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W ostatnim stuleciu byliÊmy Êwiadkami fascynacji
spo∏ecznych i politycznych ró˝nymi formami w∏asno-
Êci – prywatnà, korporacyjnà, spó∏dzielczà, jak te˝
paƒstwowà. DoÊwiadczenia historyczne wskazujà jed-
nak, ˝e przewartoÊciowanie znaczenia formy w∏asno-
Êci w gospodarce mo˝e prowadziç do patologii. Naj-
g∏´bsze wydajà si´ wynaturzenia, do których prowadzi
dominacja w∏asnoÊci paƒstwowej (np. doÊwiadczenia
w krajach socjalistycznych), naj∏agodniejsze zaÊ skutki
ma doktryna spó∏dzielcza. W Polsce teoria ekonomii
wzbogaci∏a si´ nawet o koncepcj´ równoprawnoÊci i
kooegzystencji trzech form w∏asnoÊci („trzech sekto-
rów”), nie dane jednak by∏o rozwinàç si´ temu mode-
lowi1. Obecnie, gdy stosunki w∏asnoÊciowe w Polsce
powracajà do tradycyjnych proporcji, nie s∏abnie zain-
teresowanie w∏asnoÊcià. Tradycyjny podzia∏ wed∏ug
form w∏asnoÊci zostaje przy tym zastàpiony bardziej
osadzonà w realiach gospodarki rynkowej - otwartej  i
umi´dzynarodowionej - analizà  corporate  governan-
ce. DziÊ nie wystarcza odpowiedê, ˝e instytucja finan-
sowa jest kontrolowana przez jej akcjonariuszy. Trzeba
wiedzieç, kto kontroluje akcjonariuszy, jaki jest sto-
pieƒ koncentracji  ich w∏adzy oraz jaka jest pozycja ob-
ligatoriuszy, wierzycieli i paƒstwa w sektorze. Rodzà

si´  pytania - w jaki sposób prawa w∏asnoÊci sà egze-
kwowane, kto jeszcze poza ich posiadaczami i za po-
mocà jakich mechanizmów oddzia∏uje na strategi´
przedsi´biorstwa i jego wyniki. Pe∏ny program badaƒ
nad w∏adaniem korporacyjnym w sektorze finanso-
wym  wykracza  daleko poza analizy iloÊciowe. Stano-
wià one jednak  niezb´dny pierwszy krok w próbie od-
powiedzi na pytanie, kto i jak w∏ada bankami w Polsce
i na Êwiecie.

W artykule zaprezentowano wyniki przeprowa-
dzonych badaƒ nad w∏adaniem korporacyjnym w ban-
kowoÊci. Celem podj´tego badania by∏o okreÊlenie kon-
centracji w∏asnoÊci i struktury w∏adania korporacyjne-
go (wielkoÊci najwi´kszego pakietu akcji) w bankach w
Polsce oraz w bankach w wybranych krajach OECD i
UE. Interesujàce wydawa∏o si´ równie˝ rozpoznanie sy-
tuacji w krajach  okreÊlanych jako emerging markets,
szczególnie tych, które zaznajà ostatnio niestabilnoÊci i
kryzysów finansowych. Podj´to prób´ odpowiedzi na
pytanie, czy obserwowane obecnie w polskich bankach
formy w∏asnoÊci i w∏adania sà porównywalne ze struk-
turami w innych systemach bankowych (krajów Unii
Europejskiej, OECD i emerging markets). Nast´pnie
podj´to prób´ odpowiedzi na pytanie, czy zmiany i ró˝-
nice  w formach w∏adania uwidoczniajà si´ w wyni-
kach  banków. 

Zagadnienia corporate governance, choç pojawia∏y
si´ w pracach ekonomistów ju˝ w latach 30., wi´ksze-
go znaczenia  nabra∏y dopiero w ostatnim çwierçwie-
czu, gdy pod wp∏ywem globalizacji zmieni∏o si´ po-
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strzeganie problemu2. Poj´cie corporate governance -
„w∏adanie korporacyjne”  - zacz´to rozumieç znacznie
szerzej ni˝ tylko jako techniczno-prawne relacje mi´-
dzy organami spó∏ek kapita∏owych. Obecnie oznacza
ono system zasad prawnych, struktur instytucjonal-
nych oraz ukszta∏towanej kulturowo praktyki, który de-
terminuje, kto i na ile skutecznie nadzoruje i kontrolu-
je spó∏k´ kapita∏owà. Powsta∏e w tym uk∏adzie bodêce
sk∏adajà si´ na dyscyplin´ ekonomicznà (rynkowà),
której intensywnoÊç wp∏ywa z kolei na efektywnoÊç ca-
∏ej gospodarki i stabilnoÊç jej rozwoju3. Zainteresowa-
nie mechanizmami w∏adania korporacyjnego wzrasta w
ostatnich latach, jednak g∏ównie za sprawà wyst´powa-
nia kryzysów finansowych i dokonujàcych si´ prze-
kszta∏ceƒ systemowych w wielu krajach.

Badania w∏adania korporacyjnego obejmujà g∏ów-
nie podmioty sektorów gospodarki realnej; badaƒ doty-
czàcych banków jest stosunkowo niewiele4. Wspo-
mniane pionierskie badania Bearlego i Meansa (1932)
nie obejmowa∏y spó∏ek finansowych. Podobnie badania
Lernera (1970). Z kolei Prowse (1994) oraz Shleifer i Vi-
shny (1996) opierajà si´ na pracach teoretycznych lub
obserwacjach  z systemów gospodarczych, gdzie banki
sà postrzegane jako strony w∏adania korporacyjnego,
nie zaÊ przedmioty analizy np. struktury ich akcjona-
riatu. Badania struktur w∏asnoÊci w europejskich
przedsi´biorstwach przewa˝nie abstrahujà równie˝ od
instytucji finansowych w ich funkcji przedmiotowej5.
Skoncentrowanie uwagi badaczy na podmiotach gospo-
darki realnej mo˝e wynikaç z ugruntowanego postrze-
gania odmiennoÊci instytucji finansowych w stosunku

do pozosta∏ych podmiotów gospodarczych lub z opinii,
˝e formy w∏adania podmiotami gospodarczymi i ich
problemy sà istotniejsze ni˝ w instytucjach finanso-
wych lub mogà wynikaç z ∏atwiejszego dost´pu do da-
nych, zwiàzanego z wi´kszà populacjà podmiotów nie-
finansowych.

Banki odgrywajà w systemie corporate governance
istotnà  rol´, wynikajàcà  z ich funkcji poÊrednictwa fi-
nansowego. Pomimo zmian w strukturach systemów fi-
nansowych  banki pozostajà w wi´kszoÊci gospodarek
nadal g∏ównymi dostarczycielami kapita∏u. Z tej pozy-
cji wynikajà uprawnienia do monitorowania kredyto-
biorców. Ponadto, prowadzàc rachunki podmiotów go-
spodarczych, dysponujà one wiedzà o potencjalnych
d∏u˝nikach. Ta asymetria informacji wzgl´dem przed-
si´biorcy wytwarza silny mechanizm w∏adania korpo-
racyjnego. Banki pe∏nià równie˝ bezpoÊrednio funkcje
w∏aÊcicielskie w spó∏kach, choç prawo  ogranicza do-
puszczalnà wielkoÊç  udzia∏u banku w kapitale spó∏ki. 

Banki sà równie˝ spó∏kami – jednymi z najwi´k-
szych korporacji w skali globalnej, regionalnej i lokal-
nej. W Polsce wÊród 10 najwi´kszych korporacji pod
wzgl´dem wielkoÊci przychodów ze sprzeda˝y w 2000 r.
znajdowa∏y si´ trzy instytucje finansowe, w tym dwa
banki6.

Teoria struktury kapita∏u poszukuje optymalnej, z
punktu widzenia maksymalizacji wartoÊci spó∏ki, pro-
porcji d∏ugu do kapita∏u w∏asnego w spó∏ce. Istnienie
tej zale˝noÊci mo˝e oznaczaç, ˝e zmiana tej proporcji
(d∏ug/kapita∏) powoduje strat´ bàdê premi´ dla akcjo-
nariuszy i interesariuszy  firmy7. Jednym z podstawo-
wych dylematów udzia∏owców instytucji finansowej,
poza troskà o kreacj´ wartoÊci, jest zapewnienie stabil-
noÊci finansowej, niezb´dnej - ze wzgl´dów spo∏ecz-
nych i gospodarczych - do funkcjonowania systemu fi-
nansowego8. Z powodu tej cechy instytucji finanso-
wych - swoistoÊci struktury bilansu - mo˝na przypusz-
czaç, ˝e ta swoistoÊç powinna determinowaç struktur´
w∏adania. 

W Polsce w ostatnich kilkunastu latach jesteÊmy
Êwiadkami znaczàcych zmian w sektorze bankowym za
sprawà dokonujàcej si´ transformacji ustrojowej, libe-
ralizacji wejÊcia na rynek, konsolidacji i prywatyzacji
banków. Rola banków w odbudowie sprawnej gospo-
darki rynkowej, w tym koniecznoÊç odtworzenia
sprawnego systemu corporate governance, by∏y podno-
szone w rozwa˝aniach teoretycznych oraz znalaz∏y od-
zwierciedlenie w programie odbudowy systemu banko-
wego, rzàdowym programie prywatyzacji banków oraz

5BANK I  KREDYT marzec 2003 BankowoÊç Komercyjna

2 Dylematy relacji w∏adania w∏aÊciciel – najemnik (mocodawca - pe∏nomoc-
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biorcami, akcjonariuszami i pracownikami oraz zewn´trznymi êród∏ami zasi-
leƒ  finansowych. Por. J.K. Solarz (1997): Metodologia badania z∏o˝onych

uk∏adów organizacyjnych – perspektywa corporate governance. Materia∏y z
konferencji „Raport o Zarzàdzaniu”, Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania i Przedsi´-
biorczoÊci; I. Ko∏adkiewicz (1999): Nadzór korporacyjny – perspektywa mi´-

dzynarodowa (red.) Warszawa Poltex; A. Szumaƒski (2000): Zasady nadzoru
w∏aÊcicielskiego OECD; K. Zalega (2000): Spór o poj´cie corporate governance.
„Organizacja i Kierowanie” nr 3; M. Jerzemowska (2002): Nadzór korporacyj-

ny. Warszawa PWE.
4 S. Prowse (1997): The Corporate Governance System in Banking – What Do

We Know? BNL Quarterly Reviev, March, s. 11.
5 T. Pedersen, S. Thomsen (1995): European Models of Corporate Governance.
Materia∏y z konferencji EIBA Meeting, Urbino, Italy, grudzieƒ 1995 r. oraz R.
La Porta, F. Lope de Silanez, A. Shleifer (1999): Corporate ownership  around

the world. “Journal of Finance” nr  52; autorzy ci odrzucili banki, aby ochro-
niç prób´ przed nadreprezentacjà ze strony  instytucji finansowych. Ostatnie
badanie La Porty z  zespo∏em (Government Ownership of Banks. HIER Discus-
sion Papers No. 1890) zwróci∏o uwag´ na struktury w∏aÊcicielskie w systemach
bankowych, jednak ze szczególnym uwzgl´dnieniem w∏asnoÊci paƒstwowej.

6 Wg „Rzeczpospolita”, Lista 500 z kwietnia 2001 r. Najwi´kszà instytucjà fi-
nansowà jest bank kontrolowany poprzez Skarb Paƒstwa, nast´pna jest spó∏ka
akcyjna z wi´kszoÊciowym akcjonariuszem zagranicznym kontrolujàcym
50,9% akcji.
7 M. Jerzemowska (1999): Kszta∏towanie struktury kapita∏u w spó∏kach akcyj-

nych. Warszawa PWN.
8 A. Rohlwik (1991): Strategic Positioning for Financial Institutions. New York
Woodhead.
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programie restrukturyzacji przedsi´biorstw i banków9.
W wyniku realizacji tych programów zmieni∏a si´
struktura w∏aÊcicielska poszczególnych banków oraz
ca∏ego systemu bankowego. W∏asnoÊç paƒstwowa
(Skarbu Paƒstwa) oraz polska w∏asnoÊç prywatna  kon-
trolujàca wi´kszoÊç kapita∏ów banków  jeszcze w po∏o-
wie lat 90., zosta∏a zastàpiona przez zagranicznych in-
westorów bran˝owych (wykres 1). Kszta∏tuje si´ nowa
struktura w∏adania korporacyjnego, która prawdopo-
dobnie b´dzie mia∏a wi´ksze znaczenie dla rozwoju go-
spodarki narodowej ni˝ silnie obecnie akcentowana
obecnoÊç inwestorów zagranicznych. 

Teoria w∏adania korporacyjnego rozwija si´ na
dwóch p∏aszczyznach. Wi´kszoÊç badaƒ dotyczy funk-
cjonowania struktur w∏adzy w spó∏kach i ich wp∏ywu
na wybrane parametry  ekonomiczne. W badaniach do-
minujà, jak wspomnieliÊmy, spó∏ki niefinansowe.
Przedmiotem drugiej grupy badaƒ sà m.in. narodowe
systemy ekonomiczne (gospodarcze), na które sk∏adajà
si´: okreÊlona populacja przedsi´biorstw o charaktery-
stycznych formach w∏adania, oraz mechanizmy pozwa-
lajàce osiàgnàç ich okreÊlonà efektywnoÊç i rozwój. Pod-
j´te  badania lokujà si´ na obszarze przenikania si´ obu
p∏aszczyzn  i obejmujà analiz´ formy w∏adania poszcze-
gólnymi bankami oraz, w pewnym uogólnieniu, struktu-
r´ w∏adania utworzonego z nich systemu bankowego.

W badaniu wykorzystano dane z lat 1997–1999 o
bankach w 22 krajach zawarte w bazie danych Fitch
IBCA u˝ytkowanej w NBP na zasadach licencji. Dla
Polski dysponowano dodatkowo danymi za 2000 r.
Analizie poddano najwi´ksze banki badanego kraju w
rankingu wg aktywów ca∏kowitych (total assets). Bada-
niem obj´to banki du˝e o aktywach powy˝ej 1 mld
USD. W ma∏ych systemach bankowych analizie podda-
no wszystkie banki, które udost´pni∏y informacje; w
du˝ych systemach bankowych badanie ograniczono do
40 najwi´kszych banków. Bioràc pod uwag´ wysokà
koncentracj´ w sektorach bankowych, gdzie suma akty-
wów ju˝ 5 banków stanowi przeci´tnie 53% ca∏kowi-
tych aktywów systemu bankowego, mo˝na zak∏adaç, ˝e
badanie populacji co najmniej 20-40 najwi´kszych ban-
ków b´dzie reprezentatywne dla danego sektora banko-
wego10. Zbiór danych o w∏aÊcicielach udzia∏ów i akcji
w bankach obejmowa∏ ∏àcznie 736 banków.

Koncentracja w∏adzy w spó∏kach kapita∏owych

WielkoÊç posiadanego pakietu akcji, a co za tym idzie
si∏a g∏osu, sà jednym z czynników determinujàcych za-

chowania inwestora i kadry zarzàdzajàcej spó∏kà. Prze-
k∏adajà si´ one na wyniki ekonomiczne spó∏ki i jej sta-
bilnoÊç. Obserwacje  systemów gospodarczych  wska-
zujà na rozwój co najmniej dwóch koncepcji skutecz-
nego w∏adania instytucjami ekonomicznymi, którymi
sà przedsi´biorstwa (w tym banki). Pierwsza koncepcja
afirmuje znaczenie dominacji i koncentracji w∏adzy
w∏aÊciciela, który ∏àczàc w∏asnoÊç, przedsi´biorczoÊç i
zarzàdzanie prowadzi do najefektywniejszego rozwoju
firm prywatnych. Druga koncepcja podkreÊla znacze-
nie rynku kapita∏owego, którego funkcjonowanie pro-
wadzi do dyspersji w∏asnoÊci i odseparowania jej od
zarzàdzania pozostajàcego w r´kach mened˝erów, co
przejawia si´ konfliktem agencji. W tym modelu w∏a-
danie nad spó∏kà publicznà sprawuje raczej rynek ni˝
akcjonariusze, gdy˝ oddzia∏uje poprzez wiele mecha-
nizmów na zarzàd spó∏ki, ale tak˝e pozosta∏e „strony”
przedsi´biorstwa – akcjonariuszy i interesariuszy11.
OczywiÊcie mi´dzy tymi skrajnymi stanami istnieje ca-
∏e continuum stanów poÊrednich, w którym przenika-
jà si´ formy i oddzia∏ujà bodêce z obu wspomnianych
modeli w∏adania.

JeÊli kapita∏y spó∏ki sà skoncentrowane w r´kach
akcjonariusza, to ma on istotny powód do pozyskiwa-
nia informacji i monitorowania zarzàdu. Za swoje zaan-
ga˝owanie i ponoszone koszty monitorowania inwestor
mo˝e oczekiwaç dodatkowego zysku kapita∏owego. Je-
go wysokoÊç powinna zale˝eç od zaanga˝owania w
spó∏k´ - im wi´ksza koncentracja w∏asnoÊci, tym wi´k-
sza nadwy˝ka ponad koszty monitorowania. Przyjmu-
jemy tu za∏o˝enie, ˝e rosnà one wolniej ni˝ wartoÊç,
gdy˝ wraz z zaanga˝owaniem inwestora powinny
zmniejszaç si´ koszty agencji. Mo˝e to byç jednak trud-
ne do wykonania, gdy˝ spodziewana poprawa zyskow-
noÊci monitorowanej firmy zostaje w przypadku efek-
tywnego rynku zdyskontowana w cenie akcji spó∏ki.
Wskazuje si´, ˝e êród∏em zysku dla zaanga˝owanego
du˝ego inwestora mo˝e byç raczej wzrost zmiennoÊci
notowaƒ spó∏ki, wynikajàcy z innych przyczyn ni˝
wzrost jej wartoÊci12. W ogólnym rachunku zysku in-
westor taki uwzgl´dnia równie˝ korzyÊci, które mo˝e
osiàgnàç kosztem drobnych akcjonariuszy spó∏ki, np.
poprzez stosowanie cen transferowych. Sk∏onnoÊç do
monitorowania, mierzona wielkoÊcià pakietu kontrol-
nego, powinna wzrastaç wraz ze zwi´kszeniem p∏ynno-
Êci rynku, gdy˝ w takim przypadku mo˝liwe jest
zmniejszenie straty wynikajàcej z kosztów monitoro-
wania. JeÊli rynek cechuje si´ niskà p∏ynnoÊcià, domi-
nujàcy akcjonariusz powinien mniej anga˝owaç si´ w

11 Terminem interesariusze okreÊlamy innych ni˝ posiadacze akcji (ang. sha-

reholders), majàcych w∏asne interesy, cele w funkcjonowaniu  przedsi´bior-
stwa (ang. termin stakeholders). Termin ten t∏umaczy si´ te˝ jako „grupy zain-
teresowane”, „grupy interesów”, „strony przedsi´biorstwa”, „grupy udzia∏o-
we”, „kluczowe strony przedsi´biorstwa”. Wspó∏czesna teoria przedsi´bior-
stwa zalicza do interesariuszy  m.in. pracowników, klientów, w∏adze lokalne,
media. 
12 E. Maug (1998): Large Shareholders as Monitors. “Journal of Finance” nr  1.

9 E. Balcerowicz, A. Bratkowski (2001): Restructuring and Development  of the

Banking Sector in Poland. CASE Reports nr 44; R. Frydman, A. Rapaczyƒski,
A.E. Phelps, A. Shleifer (1993): Needed Mechanisms of Corporate Governance

and Finance. “Economics of Transition”, s. 172.
10 O. De Bandt (1999): EMU and structure of the European banking system. BIS
Conference Papers vol.7, s. 131.



monitorowanie zarzàdu i tym samym optymalizowaç
wielkoÊç swojego zaanga˝owania. Ze wzgl´du na trud-
noÊci ze zbyciem du˝ego pakietu akcji musi liczyç si´ z
wyd∏u˝eniem okresu inwestycji. 

W przypadku banku posiadanie dominujàcego pa-
kietu akcji, tzw. pakietu kontrolnego, obok mo˝liwoÊci
aktywnego monitorowania zarzàdu spó∏ki (opcja
„g∏os”), wià˝e si´ przede wszystkim z odpowiedzialno-
Êcià za zapewnienie kapita∏ów potrzebnych do rozwo-
ju i stabilnoÊci banku, w tym wynikajàcych z zaleceƒ
nadzoru bankowego. Rodzi to okreÊlone koszty, tym
bardziej ˝e w przypadku trudnoÊci zarzàdczych w ban-
ku ewentualna sprzeda˝ tak du˝ego pakietu mo˝e spo-
wodowaç znaczne  straty, w wyniku przeceny aktywów
(wysoki udzia∏ nieregularnych wierzytelnoÊci), a nawet
mieç dotkliwe skutki dla ca∏ego systemu finansowego.

Rozproszona wspó∏w∏asnoÊç (posiadanie drobnego
pakietu akcji) nie tworzy tak Êcis∏ych zwiàzków ze
spó∏kà, jakich wymaga aktywne monitorowanie. Wy-
st´puje w tym przypadku silna asymetria informacji
mi´dzy akcjonariuszami a zarzàdem spó∏ki. Ten typ
w∏adania ma jednak du˝e znaczenie dla funkcjonowa-
nia rynku kapita∏owego, gdy˝ wià˝e si´ z ∏atwoÊcià
zbycia posiadanych akcji po okreÊlonej cenie (opcja
„wyjÊcie”), a tym samym pozwala na ocen´ m.in. ca∏o-
Êci dzia∏aƒ zarzàdu, co jest sednem mechanizmu dyscy-
plinowania kadry zarzàdzajàcej w teorii corporate go-
vernance. 

Koncentracja lub rozproszenie w∏asnoÊci wià˝à si´
z okreÊlonymi  kosztami agencji, co ma  znaczenie dla
kreacji wartoÊci zarówno dla posiadaczy akcji, jak i po-
zosta∏ych stron majàcych interes w funkcjonowaniu
spó∏ki13. Wyst´pujàcy problem agencji powoduje, ˝e
du˝e znaczenie dla efektywnoÊci w∏adania przypisuje
si´ skali tzw. swobody zarzàdu14. Im jest ona mniejsza,
tym bardziej zarzàd dzia∏a w zgodzie z interesem akcjo-
nariuszy. Wzrost swobody zarzàdu mo˝e nastàpiç wraz
ze wzrostem udzia∏ów akcji spó∏ki w posiadaniu jej za-
rzàdu, co powoduje wzrost oportunizmu zarzàdu (tzw.
efekt okopania) oraz rozbie˝noÊç motywacji zarzàdu i
w∏aÊciciela15. Wzrostem swobody zarzàdu mo˝e te˝
skutkowaç rozproszenie akcjonariatu lub zró˝nicowa-
nie jego struktury. 

Badania banków wskazujà, ˝e du˝e rozproszenie
akcjonariatu, a tym samym du˝a swoboda zarzàdu w
po∏àczeniu z posiadaniem znacznego pakietu akcji
przez zarzàd mogà powodowaç przyjmowanie mniej

efektywnych dla akcjonariuszy strategii, w tym forso-
wanie programu fuzji i przej´ç.  Z kolei banki z silnym
akcjonariuszem i ma∏ym zaanga˝owaniem kapita∏o-
wym zarzàdu efektywniej przeprowadza∏y fuzje i prze-
j´cia16.  Istotnymi czynnikami wp∏ywajàcymi na sto-
pieƒ swobody zarzàdu sà: sprawnoÊç rynku przej´ç, w
przypadku banków ograniczana ze wzgl´du na ko-
niecznoÊç interwencji w∏adz nadzorczych, oraz spraw-
noÊç rynku specyficznych talentów mened˝erskich.
Ró˝norodnoÊç akcjonariuszy powoduje os∏abienie bez-
poÊredniego monitorowania zarzàdu dla zapewnienia
maksymalizacji zysku lub wartoÊci, m.in. w wyniku po-
jawienia si´ problemu agencji w relacjach mi´dzy sa-
mymi akcjonariuszami (ró˝ne motywy dzia∏ania) i wy-
stàpienia problemu „jazdy na gap´”. W bankowoÊci
amerykaƒskiej du˝a swoboda zarzàdu spowodowana
obni˝eniem poni˝ej 60% akcji udzia∏u kontrolowanego
przez grup´ znaczàcych akcjonariuszy (majàcych wi´-
cej ni˝ 5% akcji) skutkowa∏a obni˝eniem wskaênika zy-
skownoÊci banku17. Wysoki udzia∏ w∏asnoÊci mene-
d˝erskiej akcji – tzn. gdy najwi´kszy akcjonariusz po-
siada pakiet poni˝ej 10%18, co pozwala na kontrol´
spó∏ki przez zarzàd (manager-controlled banks, wide
held banks) - okazuje si´ negatywnie skorelowany z
wynikami finansowymi (zysk) i wartoÊcià rynkowà
banków komercyjnych w USA19. 

Problemem pozostaje jednak, jaki uk∏ad w∏adania
lepiej wp∏ywa na nadzorowanie zarzàdu i tym samym
na efektywnoÊç spó∏ki  – mniejszoÊciowy inwestor po-
przez oddzia∏ywanie mechanizmów p∏ynnego rynku
kapita∏owego czy dominujàcy inwestor (large sharehol-
ders) poprzez mechanizmy wewn´trzne. Badania struk-
tury w∏asnoÊci korporacji nie dajà jednoznacznej odpo-
wiedzi, ukazujàc du˝e zró˝nicowanie mi´dzy poszcze-
gólnymi systemami gospodarczymi. Pierwsze w tym
zakresie  badania wykaza∏y, ˝e w ponad po∏owie (58%)
z 200 najwi´kszych amerykaƒskich firm spoza sektora
bankowego akcjonariusze przestali odgrywaç znaczàcà
rol´, a pe∏na w∏adza znajduje si´ w r´kach dyrektorów
zarzàdzajàcych, odpowiedzialnych tylko przed radà
dyrektorów z∏o˝onà ze wskazanych przez nich osób20.
Od czasu publikacji wyników tych badaƒ Êwiat uleg∏
du˝ym przeobra˝eniom, a forma korporacji – spó∏ki ka-
pita∏owej nadal nale˝y do najwa˝niejszych  form praw-
nych  i instytucjonalnych gospodarki. W latach 60. po-
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13 Berle i Means (The Modern Corporation and Private Property, reprint 1991
New Brunschwick, s. 66) identyfikujà 5 sposobów (êróde∏) w∏adzy (control of

the corporation, corporate control system) w spó∏ce: na skutek posiadania
wszystkich aktywów spó∏ki (100%),  dzi´ki posiadaniu pakietu wi´kszoÊcio-
wego akcji (> 50%), poprzez narz´dzia prawne (holding, akcje bez prawa g∏o-
su etc; bez wi´kszoÊciowej w∏asnoÊci),  poprzez pakiet mniejszoÊciowy (<
50%),  sprawowanà przez  kadr´ zarzàdzajàcà (< 50%).
14 R. Frydman, A. Rapaczyƒski (1995): Prywatyzacja w Europie Wschodniej.
Znak, s. 163.
15 G. Gorton, R. Rosen (1995):  Corporate control, portfolio choice and decline

of banking. “Journal of Finance” No. 50,  s. 1380.

16 L. Allen, A.S. Cebenoyan (1991): Bank acquisitions and ownership structu-

re, theory and evidence. “Journal of Banking and Finance” No. 42, s. 419.
17 J.  Titenbrun (1997): Ekonomiczny sens prywatyzacji. Poznaƒ Humaniora. 
18 Granica ta jest powszechnie przyjmowana w badaniach amerykaƒskich. Wy-
nika z prawnego znaczenia posiadania 10% akcji, który umo˝liwia m.in. sku-
teczne oprotestowanie wrogiego przej´cia.   Por. m.in. T. H. Hannan, F. Mavin-
ga  (1980): Expense preference and managerial control – the case of banking

firm. “Journal of Economics” No. 11; R. La Porta, F. Lope de Silanez, A. Shle-
ifer (1999): Corporate ownership  around the world. “Journal of Finance” nr 52.
19 M. Hirschey (1999): Managerial equity ownership and bank performance.
“Economics Letter” No.  64, s. 209.
20 A. Berle, G. Means (1932): The Modern Corporation and Private Property, re-
print 1991, New Brunschwick.
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wrócono do problematyki badaƒ struktur (wzorców)
w∏asnoÊci i kontroli w spó∏kach amerykaƒskich. Bada-
nia obejmujàce 500 najwi´kszych amerykaƒskich kor-
poracji niefinansowych potwierdzi∏y obserwacje
sprzed 35 lat  i wykaza∏y, ˝e si∏a (pot´ga) korporacji  i
zakres w∏adzy mened˝erów wzrastajà21.

Rozproszony akcjonariat charakteryzuje obecnie
zdecydowanà wi´kszoÊç badanych firm w Wielkiej
Brytanii (100% badanych firm), Japonii (90%), USA
(80%), Australii (65%), Irlandii (65%), Francji (60%),
Kanadzie (60%), Szwajcarii (60%) i Korei Po∏udnio-
wej (55%). Dalsze badania struktur w∏asnoÊci korpo-
racji wskazujà, ˝e wyst´pujà gospodarki, w których
przewa˝ajà spó∏ki kontrolowane przez dominujàcego
(ponad 50% akcji), wi´kszoÊciowego akcjonariusza,
np. osoby prywatne (rodziny) najcz´Êciej kontrolujà
wielkie korporacje w Meksyku, Hongkongu, Argenty-
nie, Belgii, Portugalii, Szwecji, Grecji, Izraelu i Danii.
Najcz´Êciej instytucje finansowe kontrolujà spó∏ki w
Niemczech, Belgii, Portugalii, Szwecji i Hiszpanii22.
Cz´sto wÊród dominujàcych akcjonariuszy wyst´puje
paƒstwo (rzàd, agencje rzàdowe).  Kontroluje ono naj-
wi´cej wielkich korporacji w Austrii (70%), Singapu-
rze (45%), Izraelu (40%), we W∏oszech (40%) i w Nor-
wegii (35%). Obserwacje te raz jeszcze wskaza∏y na
istnienie wielu odmian gospodarki rynkowej, co wy-
nika z instytucjonalnych i kulturowych uwarunko-
waƒ rozwoju poszczególnych gospodarek. Jak na tym
tle kszta∏tuje si´ struktura w∏adania korporacyjnego w
Polsce?

Poziom koncentracji w∏asnoÊci i kontroli polskich
spó∏ek  publicznych jest uznawany  za wysoki  i zbie˝-
ny  z poziomem  obserwowanym dla rynków kapita∏o-
wych krajów Europy kontynentalnej23. Ponad 1/3 spó∏-
ek (35,7%) notowanych w 1999 r. na warszawskiej
Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych mia∏a akcjonariusza
posiadajàcego ponad 50% g∏osów na walnym zgroma-
dzeniu akcjonariuszy, a blisko 80% spó∏ek by∏o zarzà-
dzanych przez akcjonariusza dysponujàcego pakietem
ponad 25% akcji. W ciàgu ostatnich dwóch lat utrzy-
ma∏a si´ tendencja do koncentracji w∏asnoÊci; ponadto
wzrós∏ udzia∏ spó∏ek kontrolowanych pakietem 25-
50% akcji24. WÊród zbadanych 193 spó∏ek z listy 500
najwi´kszych firm w Polsce w 1996 r., z wy∏àczeniem
przedsi´biorstw paƒstwowych oraz instytucji finanso-
wych, w 165 spó∏kach (85%) g∏ówny udzia∏owiec mia∏
powy˝ej 50% akcji25.

Wychodzàc z powy˝szych przes∏anek, analizie pod-
dano struktur´ akcjonariatu banków (kto jest najwi´k-
szym akcjonariuszem w spó∏ce i jakà si∏à g∏osu dysponu-
je), nie oddzielajàc banków notowanych na gie∏dzie od
pozosta∏ych. Wydzielono 4 kategorie koncentracji kon-
troli dominujàcego  akcjonariusza w banku. Wybór war-
toÊci progowych poprzedzono rozpoznaniem dost´pno-
Êci danych i analizà wyst´pujàcych w polskim prawie
wartoÊci granicznych udzia∏ów (akcji), których przekro-
czenie wywo∏uje prawne skutki (patrz  tabela 1)26.

Kategoria 1.: wszystkie akcje (100%) banku  w r´-
kach jednego akcjonariusza. Wszystkie akcje banku sà
w posiadaniu jednego akcjonariusza; w tej sytuacji pro-
blem agencji w relacji w∏aÊciciel – zarzàd banku, wyda-
je si´ byç najmniejszy. Znaczenie rady nadzorczej jest
ma∏e. Do kategorii tej nale˝à jednak ró˝ni w∏aÊciciele -
akcjonariusze prywatni,  spó∏ki holdingowe, spó∏ki -
matki banków zagranicznych, instytucje publiczne i
paƒstwowe (Skarb Paƒstwa); stàd oddzia∏ywanie za-
rzàdcze na spó∏k´ mo˝e si´ znacznie ró˝niç. Jedno-
znaczne w∏adanie powinno skutkowaç wysokà spraw-
noÊcià procesu tworzenia i realizacji strategii. W tym
przypadku ograniczone sà  jednak bezpoÊrednie bodê-
ce rynkowe – brakuje bezpoÊredniej wyceny, a dost´p-
ne sà jedynie oceny ratingowe. 

Kategoria 2.: najwi´kszy akcjonariusz posiada nie
mniej ni˝ 75% akcji banku. W wi´kszoÊci krajów ozna-
cza to pe∏ni´ w∏adzy akcjonariusza, gdy˝ do ewentual-
nych skutecznych dzia∏aƒ akcjonariuszy mniejszoÊcio-
wych konieczne jest posiadanie przez nich co najmniej
25% g∏osów (np. zablokowanie niektórych decyzji WZA
o zmianie statutu czy likwidacji spó∏ki)27. W tej katego-
rii wydzielono równie˝ instytucje paƒstwowe (publicz-
ne), gdy˝ ich oddzia∏ywanie zarzàdcze mo˝e byç od-
mienne ni˝ w przypadku pozosta∏ych podmiotów go-
spodarczych. W teorii w∏adania korporacyjnego uk∏ad
ten oznacza  równie˝  ma∏e problemy agencji. ObecnoÊç
akcjonariusza mniejszoÊciowego wià˝e si´ z  pojawie-
niem  problemu „jazdy na gap´” i asymetrià korzyÊci.
Niektóre ustawodawstwa handlowe przewidujà mo˝li-
woÊç „wyciskania” (squeez out) akcjonariuszy mniej-
szoÊciowych. Powstaje wi´c pytanie, dlaczego mimo to
funkcjonujà mniejszoÊciowi akcjonariusze, licznie wy-
st´pujàcy w tej grupie. W  kategorii tej znaczna jest rów-
nie˝  obecnoÊç akcjonariuszy o  udzia∏ach poni˝ej 1%.

Kategoria 3.: najwi´kszy akcjonariusz posiada od
50% do 75% akcji. Pe∏nia w∏adzy akcjonariusza wi´k-
szoÊciowego jest ograniczona, jeÊli pozostali akcjona-
riusze potrafià si´ zorganizowaç na walnym zgroma-
dzeniu akcjonariuszy28. Wzrasta znaczenie rady nad-

21 Larner (1970) za E. Domaƒska (1986): Kapitalizm mened˝erski. Warszawa PWE.
22 La Porta et al. (1999, s. 52). Badaniem obj´to prób´ 20 najwi´kszych pod
wzgl´dem wartoÊci rynkowej korporacji w 27 krajach Êwiata.
23 P. Tamowicz, M. Dzier˝anowski (2001): W∏asnoÊç i kontrola polskich korpo-

racji. Polskie Forum Corporate Governance, maszynopis powielony.
24 M. Wypych (2001): Nadzór w∏aÊcicielski w spó∏kach notowanych na GPW w

Warszawie. W: J. Duraj (red.): WartoÊç przedsi´biorstwa – z teorii i praktyki za-

rzàdzania. P∏ock Wydawnictwo Naukowe NOVUM, s. 160; M. Âliwiƒski
(2001): Coraz wi´ksza koncentracja obrotów. „Parkiet” z 14.11.2001 r.
25 K. Karczmarczuk (1998): Struktura w∏asnoÊci a przedsi´biorczoÊç. „Ekono-
mista”, s. 233.

26 S. Kamiƒski (2001): Znaczne pakiety akcji. „Glosa”, s. 14.
27 J.K. Solarz (1997): Zarzàdzanie strategiczne w bankach. Warszawa Poltext, s. 92.
28 W badaniach amerykaƒskich (np. Glassman i Rhoades, 1980) za granic´
oznaczajàcà pe∏ni´ kontroli w∏aÊciciela lub w∏aÊcicieli uznaje si´ 60%, przy
czym na t´ sum´ udzia∏ów nie mo˝e si´ sk∏adaç wi´cej ni˝ 12 akcjonariuszy.
Cz´stym okreÊleniem koncentracji w∏asnoÊci jest suma udzia∏ów pierwszych 5
najwi´kszych udzia∏owców.



zorczej oraz nasila si´ problem agencji. Uk∏ad wydaje
si´ byç mniej stabilny, ale prorozwojowy - ze wzgl´du
na obecnoÊç, prócz g∏ównego akcjonariusza, kilku po-
tencjalnych rywali, mogàcych poprzez odpowiednià
strategi´ zostaç g∏ównymi akcjonariuszami w przysz∏o-
Êci, np. poprzez obj´cie nowej emisji, obligacje zamien-
ne, pe∏nomocnictwa. Pojawia si´ problem dost´pu zna-
czàcego akcjonariusza mniejszoÊciowego do informacji
banku, w tym o klientach. Mo˝e to byç dodatkowà ko-
rzyÊcià wynikajàcà z mniejszoÊciowego zaanga˝owania.

Kategoria 4.: najwi´kszy akcjonariusz posiada
mniej ni˝ 50% akcji. W tej kategorii system w∏adania
korporacyjnego jest najbardziej skomplikowany i silnie
uwarunkowany strukturà akcjonariatu poza najwi´k-
szym udzia∏owcem. Wyst´puje wiele mechanizmów
w∏adania korporacyjnego, a problem agencji mo˝e
przybieraç najostrzejszà form´. Silniejsza jest rola rady
nadzorczej. Do tej kategorii nale˝à równie˝ instytucje
paƒstwowe, ale wp∏yw ich specyfiki zarzàdczej na nad-
zór korporacyjny banku jest znacznie mniejszy ni˝ w
pozosta∏ych kategoriach, stàd nie sà one identyfikowa-
ne. Do tej kategorii zaliczono równie˝ banki, których
udzia∏owcami sà spó∏dzielcy (banki spó∏dzielcze), z
wyjàtkiem Polski, gdzie wydzielono kategori´ „w∏a-
snoÊç spó∏dzielcza”. 

Wyniki badaƒ 

Wyniki badania reprezentatywnej grupy 736 banków z
23 gospodarek Êwiata przedstawia tabela 2 oraz wykre-
sy 2, 3, 4, 5.

Badanie struktury w∏asnoÊci  banków  w g∏ównych
krajach OECD - modelowych dla systemów w∏adania
korporacyjnego  (USA, Wielka Brytania, Japonia i
Niemcy) - wskazuje, ˝e w bankowoÊci cz´Êciej ni˝ w
badanych firmach niefinansowych (La Porta, 1999) wy-
st´puje wi´kszoÊciowy, dominujàcy  akcjonariusz (ka-
tegoria 1 i 2), szczególnie w Wielkiej Brytanii (73% ba-
danych banków) i USA (65%), co jest pewnym odst´p-
stwem od dotychczasowych  charakterystyk modeli29.
Z kolei wi´kszy ni˝ w przemyÊle jest udzia∏ banków
kontrolowanych przez rozproszony akcjonariat w
Niemczech (32,5%) czy  Japonii (92,5%). 

W przypadku Wielkiej Brytanii otrzymany wynik
nale˝y interpretowaç, bioràc pod uwag´ du˝à liczb´
banków zagranicznych w badanej próbie, b´dàcych
100% spó∏kami-córkami  banków z innych krajów. Naj-
wi´ksze banki komercyjne (Barclays, Abbey National,
Royal Bank of Scotland) nale˝à jednak do kategorii ak-
cjonariatu rozproszonego lub ich w∏aÊcicielem wi´k-
szoÊciowym (100%) jest spó∏ka holdingowa (Lloyds
TSB – Alliance Trust). Podobnie mo˝na zinterpretowaç
wysokà koncentracj´ akcjonariatów banków w Holan-

dii, za sprawà silnego umi´dzynarodowienia sektora.
W próbie banków  z USA du˝y by∏ udzia∏ przypadków,
które nie ujawnia∏y struktury akcjonariuszy (40%). Ze
wzgl´du na specyfik´ spó∏ek amerykaƒskich, charakte-
ryzujàcych si´ wysokim rozproszeniem akcjonariatu,
oraz po wyrywkowym sprawdzeniu w internecie infor-
macji o akcjonariuszach, ujawniajàcej rozproszenie i
„w∏adz´ mened˝mentu” w tych bankach, przypadki te
zosta∏y zakwalifikowane do kategorii 4. Wy∏aniajàcy
si´ z badania obraz banków Japonii – wi´kszoÊç ban-
ków (93%) ma bardzo rozproszony akcjonariat30 - jest
zbli˝ony do wyników osiàgni´tych przez Claessena z
zespo∏em (2000, s. 106), który wÊród 20 przebadanych
najwi´kszych firm znalaz∏ 90% majàcych szeroko roz-
proszony kapita∏31. Podobnà struktur´ odnajdujemy w
Korei (78%). W obu tych krajach charakterystyczna jest
silnie rozproszona struktura akcjonariatu banków.
Przeci´tna wielkoÊç najwi´kszego pakietu mniejszo-
Êciowego wynosi∏a w bankach Japonii 4,9% akcji, a w
Korei 11,1%. W wybranych, reprezentatywnych ban-
kach wspó∏czynnik koncentracji akcjonariuszy (wspó∏-
czynnik Herfindhala-Hirschmanna) wynosi∏ od 0,016
do 0,077432.  Bioràc pod uwag´ tradycyjne formy orga-
nizacji gospodarki japoƒskiej (keire-tsu), mo˝na przy-
puszczaç, ˝e formalny obraz nie ukazuje istniejàcych
mechanizmów koncentracji kontroli w tych krajach
(wykorzystywane sà mechanizmy m.in. cross-shareho-
ldings, piramidy holdingowe). Akcje wielkich banków
by∏y w ponad 90% we w∏adaniu innych instytucji fi-
nansowych i niefinansowych, a udzia∏ akcji w posiada-
niu inwestorów indywidualnych (6,2%) by∏ mniejszy
ni˝ w sektorze firm niefinansowych (21,1%)33.

W sektorach bankowych wi´kszoÊci analizowa-
nych krajów zaobserwowano jednak szerszà ni˝ w sek-
torze realnym (La Porta, 1999) obecnoÊç podmiotów
kontrolowanych przez akcjonariuszy majàcych pakiety
mniejszoÊciowe (< 50%). Wyt∏umaczeniem mo˝e byç
wielkoÊç instytucji finansowych, gdy˝ im wi´ksze ka-
pita∏y, tym trudniej znaleêç pojedynczych akcjonariu-
szy gotowych braç na siebie tak du˝e ryzyko. Dlatego
inwestorzy dà˝à do dywersyfikacji ryzyka i mo˝e to
prowadziç do wi´kszego ni˝ w ma∏ych  spó∏kach roz-
proszenia akcjonariatu. Uzasadnione mo˝e byç te˝
przypuszczenie, ˝e wÊród najwi´kszych podmiotów w
sektorze bankowym wi´cej ni˝ w sektorze realnym jest
kapita∏u spó∏dzielczego, a podmioty te zosta∏y  zakwa-
lifikowane do kategorii 4. Najwi´kszy udzia∏ podmio-
tów o tych w∏aÊciwoÊciach (du˝y udzia∏ banków kon-
trolowanych przez mniejszoÊciowe pakiety < 20% ak-
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30 Najwi´kszy akcjonariusz w banku zaliczonym do  kategorii 4 ma 20%, a naj-
mniejszy z najwi´kszych ujawniony pakiet liczy zaledwie  2,7%.
31 W ca∏ej badanej próbie 1.240 firm wskaênik ten wyniós∏ 79,8%, przy zasto-
sowaniu progu koncentracji  (odci´cia) nie wi´cej jak 20% kapita∏u.
32 W. ¸yszkiewicz (2000): Industrial organization – organizacja rynku i konku-

rencja. Warszawa Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 157.
33 J. Teranishi (1997): Bank Governance in the Japanese Economic System.

BNL Quarterly Review, March, s. 48.

29 Por. I.  Ko∏adkiewicz (1999): Nadzór korporacyjny – perspektywa mi´dzyna-

rodowa (red.). Warszawa Poltex, s. 71.
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cji) majà systemu bankowe Japonii, Danii, Korei, USA,
Finlandii, S∏owenii.

WÊród „autorytarnych”34 w∏aÊcicieli banków w
analizowanych systemach bankowych wysoka jest
obecnoÊç paƒstwa. Tylko w dwóch z badanych syste-
mów: w USA i Wielkiej Brytanii, brakuje w∏asnoÊci
paƒstwowej, w pozosta∏ych krajach paƒstwo kontrolu-
je od 1/10 banków (Austria, Finlandia, Belgia) po 1/3
banków (Islandia S∏owenia, Argentyna), a nawet 2/3
banków (Indonezja). Na znaczàce zaanga˝owanie paƒ-
stwa w bankowoÊci w skali Êwiata wskazuje badanie La
Porty z zespo∏em (2000). Stwierdzi∏ on, ˝e w∏adza paƒ-
stwowa kontrolowa∏a w 1995 r.  Êrednio 41,6% (media-
na 33,3%) aktywów 10 najwi´kszych banków komer-
cyjnych i oszcz´dnoÊciowych w 93 gospodarkach Êwia-
ta. Wskazuje równie˝, ˝e w wi´kszoÊci krajów udzia∏
ten obni˝y∏ si´ od 1970 r., jednak w niektórych nastàpi∏
wzrost zaanga˝owania paƒstwa (np. w Szwecji, Holan-
dii). DoÊç liczne by∏y równie˝ przypadki nacjonalizacji
banków (systemów bankowych) w okresie po 1970 r. W
wyniku kryzysów finansowych w ostatnich latach mo˝-
na zauwa˝yç powrót w∏asnoÊci paƒstwowej w syste-
mach bankowych35.

W polskim systemie bankowym zaobserwowano
post´pujàcà koncentracj´ w∏asnoÊci. W 1993 r. w po∏o-
wie badanych banków najwi´kszy pakiet akcji liczy∏
mniej ni˝ 50% (przeci´tnie wynosi∏ on 27,9% akcji),
banki majàce jednego akcjonariusza (100% akcji) stano-
wi∏y zaÊ oko∏o 1/3  badanej populacji. By∏o to efektem
powstania licznych nowych banków po 1987 r., a
zw∏aszcza na  poczàtku lat 90., a tak˝e wymogu prawa
bankowego, ˝e liczba za∏o˝ycieli  banku nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 3 osoby prawne lub 10 osób fizycznych36.
Wi´kszoÊç pakietów akcji by∏a w posiadaniu Skarbu
Paƒstwa lub przedsi´biorstw paƒstwowych, a rynkowe
mechanizmy w∏adania korporacyjnego funkcjonowa∏y
u∏omnie. Kapita∏y Skarbu Paƒstwa w bankach by∏y ad-
ministrowane przez ró˝ne ministerstwa (Ministerstwo
Finansów, Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo
Wspó∏pracy Gospodarczej z Zagranicà) oraz parabud˝e-
towe fundusze  celowe (np. Narodowy Fundusz Ochro-
ny Ârodowiska, Fundusz Pracy).

Po szeÊciu latach przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych
banki zarzàdzane mniejszoÊciowym pakietem akcji to je-
dynie 18,8%  badanej populacji, a przeci´tny pakiet
zwi´kszy∏ si´ do 44,9%, co jest najwy˝szà wartoÊcià w
obserwowanych krajach37. Obecnie wi´kszoÊç banków
komercyjnych (67,6% w II kwartale 2001 r.) ma jednego
dominujàcego akcjonariusza (kontrolujàcego co najmniej

50% akcji). Zdecydowanie obni˝y∏a si´ obecnoÊç w∏a-
snoÊci paƒstwowej w kapita∏ach banków - z 76,3% w
1993 r. do 14,5% w 2001 r. W wyniku dokonujàcej si´ w
ostatnich latach prywatyzacji i konsolidacji liczba ban-
ków komercyjnych zmniejszy∏a si´ o 1/5 w porównaniu
z 1993 r. Co charakterystyczne, wspomniane du˝e pakie-
ty akcji (powy˝ej 40%) sà w posiadaniu strategicznych
(w wi´kszoÊci zagranicznych) akcjonariuszy w bankach
gie∏dowych (BRE Bank SA, Kredyt Bank SA, BIG Bank
Gdaƒski SA, BOÂ SA, Bank Cz´stochowa SA, ale tak˝e
BWE SA, Bank Pocztowy SA). W niektórych przypad-
kach podwy˝szenie zaanga˝owania by∏o spowodowane
obawà przed przej´ciem w zwiàzku z du˝ym zaintereso-
waniem inwestorów zagranicznych nabyciem banku w
Polsce w latach 1998-2000 (np. Kredyt Bank SA, BOÂ
SA; tendencja ta szczególnie nasili∏a si´ po próbie wro-
giego przej´cia BIG Banku Gdaƒskiego SA).

Wysokà koncentracj´ praw w∏asnoÊci banków w
r´kach inwestorów mo˝emy interpretowaç  jako prze-
jaw ich du˝ego zainteresowania inwestycjà a jednocze-
Ênie jako oznak´ s∏aboÊci systemu ochrony praw inwe-
storów mniejszoÊciowych – posiadanie niewielkiego
pakietu akcji nie gwarantuje otrzymania nale˝nej stopy
zwrotu z u˝yczonego kapita∏u. Ponadto struktura taka
mo˝e Êwiadczyç o wczesnym stadium rozwoju rynku
zdolnoÊci mened˝erów oraz potrzebie silnego nadzoru
nad kadrà zarzàdzajàcà w procesie restrukturyzacji
banków. W tym stanie rzeczy najefektywniej mo˝e jà
zapewniç akcjonariusz dominujàcy. Wysokie zaanga˝o-
wanie w∏aÊcicielskie  (posiadanie du˝ego pakietu akcji)
oznacza dla akcjonariusza zmniejszenie p∏ynnoÊci swo-
ich aktywów oraz mo˝e si´ wiàzaç z os∏abieniem moty-
wacji zarzàdów. Wskazywane jest istnienie zale˝noÊci
(trade-off) mi´dzy intensywnoÊcià nadzoru a innowa-
cyjnoÊcià (przedsi´biorczoÊcià) zarzàdu – im mocniej-
sze pozycja akcjonariusza dominujàcego tym silniejszy
mo˝e byç nadzór i ograniczenie swobody zarzàdu. To
mo˝e si´ jednak wiàzaç ze zmniejszeniem motywacji
zarzàdu do innowacyjnoÊci, gdy˝ du˝y akcjonariusz
mo˝e byç niech´tny podejmowaniu ryzyka38. Nie mo˝-
na wykluczyç argumentacji wskazujàcej na potrzeb´
dominujàcej obecnoÊci inwestora w spó∏ce, aby mo˝li-
we by∏o zrealizowanie „importowanej” strategii zawie-
rajàcej elementy transferu wartoÊci (transfer pricing,
tunneling39) czy prowadzàcej do faktycznej utraty
przez kontrolowany bank samodzielnoÊci i przekszta∏-
cenia go w oddzia∏ w wi´kszej strukturze.

Jak wskazujà zaprezentowane wyniki, w syste-
mach bankowych wyst´puje du˝e zró˝nicowanie
struktur w∏asnoÊci kapita∏ów. W wi´kszoÊci badanych
krajów dominujà inwestorzy kontrolujàcy wi´kszoÊcio-
we pakiety akcji (powy˝ej 50%). Sytuacja w zakresie

34 Tym terminem okreÊlamy akcjonariusza, który posiada wi´cej ni˝ 50% ak-
cji i odpowiadajàcà temu si∏´ g∏osu na WZA.
35 W Turcji paƒstwo przej´∏o w poczàtku 2001 r. kontrol´ nad 13 najwi´kszymi
bankami; planowana jest ponowna prywatyzacja po dokonaniu sanacji banków.
36 Art. 57 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r . Prawo bankowe (Dz.U. z  1992 r.
nr 72, poz. 359 z póên. zmian.)
37 Podobna przeci´tna wielkoÊç pakietu mniejszoÊciowego cechuje  jedynie
Turcj´.

38 F. Allen, D. Gale (2000): Comparing Financial Systems. Cambridge MIT,
s. 102. 
39 Np. przypadki Investicni a Postovni Banka IBP. Por. J. Wielechowska-
-Wypych (2000): Czeski b∏àd. „Nasz Bank” nr 8, s. 5.



formy w∏adania korporacyjnego w bankach w Polsce
po 12 latach transformacji nie odbiega wi´c znaczàco
od praktyki w innych krajach europejskich. Mo˝e to
byç odczytywane jako osiàgni´cie pewnej dojrza∏oÊci
rozwoju naszego systemu finansowego i w∏adania kor-
poracyjnego. Badania wskaza∏y formalne podobieƒ-
stwo form w∏adania do obserwowanych w wi´kszoÊci
krajów OECD. Wobec tego nasuwa si´ pytanie, jakie
mogà byç skutki tego stanu dla gospodarki narodowej.
Polskà specyfikà jest wysoki udzia∏ zaanga˝owania ka-
pita∏u nierezydentów w bankach – spó∏kach akcyj-
nych40. Wysoki udzia∏  banków, w których g∏ówny ak-
cjonariusz kontroluje kwalifikowanà wi´kszoÊç kapita-
∏u spó∏ki (co najmniej 75%), a jednoczeÊnie jest to za-
graniczny inwestor bran˝owy (bank, instytucja finan-
sowa), mo˝e prze∏o˝yç si´ na wzrost konkurencyjnoÊci
w polskim sektorze finansowym, w wyniku szybkiego
i efektywnego wprowadzenia rynkowych strategii tych
banków. W tym uk∏adzie zarzàdczym wynikajàcym ze
skoncentrowanej w∏asnoÊci, strategie b´dà tworzone
zgodnie z  imperatywem wartoÊci dla akcjonariusza.
Trudno jednak nie zauwa˝yç ró˝nic kulturowych, na-
rodowych i odmiennych funkcji w procesie globaliza-
cji mi´dzy wspomnianymi zagranicznymi  bankami in-
westorami a bankami polskimi. Pomimo post´pu glo-
balizacji mo˝na rozró˝niç podmioty „globalizujàce” i
poddane globalizacji. Nale˝y zauwa˝aç wieloszczeblo-
wà struktur´ w∏asnoÊci globalnych banków i wyst´pu-
jàcy w ka˝dym ogniwie problem agencji, mogàcy niwe-
czyç sprawnoÊç ekonomicznà uk∏adu.  Ostatnie wy-
padki w Stanach Zjednoczonych zdajà si´ wskazywaç,
jak niedoskona∏y jest nadal jeden z dominujàcych na
Êwiecie systemów nadzoru korporacyjnego i jak szko-
dliwa mo˝e byç jego niesprawnoÊç. Z drugiej strony
ujawnienie nieprawid∏owoÊci b´dzie skutkowa∏o
zmianami regulacji i poprawà wiarygodnoÊci pozosta-
∏ych spó∏ek.

Ze wzgl´du na podatnoÊç  systemu bankowego na
niestabilnoÊç szczególne znaczenie dla zapewnienia
stabilnoÊci finansowej ma zrównowa˝enie bodêców
wobec wszystkich uczestników systemu w∏adania kor-
poracyjnego banku.  Mo˝e si´ ono przejawiaç ujawnie-
niem podzia∏u zysku lub przyrostu wartoÊci spó∏ki

mi´dzy wszystkich interesariuszy. Tworzy to przejrzy-
stoÊç systemu i mo˝e zapewniç stabilnoÊç. 

Warto równie˝ postawiç  pytanie, czy w przysz∏o-
Êci zostanie utrzymana dotychczasowa struktura w∏a-
snoÊci w interesujàcym nas sektorze, czy mo˝liwe jest
te˝ rozproszenie akcjonariatu w wyniku rozwoju kapi-
ta∏ów banków i finansowania si´ na lokalnym rynku
kapita∏owym. Mo˝e temu sprzyjaç koniecznoÊç pod-
wy˝szenia kapita∏ów banków wynikajàca z planowane-
go wprowadzenia zasad New Capital Adequacy Frame-
work, jak równie˝  wzrastajàcy wolumen Êrodków b´-
dàcych do dyspozycji funduszy emerytalnych. Mo˝e to
zaowocowaç zmianà struktury akcjonariuszy w ban-
kach i zmianà proporcji obecnoÊci kapita∏u zagranicz-
nego w polskiej bankowoÊci. 

Analiza kapitalizacji sektora bankowego wskazuje
jednak, ˝e w po∏owie 2001 r. zdecydowana wi´kszoÊç
banków komercyjnych posiada∏a fundusze adekwatne
do rozmiarów przewidywanego wówczas  ryzyka kre-
dytowego, o czym Êwiadczy wspó∏czynnik wyp∏acalno-
Êci powy˝ej 8%. W ostatnich latach obserwujemy jed-
nak mniejszà dynamik´ przyrostu sumy funduszy w∏a-
snych ni˝ sumy bilansowej banków. Tendencja ta spo-
woduje, ˝e w niedalekiej przysz∏oÊci banki b´dà musia-
∏y podnieÊç kapita∏y w∏asne, aby dokoƒczyç restruktu-
ryzacj´  oraz zrealizowaç strategi´ aktywnego podejmo-
wania ryzyka, co mo˝e si´ wiàzaç z o˝ywieniem gospo-
darki i wyjÊciem ze stanu recesji. Prawdopodobnie
zmieni si´  struktura kapita∏u i wzrastaç b´dzie udzia∏
finansowania d∏ugiem w postaci krótkoterminowych
zobowiàzaƒ podporzàdkowanych oraz emisji obligacji
banków (w 2001 r. stanowi∏y one, odpowiednio, 1,6% i
2,6% kapita∏ów w∏asnych systemu bankowego). 

Obserwacje wskazujà równie˝,  ˝e nowe emisje ak-
cji banków by∏y w ostatnim okresie  adresowane  do do-
tychczasowych akcjonariuszy i obejmowane przez nich
(Fortis Bank SA, Kredyt Bank SA, Deutsche Bank 24 SA,
Amerbank SA, NORDEA Bank Polska SA, BIG Bank
Gdaƒski SA) – co skutkuje petryfikacjà struktury w∏asno-
Êciowej lub dalszym wzrostem koncentracji w∏asnoÊci.
Zmianie struktury w∏aÊcicielskiej nie sprzyja równie˝
obecna sytuacja na polskim rynku kapita∏owym - niskie
notowania, wysoki udzia∏ banków w malejàcej kapitali-
zacji GPW, malejàca pula akcji w obrocie (free float) -
tym bardziej ˝e skutki recesji w gospodarce uwidocznia-
jà si´ w wynikach banków z pewnym opóênieniem. 

11BANK I  KREDYT marzec 2003 BankowoÊç Komercyjna

40 Podobne proporcje wyst´pujà tak˝e w innych krajach, np. w Czechach, na
W´grzech.
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Tabela 2 . Struktura w∏adania bankami w wybranych krajach (%)
Argentyna Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Indonezja Islandia

liczba badanych banków 20 38 31 20 20 12 40 14 30 40 20 6
kategoria 1  (100% akcji) 35.0 21.1 25.8 33.3 40.0 41.7 32.5 21.4 13.3 72.5 25.0 16.7
kategoria 2 (> 75% akcji) 20.0 5.3 29.0 14.3 15.0 0.0 32.5 0.0 33.3 2.5 40.0 16.7
kategoria 3 (> 50% i <75% akcji) 30.0 23.7 22.6 42.9 5.0 8.3 12.5 21.4 10.0 7.5 25.0 0.0
kategoria 4 (< 50% akcji) 15.0 50.0 22.6 9.5 40.0 50.0 22.5 57.1 43.3 17.5 10.0 66.7

Japonia Korea Niemcy Norwegia Portugalia S∏owenia Szwecja Turcja USA W´gry Wlk. Brytania W∏ochy

liczba badanych banków 40 35 40 21 34 25 20 24 40 34 41 41
kategoria 1  (100% akcji) 2.5 2.9 12.5 33.3 35.3 8.0 70.0 25.0 37.5 37.5 70.7 22.0
kategoria 2 (> 75% akcji) 2.5 8.6 27.5 4.8 20.6 16.0 5.0 20.8 5.0 27.5 4.9 9.8
kategoria 3 (> 50% i <75% akcji) 2.5 11.4 27.5 0.0 20.6 20.0 10.0 37.5 2.5 10.0 0.0 22.0
kategoria 4 (< 50% akcji) 92.5 77.1 32.5 61.9 23.5 56.0 15.0 16.7 55.0 10.0 24.4 46.3

Zród∏o: NBP, BancScope BvD, obliczenia w∏asne.
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Wykres 1  Zmiana w∏asnoÊci kapita∏ów w∏asnych banków w latach 1993-2000
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Wykres 2  Struktura w∏adania korporacyjnego w systemie bankowym - kraje wiodàce

Tabela 1 . Progi procentowe praw z akcji wyst´pujàce w polskim ustawodawstwie
5% 10% 20% 25% 33% 50% 66% 75% 100%  

Prawo bankowe 25, 26 26 26 26 26 66 11* 75   
Kodeks spó∏ek handlowych 400 417.4 415.2; 416,1; 415,1 404,

417.4 417,4 415,3  
Ustawa o publicznym obrocie 147 147 149 149 149     
Ustawa o przeciwdzia∏aniu praktykom 
monopolistycznym xx 11 11 11     

* ustawa o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej 
Uwaga: liczby w tabeli oznaczajà odpowiedni paragraf ustawy.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

èród∏o: obliczenia w∏asne.
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Wykres 3  Sposoby w∏adania korporacyjnego w sektorze bankowym - rynki wy∏aniajàce si´
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Wykres 4  Sposób w∏adania korporacyjnego bankami w systemach bankowych w UE
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Wykres 5  Typ w∏adania korporacyjnego w systemie bankowym w Polsce
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Wykres 6  Rozk∏ad wielkoÊci pierwszego, najwi´kszego pakietu akcji banków w Polsce w 1999 r.

Uwaga: bez banków spó∏dzielczych i spó∏dzielczych banków regionalnych.
èród∏o: dane NBP, raporty roczne.


