo�redniego zarz�dzania, co jest równie 

dalekie od istoty corporate governance, który skupia w sobie oba aspekty jednocze�nie. W 

tym kontek�cie cenne jest spostrze�enie przedstawiciela nauk prawnych, Andrzeja 

Szuma�skiego, który w cytowanej w mojej ksi��ce (Majewski; 2007; s. 24) pracy 

(Szuma�ski; 2000; s. 3) konstatuje, i� zgodnie z powszechnym w nauce prawa pogl�dem, 

poj�cie „nadzór” zawiera w sobie zarówno aspekt kontroli, t.j. badania zgodno�ci danego 

post�powania z okre�lonym wzorcem, jak i mo�liwo�ci ingerencji w proces podejmowania 

decyzji, czyli element wpływu na zarz�dzanie. Wydaje si�, �e warto skorzysta� z dorobku 

terminologicznego nauk prawnych i przyj�� równie� w literaturze ekonomicznej takie 

rozszerzone pole semantyczne terminu „nadzór”. Cho� jest wielce prawdopodobne, �e, jak 

przewiduje W. Rogowski, zaproponowana przeze mnie „innowacja” nadzór nad korporacj�
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b�dzie „zjawiskiem chwilowym” (Rogowski; 2008; s. 61), to jednak wzgl�dy �cisło�ci 

semantycznej skłaniaj� mnie do pozostania przy tej formie. 

3. Aspekt definicyjny (istota corporate governance) 

W ksi��ce (Majewski; 2007) analizuj� nadzór nad korporacj� z ró�nych punktów widzenia. I 

tak przy definiowaniu samego poj�cia przedstawiłem corporate governance jako „podsystem 

nadrz�dnego wzgl�dem niego systemu społeczno-gospodarczego – (…) wypadkow�

interakcji z pozostałymi podsystemami danego systemu gospodarczego” (Majewski; 2007; s. 

13). I dalej pisz�: „system nadzoru nad korporacj� to całokształt czynników makro- i 

mikroekonomicznych, prawnych, instytucjonalnych oraz społeczno-kulturowych, 

determinuj�cych układ sił interesariuszy korporacji (stakeholders) oraz pole jej mo�liwych 

zachowa�” (Majewski; 2007; s. 14). W innym miejscu za�, wychodz�c z perspektywy 

poszczególnych korporacji okre�liłem go jako „układ sił poszczególnych grup interesariuszy 

(stakeholders) decyduj�cy o wpływie ka�dej z tych grup na decyzje strategiczne 

podejmowane przez korporacj�.” Nie mog� si� zatem zgodzi� z Recenzentem, �e w 

definicjach tych „nie oddano (…) istoty władania korporacyjnego ani jego struktury” 

(Majewski; 2007; s. 61). Zaproponowane przez mnie definicje zawieraj� w sobie wi�kszo��

komponentów definicyjnych postulowanych w recenzji W. Rogowskiego, z jednym wszak�e 

zastrze�eniem. Jednym z zało�e� metodologicznych sformułowanym ju� na wst�pie ksi��ki 

jest pozytywny charakter analizy, która zmierza „do opisania sposobu funkcjonowania 

analizowanego systemu i wskazania determinantów jego powstania” (Majewski; 2007; s. 15). 

St�d w moim rozumieniu wszelkie normatywne aspekty nadzoru nad korporacj� wbudowane 

we� tak, „aby zapewni� wszystkim stronom (interesariuszom) zaanga�owanym w 

funkcjonowanie podmiotu wynagrodzenie ich partycypacji (wkładu/inwestycji), a 

jednocze�nie zapewni� mu rozwój i wzrost warto�ci (Rogowski; 2008; s. 61) nie nale�� ju� do 

warstwy definicyjnej a raczej aplikacyjnej. Jako takie aspekty te mog� by� i s� przedmiotem 

bogatej literatury z metodologicznego punktu widzenia normatywnej wła�nie, 

ukierunkowanej praktycznie i koncentruj�cej si� na formułowaniu warto�ciuj�cych zalece�, 

słu��cych poprawie efektywno�ci zarz�dzania korporacjami w okre�lonych warunkach 

ekonomiczno-instytucjonalnych. 

4. Aspekt metodologiczny (zakres analizy instytucjonalnej) 

W swej recenzji W. Rogowski pozytywnie ocenia trzeci� cz��� ksi��ki, która w jego opinii 

„w interesuj�cy sposób ukazuje jak instytucje ekonomiczne s� deformowane przez 
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interwencj� administracyjn�” (Rogowski; 2008; s. 58), uznaj�c rozwa�ania tam pomieszczone 

za „przykład udanej analizy ekonomii instytucjonalnej” (ibidem). Dalej jednak zaznacza, �e 

warto�� tych analiz byłaby wy�sza gdyby obejmowała równie� „ostateczne skutki” (ibidem) 

dla gospodarki japo�skiej na przełomie lat dziewi��dziesi�tych i obecnej dekady. Cho� z 

czysto poznawczego punktu widzenia rozwa�ania takie byłyby zaiste nader interesuj�ce, to 

wykraczałyby one jednak poza ramy badawcze, które nakre�liłem sobie przyst�puj�c do 

redagowania ksi��ki. Podstawowy cel badawczy sformułowany został we wst�pie do ksi��ki 

jako „próba wskazania determinantów systemu nadzoru nad korporacj� w�ród zmiennych 

jednego z kluczowych podsystemów systemu społeczno-gospodarczego – systemu 

finansowego” (Majewski; 2007; s. 14). Rozszerzona analiza makroekonomiczna Japonii 

ostatnich lat nie nale�y zatem do problematyki poruszanej w ksi��ce. Równie� sformułowane 

dalej pytania W. Rogowskiego: „Czy trwale przełamano słabo�ci instytucjonalne powoduj�ce 

kryzys? Jaki jest obraz nadzoru korporacyjnego dzisiejszej Japonii, nadal wysoko 

rozwini�tego kraju, ale znów stoj�cego na skraju recesji?” (Rogowski; 2008; s. 58) s� raczej 

postulatem badawczym do opracowania w odr�bnych analizach. Zgodnie z zało�eniem 

badawczym sformułowanym we wst�pie ksi��ki, punktem doj�cia moich bada� jest 

wykazanie prawdziwo�ci tezy i� „przyczyn� widocznej erozji japo�skiego systemu nadzoru 

nad korporacj� na przełomie XX i XXI wieku jest zachwianie funkcjonowania wymienionych 

czynników systemu finansowego (tj. nierynkowego mechanizmu koordynacji rynków 

finansowych, mi�dzysektorowego transferu ryzyka finansowego oraz mi�dzysektorowego 

rozkładu renty ekonomicznej – J.M.) oraz powstanie w ich miejscu luki systemowej 

(Majewski; 2007; s. 16). Japo�ski „poklasyczny” system nadzoru nad korporacj� ma zatem 

wci�� charakter przej�ciowy i otwarta pozostaje kwestia, w jakim kierunku przebiega� b�dzie 

jego dalsza transformacja (Majewski; 2007; s. 239).

5. Aspekt faktograficzny (geneza corporate governance w rzeczywisto�ci gospodarczej) 

Bardzo wdzi�czny jestem W. Rogowskiemu za błyskotliwe wywiedzenie prapocz�tków 

refleksji nad corporate governance z przypowie�ci o nielojalnym zarz�dcy zanotowanej w 

Ewangelii według �w. Łukasza. Parabola ta rzeczywi�cie oddaje blisko istot� konfliktu 

interesów pryncypał-pełnomocnik. W kr�gu korporacji (spółek kapitałowych) jednak, 

pozostan� jednak przy swoim stanowisku, sytuuj�c pierwsze w historii gospodarczej 

pojawienie si� potencjalnej sprzeczno�ci interesów wła�cicieli (akcjonariuszy) i kadry 

zarz�dzaj�cej w momencie powstania niderlandzkiej Kompanii Wschodnioindyjskiej w 1602 

roku. To przecie� wtedy wła�nie z instytucjonalnego punktu widzenia pojawiła si� absolutnie 
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nowa jako�� w �wiecie ówczesnych form działalno�ci gospodarczej. Jej jako�ciowo nowy 

charakter sprowadzi� mo�na do trzech cech: (1) sekurytyzacja kapitału przedsi�biorstwa, (2) 

ograniczona odpowiedzialno�� inwestorów/udziałowców oraz (3) najemna kadra zarz�dzaj�ca. 

(Majewski; 2007; 25) Wystarczy przypomnie�, �e jedn� z głównych bol�czek nadzoru nad 

korporacj� jest wła�nie potencjalna nielojalno�� kadry zarz�dzaj�cej wobec udziałowców, aby 

pokaza�, �e znajomo�� mechanizmów nadzoru nad korporacj� mogła by� przydatna ju�

ówczesnym interesariuszom Kompanii. Historia jednak pokazała, �e przedsi�biorstwo to 

zostało ostatecznie znacjonalizowane w 1799 roku w skutek plagi nadu�y� korupcyjnych jego 

urz�dników. Od tej pory akronim VOC (nider. Vereenigde Oost-Indische Compagnie – 

Zjednoczona Kompania Wschodnioindyjska) był ju� w�ród Holendrów rozwijany jako 

„Vergaan Onder Corruptie”, ‘Upadła Przez Korupcj�’. Przyczyn� upadku Kompanii były 

wi�c wadliwe mechanizmy nadzoru nad korporacj�. 

6. Zako�czenie 

Na zako�czenie drobna uwaga nieco szerszej natury wywołana hipotez� Recenzenta i�  

japo�ski „cud gospodarczy” „mo�e wzbudza� podejrzenia, �e japo�sk� gospodark� rz�dz�

równie tajemnicze zasady, jakie – wydaje si� – rz�dz� j�zykiem japo�skim” (Majewski; 2007; 

s. 56). �piesz� zapewni� 2
, i� japo�szczyzna nie jest �adnym mitycznym narzeczem, 

niezrozumiałym dla „normalnych” ludzi. Jest to j�zyk o bodaj dwutysi�cletniej historii, o 

imponuj�cym bogactwie leksykalnym, potrafi�cym odda� najbardziej wysublimowane 

uczucia; jest to precyzyjne narz�dzie umo�liwiaj�ce werbalizacj� najwybitniejszych odkry�

naukowych we wszystkich dyscyplinach naukowych (liczni laureaci nagrody Nobla) i 

najnowocze�niejszych wynalazków technicznych. Jest to wreszcie j�zyk społecze�stwa 

chlubi�cego si� drug� gospodark� �wiata. Ten w�tek pragn� zako�czy� wyimkiem z 

klasycznego ju� artykułu pióra jednego z najwybitniejszych obecnie aktywnych naukowo 

orientalistów polskich, prof. Romualda Huszczy: „Klasyfikacyjne ci��enie poj�cia Orientu 

jest dzisiaj wyra�nie odczuwalne, zapominamy przy tym, �e od jakiego� czasu funkcjonuje 

ono w kulturze jako oczywisty kicz, pozbawiony jakichkolwiek walorów poznawczych czy 

interpretacyjnych wobec rzeczywisto�ci innokulturowej.” (Huszcza; 2006; s. 138) i dalej: 

„Przyci�ganie i blisko��, jak� si� �ywi wobec Orientu, cz�sto wypływa z ch�ci 

usprawiedliwiania jego podboju, dominacji, demonstrowania własnej wy�szo�ci 
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 Czyni� to z racji mojego równoległego obok ekonomicznego wykształcenia japonistycznego oraz faktu bycia 

współautorem dwutomowego akademickiego podr�cznika gramatyki japo�skiej: Huszcza, Majewski, Ikushima; 

2003 oraz Huszcza, Majewski, Ikushima, Pietrow; 2003. 
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cywilizacyjnej, duchowej i etycznej. Kolonializm w ten sposób układa si� w jeden wspólny 

nurt kulturowy z orientalizmem a uwielbienie �ywione dla Orientu wcale nie musi by�

jednoznaczne i szczere. (…) Współczesna Japonia krajem orientalnym jest mo�e dla 

miło�ników (…) oper i operetek” (Huszcza; 2006; s. 143) i naukowa refleksja nad Japoni� w 

poetyce „Orientu” „jest prób� wyznaczenia �wiadomo�ci japonistycznej Giacomo Pucciniego 

[jako autora opery „Madama Butterfly” – J.M.] jako maksymalnego pułapu współczesnej 

�wiadomo�ci naukowej” (ibidem). 
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