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STUDIUM PRZYPADKU 
 
Notatki o skandalu korupcyjnym w Siemens AG 
 
Wojciech Rogowski 

 
Dla większości ludzi uczciwe podejście do rzeczy  

jest odstępstwem od normalnego sposobu działania   
i naruszeniem zasad codziennego zakłamania 

Zoe Heller1 
 

Niniejsze opracowanie2 jest studium przypadku (case study) afery korupcyjnej w 
ponadnarodowej korporacji o globalnym zasięgu działania. Zawiera próbę analizy 
przyczyn i mechanizmów ujawnionych praktyk korupcyjnych i malwersacji  
finansowych. Studium przypadku obejmuje także analizę polityki informacyjnej 
koncernu oraz reakcji rynków, inwestorów i innych stakeholders spółki na dramatyczne 
wydarzenia. Analiza przypadku koncernu Siemens AG pozwala uaktualnić obraz 
niemieckiego corporate governance, poznać specyficzne relacje pomiędzy państwem a 
wielką korporacją, a także wyciągnąć wnioski na ten temat dla polskich spółek.  
 
 
Prolog 
 
 
W mglisty poranek 15 listopada 2006 roku kilkuset niemieckich policjantów, prokuratorów i 
urzędników służb skarbowych przeprowadziło jednoczesne rewizje w ponad 30 biurach i 
mieszkaniach pracowników koncernu Siemens AG – jednej z najstarszych i najbardziej 
rozpoznawalnych na świecie niemieckich firm. Podstawą prawną zakrojonych na bardzo 
szeroką skalę działań śledczych pod kryptonimem „Operacja Amigo”, bezprecedensowych 
wobec tak dużej korporacji, były udokumentowane podejrzenia o nielegalne transfery 
finansowe (korupcja, malwersacje, pranie brudnych pieniędzy), odkryte przez służby nadzoru 
finansowego w trakcie trwających od  2004 roku niejawnych postępowań w Liechtensteinie i 
Szwajcarii3.  

                                                 
1 Zoe Heller, 2007, Notatki o skandalu, (tłum. J. Prądzyńska), MUZA, Warszawa, s. 8. 

2 Artykuł opracowany został na podstawie publikowanych źródeł i informacji publicznie dostępnych. Może 
zawierać błędy w danych, z których korzystałem. Zawarte w nim moje osobiste opinie i poglądy nie mogą być  
traktowane jako stanowisko instytucji, dla której pracuję. Za wszelkie ew. błędy ponoszę osobistą 
odpowiedzialność. Jednym z celów opracowania jest dostarczenie materiału dydaktycznego (case study) dla 
studiów MBA, zarządzania i ekonomii, a także materiału do refleksji wszystkim zainteresowanym problematyką 
patologii w korporacjach. Nie było moim zamiarem ocenianie zachowań prywatnych osób przywołanych  w tym 
studium, a jedynie prezentacja faktów związanych z ich działalnością zawodową. Serdecznie dziękuje wielu 
osobom, które swoją pomocą przy zdobywaniu informacji oraz uwagami i konstruktywną krytyką poprzednich 
wersji pracy istotnie przyczyniły się do jej poprawy. Szczególnie gorąco dziękuję M.Kitali za excellent research 
assistance, E. Lemańskiej, J. Paczosze, R. Sieradzkiemu. Dziękuję firmom InfoCredit-online.pl oraz Siemens za 
udostępnione dane i materiały.  

3 Wiosną 2003 roku uwagę nadzoru bankowego zwróciły liczne transakcje finansowe, dokonywane za 
pośrednictwem banku w Liechtensteinie przez niewielka firmę Marthas Overseas Corp. w Panamie, należącą do 
jednego z prezesów greckiego oddziału Siemens AG. Powodem zainteresowania tymi transakcjami było 
podejrzenie o finansowanie międzynarodowego terroryzmu. To akurat podejrzenie się nie potwierdziło, niemniej 
zbadanie tych transakcji przyczyniło się do odkrycia śladów jednego z największych przestępstw korupcyjnych.  
Transakcje dokonywane na podejrzanych kontach były obserwowane do połowy 2005 roku, lecz fakty te 
ujawniono dopiero po dwóch latach. W grudniu 2006 roku „The Wall Street Journal” (Dec. 18) poinformował, 
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 Podejrzenia były na tyle wiarygodne i udokumentowane, że pozwalały na wydanie 
nakazu rewizji, w tym w biurach prezesa zarządu i wysokich rangą dyrektorów, aresztowanie 
podejrzanych oraz postawienie im zarzutów popełnienia przestępstw finansowych na kwotę 
około 20 mln EUR. W wyniku działań śledczych zatrzymano 12 osób, w tym 10 byłych 
pracowników Siemensa (m.in. dyrektora finansowego działu telekomunikacji, dyrektora ds. 
sprzedaży zagranicznej, szefa audytu wewnętrznego, szefa rachunkowości i controlingu) – 
podejrzewanych o organizowanie i wręczanie łapówek w celu uzyskania zamówień4. 
Zabezpieczono ponad 30 tys. dokumentów i kilka tysięcy dysków komputerowych5.  
 Od pierwszego dnia śledztwa władze Siemens AG, potwierdzały fakt istnienia 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy i deklarowały wszelką pomoc (fully supporting) w 
wyjaśnieniu prawdy i ukaraniu winnych. Zastrzegając jednakże, że spółka Siemens AG jest 
tylko świadkiem w sprawie podejrzewanych o dokonywanie przestępstw pracowników 
koncernu. Skala podjętych wówczas działań śledczych wobec największej firmy Republiki 
Federalnej Niemiec przykuła uwagę światowych mass mediów, które nieco na wyrost 
okrzyknęły sprawę „skandalem”. Jednak dalszy szybki bieg wypadków i ujawniane kolejne 
fakty pozwoliły już niebawem stwierdzić, że określenie to jest całkiem na miejscu.  
 W ponad rok od tamtych wydarzeń  warto podjąć próbę podsumowania ujawnionych 
faktów, mechanizmów korupcji korporacyjnej, reakcji spółki na groźną sytuację kryzysową, a 
także  prześledzenia skutków afery korupcyjnej dla losów samej spółki, jej organów oraz 
poszczególnych osób z gremiów kierowniczych. Spojrzenie z dzisiejszej perspektywy 
pozwala zweryfikować słuszność tez formułowanych w trakcie przebiegu opisywanych tu 
wydarzeń.  
 
Powszechnie akceptowaną zasadą corporate governance jest zasada przejrzystości 
(transparency), czyli dostępności dla wszystkich interesariuszy (stakeholders) możliwie wielu 
informacji o działaniach i zachowaniach spółki6. W samej spółce realizują tę zasadę m.in. 
specjalne służby investor relations ale również inni stakeholders, w tym szeroko rozumiane 
media (od agencji prasowych, poprzez dzienniki, telewizję, po serwisy internetowe), które 
przekazując informacje o spółkach przyczyniają się do zmniejszenia asymetrii informacyjnej 
pomiędzy insiders a inwestorami. Ważną role spełniają również naukowcy – dzięki ich 
badaniom możliwe jest agregowanie rozproszonych informacji, formułowanie hipotez, a 
poprzez ich weryfikację poznawanie określonych prawidłowości i, w efekcie, tworzenie teorii 
ułatwiających zrozumienie zachodzących zjawisk. Dzięki publikacji wyników badań, 
inwestorzy mogą uzbroić się w narzędzia, pozwalające na skuteczniejszy odbiór signalingu 
spółki, a także efektywniej wykorzystywać instrumenty służące ujawnianiu prawdy o jej 
działaniach. 
 Dodajmy, że wnioski płynące z analizy przypadku Siemens AG mogą okazać się 
przydatne również w Polsce – m.in. ze względu na przewidywany wzrost obecności 
transnarodowych koncernów na naszym rynku, w związku z planami rozbudowy 
infrastruktury przed mistrzostwami piłkarskimi EURO 2012. Oznacza to coraz większą skalę 
i zakres inwestycji, a co za tym idzie współpracę różnych szczebli administracji publicznej i 
biznesu z potężnymi partnerami korporacyjnymi – międzynarodowymi i krajowymi.  

                                                                                                                                                       
że w listopadzie 2004 roku  rozpoczęło się śledztwo w Liechtensteinie w sprawie prania brudnych pieniędzy, 
którym objęto pracowników Siemensa, a dochodzenia toczyły się również we Włoszech i Austrii.   

4 Die Presse, 2007, Siemens-Affäre: Korruption “schockiert”, 13.08.  

5 The Wall Street Journal, 2006, Siemens investigation  grows, 13.12. 

6 por. Hermalin B.E., Weisbach M.S., 2007, Transparency and Corporate Governance, Working Paper 12 875, 
NBER, www.nber.org/papers/w12875 
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 Z drugiej strony, warte poznania i upowszechnienia są osiągnięcia wielkich korporacji 
w zakresie zarządzania, a szczególnie zarządzania rozległymi globalnymi strukturami, 
zarządzania wiedzą, a także – jak w analizowanym tu przypadku – zarządzania kryzysem. Tej 
wiedzy nigdy dosyć, a rzeczą znamienną jest, że „afery”, „skandale” i kryzysy są często 
jedyną okazją, aby dowiedzieć się w szczegółach jak funkcjonują złożone struktury 
korporacyjne i z czego wynikają ich dysfunkcje. Pojawia się tu też ważne pytanie o jakość i 
znaczenie korporacyjnej prawdy (corporate truth). 
 Prezentowany Czytelnikom clinical paper jest częścią szerszej tendencji do 
prezentowania studiów przypadków międzynarodowych koncernów7, które to opracowania 
wnoszą powiew empirii w dyskusje na temat aktualnych problemów i stanu corporate 
governance w największych lub/i najdynamiczniej rozwijających się spółkach głównych 
systemów gospodarczych świata.  
 Zastosowana metodologia case study wpłynęła na strukturę artykułu. Najpierw 
zaprezentowany jest opis mechanizmów i skutków korupcji, ujawnionych w wyniku 
przeprowadzonego przez bawarską prokuraturę śledztwa, a poznanych z doniesień prasowych 
oraz publikacji spółki. Następnie analizie poddano zastosowane przez spółkę zarządzanie 
kryzysem i jego efekty. Lektura kolejnej części artykułu daje wiedzę o corporate governance i 
strategii organizacji dotkniętej plagą korupcji. Następnie przedstawiona została dyskusja 
dotyczącą interpretacji i poglądów nt. opisywanych wydarzeń. Artykuł zamyka krótki opis 
obecności Siemensa w Polsce oraz podsumowanie. Studium uzupełniają biogramy głównych 
postaci, kalendarium wydarzeń oraz bibliografia przedmiotu. 
 
Alchemia korupcji  
 
O ile wydarzenia pamiętnego listopadowego poranka mogły dla międzynarodowej opinii 
publicznej i świata biznesu (akcjonariuszy) wydawać się gromem z jesiennego nieba – 
przywołującym nieprzyjemne skojarzenia z przypadkami Enronu czy WorldComu – o tyle 
analitycy i komentatorzy szybko osadzili tę sytuację we właściwym kontekście8.  
 Siemens był już niejednokrotnie wymieniany w sprawach dotyczących korupcji9. Lista 
doniesień o podejrzanych, niezgodnych z prawem działaniach Siemensa w praktyce 
handlowej liczy co najmniej kilkanaście pozycji i sięga 1914 roku, gdy na jaw wyszła sprawa 
prowizji wypłaconej przez firmę urzędnikowi – w związku z wygranym przez spółkę 
Siemens-Halske przetargiem na dostawy dla japońskiej marynarki wojennej10.  

                                                 
7 Por. Mallin Ch.A. (ed.), 2006, International Corporate Governance. A Case Study Approach, E. Elgar, 

Cheltenham; Davenport T.H., Probst G.J.B. (eds.), Knowledge Manangement Case Book Best Practices, 
Willey & Publicis, Erlangen; MetaCase, 2007, Nokia Case Study, www.metacase.com, Jensen M.C et al., 
1989, Clinical Papers and Their Role in the Development of Financial Economics, Journal of  Financial 
Economics, 24,3-6.  

8 Nie jest jasne, co spowodowało wszczęcie postępowań; wspomina się nieoficjalnie o przypadku świadomego 
ujawnienia pracowniczego (whistleblowing) choć do tej pory nie ujawniono nazwiska pracownika 
(Leyendecker H., 2007, Die Grosse Gier, Rowolth, s.64). Nie zostało wyjaśnione dlaczego śledztwo 
przyspieszyło właśnie jesienią 2006 roku. Poza zobowiązaniami międzynarodowymi – śledztwo rozpoczęło 
się za granicą, jednym z przypuszczalnych czynników mogły być zmiany w bawarskiej polityce (m.in. koniec 
kadencji premiera Bawarii). 

9 Handelsblatt, 2006, Korruption ist bei Siemens nicht Neues, 16. Dec.; Roth J., 2006, Der Deutschland Clan, 
Heyne, Muenchen; Wachsberger J., 2007, 100 lat korupcji  u Siemensa, Gazeta Finansowa, 12.01; Bannenberg 
B., Schaupensteiner W., 2007, Korruption in Deutschland – Portrait einer Wachstumsbranche, C.H. Beck, 
Muenchen; Piński A., 2006, Niemieckie branie, Wprost, 17.12, s. 52; The Wall Street Journal, 1980, Two 
Siemens Officials Are Arrested in Vienna on Bribery Charges, 15.05. 

10 Mitchell R.H., 1996, Political Bribery in Japan, Uni. of Hawaii Press, Honolulu,  p.28; 



 4

 Trzeba oczywiście podkreślić, że Siemens nie jest jedyną korporacją posądzaną o 
praktykowanie przekupstwa. W ostatnich miesiącach agencje prasowe donosiły o uwikłaniu w 
afery  korupcyjne takich firm, jak BMW, Daimler-Chrysler, Karlstadt, Audi, EADS, BAE, 
Air Berlin czy Volkswagen11. Niemniej w przypadku Siemensa sprawy związane z korupcją 
wiernie towarzyszą historii koncernu w ostatnich kilkudziesięciu latach. Faktem jest też, że 
poszczególne przypadki oskarżeń o korupcję zawsze wykorzystywane były przez władze 
spółki do opracowywania środków przeciwdziałania ponownemu wystąpieniu 
nieprawidłowości. Przykładem może być sprawa dziewięciu menedżerów Siemensa, 
skazanych w 1992 roku za łapówki wręczane przy ustalaniu lokalizacji nowoczesnej 
oczyszczalni ścieków w Monachium, gdzie mieści się siedziba centrali Siemensa. Skazanie w 
tej samej sprawie urzędnika nadzoru budowlanego pozwoliło jednak Siemensowi podzielić 
się odpowiedzialnością za to przestępstwo z administracją krajową.  
 Afera z 1992 roku zbiegła się w czasie ze zmianą na stanowisku szefa koncernu – 
został nim Heinrich von Pierer (patrz sylwetka na końcu artykułu), który obiecywał wówczas, 
że zrobi wszystko, aby „podobne sprawy” już się więcej nie powtórzyły12. Wkrótce potem 
wydano nowe zasady postępowania i zobowiązano kierowników, poprzez podpisanie 
odpowiednich deklaracji, do ich przestrzegania. Podjęte wówczas działania musiały dać 
pozytywne rezultaty, gdyż przez kilka lat problem „lewej kasy” i łapówek nie pojawiał się w 
mass-mediach. W ostatnich latach pracownicy Siemensa lub spółek zależnych od koncernu 
znowu jednak bywali posądzani o płatną protekcję i łapownictwo w związku z wygranymi 
przetargami lub podejmowanymi inwestycjami13.   
 Postępy w rozległym śledztwie z 2006 roku ujawniły mechanizm podejrzanych 
płatności i przestępstw na niespotykaną dotąd skalę. Już po pierwszym tygodniu dochodzenia 
suma ujawnionych zakwestionowanych płatności wzrosła 10-krotnie w porównaniu z 
pierwszymi doniesieniami – do kwoty 200 mln EUR, zaś po miesiącu jeszcze się podwoiła 
(ok. 420 mln EUR!)14. Po roku dochodzeń i pierwszym procesie sądowym, wartość 
podejrzanych, służących malwersacjom transakcji finansowych określono na ok. 1,614 mld 
EUR15  – za okres siedmiu lat. Do końca września 2007 pod zarzutami naruszenia prawa 
znalazło się 470 pracowników Siemensa16. 
 Głównym obszarem śledztwa był dział produkcji i sprzedaży urządzeń 
telekomunikacyjnych, tzw. COM – sztandarowy do niedawna obszar działalności Siemensa. 
Dział ten już w latach 90. XX w. przynosił straty. Przyczyną był m.in. szybki rozwój telefonii 

                                                 
11 Korupcja w Niemczech, 2007, http://www2.dw-world.de, 28.03. 

12  Wypowiedź dla Der Spiegel, za: Handelsblatt, 2006, Korruption is bei Siemens nicht Neues, 16. Dec. 

13 M.in. w marcu 2006 roku rozpoczęła się we Włoszech sprawa dwóch menadżerów Siemensa, oskarżonych o 
oferowanie 6 mln EUR łapówki w zamian za pozytywne rozstrzygnięcie przetargu na dostawy dla włoskiego 
koncernu gazowniczego. W 2006 roku skazano dyrektora Siemensa za łapówki przy budowie nowego 
stadionu na Mundial 2006. W USA wysunięto podejrzenia o niedopuszczalne praktyki stosowane przez 
oddział urządzeń medycznych Siemensa przy zdobywaniu kontraktu na dostawę dla szpitali w Illinois. 
Siemens podejrzewany był również o udział w malwersacjach wokół programu ONZ „Ropa za żywność” – na 
kwotę 1,6 mln EUR, oraz o nadużycia przy korzystaniu ze środków Banku Światowego w Pakistanie (Balzli 
B., 2007, Lukrative Hilfe, Der Spiegel, 27, s. 95). We wszystkich tych przypadkach spółka odrzucała 
podejrzenia. Oskarżeń nie udało się jednak odrzucić m.in. w Singapurze, gdzie sąd zakazał Siemensowi na 
pięć lat udziału w przetargach publicznych.  

14 The Wall Street Journal, 2006, Siemens fraud inquiry thickens, 18.12; 

15 Focus, 20.09.2007, wg informacji Süddeutsche Zeitung powołujących się na wyniki badań kancelarii 
Debevoise & Plimpton LLP. 

16 Wg słów  CEO, P. Loschera  za: Süddeutsche Zeitung, 2007, 470 Siemens-Mitarbeiter wegen Verstoßen 
bestraft, 8.11. 
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bezprzewodowej, silna konkurencja na tym rynku (podobne kłopoty przeżywały inne 
europejskie koncerny z tej branży, np. Alcatel), a także „konserwatywna” technologia 
stosowana przez Siemensa. Swoje znaczenie miała też „ociężałość restrukturyzacyjna”, 
spowodowana tradycyjnie wysoką pozycją tego pionu w działalności Siemensa, a co za tym 
idzie mocną pozycją związków zawodowych i bardzo wysokimi płacami pracowników. 
 Skutkiem przeprowadzonej przez H. von Pierera, w pierwszych latach XXI w. 
restrukturyzacji było zmniejszenie strat, a nawet wzrost obrotów pionu COM (w 2004 roku)17. 
Jednak nadal niezadowalające wyniki działu oraz nowe plany strategiczne spółki były 
powodem tego, że następca von Pierera, Klaus Kleinfeld (sylwetka na końcu artykułu), który 
awansował w styczniu 2005 roku ze stanowiska szefa działu COM na prezesa koncernu – 
podjął decyzję o restrukturyzacji tego pionu. Jej skutkiem było wydzielenie tego działu i 
wniesienie go do join venture z fińską Nokią. Nowa spółka Nokia Siemens Networks Holding 
BV rozpoczęła działalność w styczniu 2007 roku18.  
 Ustalenia śledztwa wskazują, że mechanizm korupcyjny w Siemensie był w 
kilkudziesięciu zbadanych przypadkach podobny. Z zagranicznych kont (m.in. w 
Liechtensteinie, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Abu Dhabi, Dubaju) dokonywano 
przelewów kwot za usługi konsultingowe (tzw. BCAs – Business Consultant Agreements), 
doradztwo czy pośrednictwo, na konta „firm-słupów” – spółek zakładanych m.in. przez 
byłych pracowników Siemensa w celu dalszej „współpracy” z firmą19. Z tych kont, będących 
formą tzw. „lewej kasy” (Schwarze Kasse), dokonywano z kolei przelewów, nazywając je w 
dokumentacji bankowej „neutralnymi płatnościami” na konta osób lub firm związanych z 
przetargami, w których składały ofertę spółki Siemensa. W kręgu podejrzenia prokuratur 
znalazły się transfery z „lewych kas” do Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Indonezji, 
Chin, Węgier, Izraela, Norwegii, Francji, Wietnamu, Grecji, Nigerii, Włoch, Serbii, państw 
karaibskich, Rosji, Polski, Libii i innych. W śledztwie w sprawie tych transferów z policją i 
prokuraturą współpracowały m.in.: bank LGT Group, Neue Bank Liechtenstein, Dresdner 
Bank Schweiz, Deutsche Bank Frankfurt, Societe Generale  Hellad, Raiffeisen Bank i inne 
banki.  
 Śledztwo zainicjowane zostało przypadkowym wykryciem w 2003 roku w 
Liechtensteinie licznych transakcji finansowych dokonywanych przez pracowników Siemensa 
za pośrednictwem spółek off-shore. Nadzór bankowy podejrzewał, że te transakcje mogą 
służyć finansowaniu międzynarodowego terroryzmu. Podejrzane konta pozostawały pod 
obserwacją do 2005 roku, a w międzyczasie śledztwa w tej sprawie podejmowały kolejne 
prokuratury: szwajcarska, bawarska, austriacka. Jesienią 2004 roku poinformowano centralę 
Siemensa o podejrzeniach w sprawie korupcji, jednak prośba prokuratorów o wyjaśnienia 
została odrzucona. W marcu 2006 roku śledczy przeszukali siedzibę szwajcarskiej spółki 
Siemensa – w związku z podejrzeniami o korupcję w Grecji – i zamrozili na rachunkach 
spółki ponad 200 mln EUR zaangażowanych w podejrzane transakcje. Odpowiedzią 
Siemensa była likwidacja szwajcarskiej filii, pomimo braku powodów ekonomicznych do 
takiej decyzji20. Główne osoby zaangażowane w wykryte transakcje i podejrzewane o 
korumpowanie w Grecji rozstały się z Siemensem dopiero na kilka miesięcy przed wybuchem 
afery, a niektóre nawet w kilka miesięcy po ujawnieniu przestępstw21. 
                                                 
17 Der Spiegel, 2006, Karibische Kassen, 48, s. 70. 

18 Krok ten nastąpił jednak w kilka lat po wcześniejszych połączeniach konkurentów (np. Alcatel-Lucent), 
faktem jest jednak, że Siemens pozyskał partnera o wysokiej reputacji i efektywności. 

19 Np. firma Fiberlite należąca do byłego wysokiej rangi pracownika greckiej filii Siemensa,  za: Wachsberger J., 
2007b. 

20 Crawford D., Esterl M., 2007, Inside Bribery Probe of Siemens, The Wall Street Journal, Dec. 18; 

21 P. Mavridis, w kwietniu 2006 roku szef greckiej spółki, ustąpił dopiero w grudniu 2007 roku. 
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 Zakończona sądowym porozumieniem stron (tatsächliche Verstätigung) sprawa z 
podejrzenia o korupcję w Siemens AG ujawniła szczegóły 77 przypadków korupcji w Nigerii 
(33 łapówki na kwotę 9,74 mln EUR), Rosji (38 na 1,87 mln EUR) i Libii (6 przypadków), 
łącznie na kwotę 12 mln EUR. Sąd jest w posiadaniu nazwisk osób i nazw firm, którym – 
według zeznań jednego z aresztowanych w listopadzie 2006 roku byłych pracowników 
Siemensa – łapówki przekazał lub nadzorował przekazywanie oskarżony Reinhard Siekaczek, 
jeden z dyrektorów handlowych centrali koncernu.  
 W dokumentach sprawy znalazła się lista łapówek o wartości od 2 tys. EUR do 2,2 
mln EUR, wypłaconych przelewem lub w gotówce licznym urzędnikom administracji 
publicznej i firm telekomunikacyjnych z wyżej wymienionych krajów. Według ustaleń sądu, 
łapówki te przysporzyły koncernowi 200 mln EUR „bezprawnych korzyści ekonomicznych”, 
a – według zeznań oskarżonego – pomogły 15 tys. pracowników Siemensa wypracować 
przychody o wartości ok. 4 mld EUR22. Dla porównania: w związku z aferą Watergate 
odkryto, że koncern Lockheed Aircraft Corporation zapłacił osobom publicznym w Japonii 
łącznie 12,5 mln USD łapówek za kontrakt o wartości 430 mln USD23. 
 R. Siekaczek do 2004 roku był dyrektorem nadzorującym sprzedaż urządzeń 
telekomunikacyjnych na rynki zagraniczne w centrali koncernu, podlegał kierownictwu pionu 
telekomunikacji (COM), a ono bezpośrednio zarządowi koncernu. Siemens nie ujawnił, 
dlaczego w 2004 roku odszedł R. Siekaczek, wiadomo jednak, że potem był zatrudniany jako 
konsultant. W aktach sprawy znajdują się zeznania R. Siekaczka obciążające innych 
menedżerów Siemensa o praktyki łapówkarskie w 12 krajach, w tym w Brazylii, Kamerunie, 
Egipcie, Grecji, Polsce i Hiszpanii. Sprawy te są one przedmiotem oddzielnych śledztw, brak 
jednak dalszych wiadomości24.  
 Pojawiające się zarzuty, że ponad 50% kontraktów w Chinach, zawieranych przez 
Siemensa w ostatnich latach, ma podłoże korupcyjne, zostały odrzucone przez obecnego 
prezesa koncernu, Petera Löschera (sylwetka na końcu artykułu), podczas jego pierwszej 
zagranicznej podróży w sierpniu 2007 roku – do Szanghaju. Niemniej efektem podróży było 
m.in. zwolnienie 20 pracowników chińskiej spółki Siemens, z powodu „nieakceptowanych 
zachowań”25. Łącznie do ko końca września 2007 roku z powodu uchybień etycznych 
ukaranych w Siemens AG zostało 470 pracowników a dalszych 150 zwolniono. 

 
Łapówkarstwo korporacyjne czy prywatna defraudacja? 
 
Celem podjętych jesienią 2006 r. wobec Siemens AG działań prokuratury krajowej w Bawarii 
i służb z nią współpracujących było także wyjaśnienie, czy wyższa kadra kierownicza spółki 
wiedziała o przypadkach nieprawidłowego zarządzania środkami spółki w pionie urządzeń 
telekomunikacyjnych. Jeśli zaś tak – to czy środki te były wykorzystane dla „dobra” firmy, 

                                                 
22 Crawford D., Esterl M., 2007, How Siemens paid out bribes across 3 countries, The Wall Street Journal, 16.11 

s. 1. 

23George R.T., Business Ethics, za: Klimczak, 2006 oraz The Time, 1975, Lockheed's Defiance: A Right to 
Bribe? http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,917751-2,00.html  

24 Crawford D., Esterl M., 2007, op. cit., s. 27. 

25 Chiny są ostatnio bardzo dynamicznie rosnącym rynkiem dla Siemens AG, który działa tu w 90% poprzez 
pośredników. Udział koncernu w tym rynku podwoił się w 2006 roku, zatrudnienie wzrosło o 23%, a obroty 
stanowią blisko 7% przychodów koncernu ogółem (Wirtschaftswoche, 18.08; Die Presse, 2007, Korruption: 
Siemens feuert 20 Mitarbeiter in China, 23.08). 
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czyli użyte do przekupywania kontrahentów w ramach działalności handlowej firmy, czy też 
posłużyły wzbogaceniu się poszczególnych osób z koncernu.26  
 Podczas przesłuchań w ramach prowadzonego śledztwa podejrzani obierali dwie linie 
obrony. Jedni wyjaśniali, że łapówki płacone kontrahentom z „lewej kasy” były normalnym 
zwyczajem biznesowym w dziale telekomunikacji Siemensa. Według ich zeznań, płacenie 
łapówek było zwyczajowo przyjętym elementem robienia biznesu. Proceder ten był szeroko 
rozpowszechniony i znany menedżerom wielu szczebli organizacji. Byli przekonani, że wielu 
innych ludzi w firmie wiedziało o takiej „lewej kasie” – stwierdził Steffen Ufer, adwokat 
jednego z podejrzanych27. Oskarżeni bronili się wskazując, że na rynkach zagranicznych ich 
postępowanie nie było odosobnione, podobnie bowiem postępowały firmy brytyjskie, 
francuskie czy amerykańskie28. Metody stosowane w Siemensie były więc tylko formą 
obrony pozycji konkurencyjnej koncernu.  
 Oskarżeni sugerowali, że wiedza o tego typu „wspieraniu” rozwoju sprzedaży była 
znana na szczeblu zarządu. Na słuszność tych sugestii wskazywać mogły efekty 
wcześniejszych rewizji w biurach najwyższego kierownictwa, z szefem koncernu na czele. Po 
tych rewizjach, 11 grudnia 2006 r., aresztowano Thomasa Ganswindta, byłego (do września 
2006 roku) członka zarządu koncernu, odpowiedzialnego za pion urządzeń 
telekomunikacyjnych29. Ustalenia śledztwa, wskazujące że korupcyjne transakcje wykryto w 
ponad 60 krajach, wzmocniły podejrzenia o występowanie w koncernie korupcji systemowej. 
Siemens jest firmą posiadającą jeden z najlepszych i najnowocześniejszych systemów 
komunikacji korporacyjnej (wsparcia sprzedaży) i zarządzania wiedzą (ShareNet, 
Communities@Siemens, etc.)30. W tym świetle uzasadnione wydają się przypuszczenia, że 
jest praktycznie niemożliwe, aby wielomilionowe transfery środków w strukturze korporacji 
odbywały się poza wiedzą przełożonych. 
 Inną linię obrony przyjęli członkowie wyższego kierownictwa, m.in. prezes zarządu 
K. Kleinfeld, który nie został postawiony w stan oskarżenia, a był jedynie świadkiem w 
sprawie. Od początku śledztwa zaprzeczał jakoby wiedział o zakazanych praktykach 
stosowanych na niższych szczeblach firmy – m.in. w pionie telekomunikacyjnym, choć to 
właśnie on nadzorował w 2004 r. ten pion jako członek zarządu. Podobne stanowisko 
prezentowali pozostali członkowie zarządu i rady nadzorczej, zastrzegając że występują w tej 
sprawie jedynie w charakterze świadków, a nie podejrzanych.  
 Ze względu na tradycyjnie ważną rolę działu telekomunikacji w działalności 
Siemensa, wielu członków zarządu wywodziło się z tego właśnie pionu, wielu pracowało 
także w zagranicznych oddziałach spółki w Ameryce Południowej i Afryce, do których 
wiodły tropy śledczych. Utrzymywali oni, że problem korupcji w koncernie jest związany z 
przestępstwem defraudowania funduszy spółki przez zorganizowaną grupę przestępczą. 
Członkowie zarządu nie zaprzeczali przy tym, że sporadycznie byli informowani o praktyce 
wręczania łapówek – jak w przypadku dochodzenia w Liechtensteinie w 2004 r., od którego 
rozpoczęła się „afera” – jednak nie mieli świadomości, że jest to element szerszego zjawiska 

                                                 
26 Tarczyński M., 2007, Menedżerowie kradną z firm miliony dolarów, The Wall Street Journal Polska, 15.11; s. 
2 
27 Financial Times, 2006, Siemens bribery scandal raises further questions, 22.12. 

28 Do października 2007 roku nie wskazano konkretnego przypadku podobnych praktyk w przetargach, w 
których brał udział Siemens, czy też prowadzonego śledztwa w podobnych sprawach. 

29 Zwolniono go po kilku dniach.  

30 M.Franz  et al., 2002, The development of the Siemens Knowledge Community Suport, [w:] Knowledge 
Manangement Case Book Best Practices, eds.: T.H.Davenport, G.J.B.Probst,  Willey & Publicis, Erlangen, s.147 



 8

obecnego w firmie. Jednocześnie prokuratura nie stwierdziła, by ktokolwiek z podejrzanych 
wziął choćby część środków z „lewej kasy” do własnej kieszeni31.  
 Jednocześnie trzeba pamiętać, że H. von Pierer – przewodniczący rady nadzorczej w 
2006 r., a w latach 1992-2005 prezes zarządu – miał swój wkład w doprowadzenie do 
systemowego zakazu praktyk księgowania wypłaconych kontrahentom prowizji czy 
„łapówek”, uczestniczył bowiem w pracach nad zmianą ustawy o rachunkowości. 
Niewykluczone, że okazywane wtedy zainteresowanie sprawami korupcji wynikało ze 
znajomości takich praktyk, przy jednoczesnym przekonaniu o ich niestosowności i 
szkodliwości. Należy podkreślić, że prawo niemieckie dopiero w 1999 roku zakazało 
stosowania tego rodzaju praktyk, wcześniej zaś dopuszczało księgowanie takich wydatków po 
stronie kosztów operacyjnych. 
 Po wyjściu na jaw nieprawidłowości H. von Pierer nie widział zresztą powodów, aby 
ich ujawnienie mogło mieć dla niego negatywne konsekwencje. Tłumaczył bowiem, że jako 
prezes firmy wprowadził szereg zabezpieczeń przeciwko korupcji i zaostrzył przepisy32. 
Podobnego zdania był kolejny prezes zarządu, K. Kleinfeld, który stwierdził, że w latach 
2004-2006 w koncernie zaostrzono praktyki i wymogi w zakresie compliance33. Nie wszyscy 
jednak podzielali to zdanie – w opinii członka zarządu ds. finansów Joe Kaesera, stosowana w 
grupie Siemens kontrola finansowa była niewystarczająca34. Niemniej nie sformułowano 
personalnych zarzutów ani przeciwko von Piererowi, ani Kleinfeldowi – pomimo takich 
sugestii ze strony stowarzyszeń inwestorów i związków zawodowych.   
 Efektem wkroczenia śledczych do firmy było ujawnienie także innych nadużyć. W 
marcu 2007 r. aresztowany został urzędujący członek zarządu J. Feldmayer. Jego podpis 
figurował bowiem na umowach, zawartych w 2001 roku z W. Schelsky’m, szefem związku 
zawodowego AUB. Na mocy tych umów, Schelsky miał za łączną kwotę 14 mln EUR 
wykonywać „usługi konsultingowe”, które – jak podejrzewano – polegały na pozyskiwaniu 
przychylności związkowców dla decyzji kierownictwa koncernu35. Śledztwo ujawniło 
również podejrzane powiązania pomiędzy Siemensem a innymi firmami i organizacjami. 
Okazało się np., że w zarządzie Deutsche Telekom osobą odpowiedzialną za zakupy 
inwestycyjne jest były członek zarządu Siemens AG, L. Pauly. Złożył on zresztą wtedy 
natychmiastową rezygnację z tego stanowiska36.  
 Co gorsza, pojawiły się zastrzeżenia do funkcjonowania specjalnej komisji nadzoru 
pracy audytorów (DPR) oraz niemieckiego komitetu standardów rachunkowości (DRSC) – 
zasiadały bowiem w tych gremiach osoby będące w konflikcie interesów jeśli chodzi o nadzór 
nad poprawnością audytu w koncernie Siemens AG37. 
 
Zarządzanie kryzysem czy poprzez kryzys? 
 
Kierownictwo koncernu od pierwszych dni opisanych powyżej wydarzeń informowało media 
o sprawach związanych z toczącym się śledztwem. Deklarowało także gotowość do pełnej 
współpracy przy wyjaśnianiu nieprawidłowości i zarzutów, zastrzegając jednak, że koncern 

                                                 
31 M.F., 2007, Siemens – dymisje obu prezesów, Zarządzanie na świecie, nr 3, s. 5. 

32 Siemens: Schaden verdoppelt, 12.12.2006, www.futurezone.orf.at/business/stories/157175/  

33 The Wall Street Journal, 2006, Siemens chief hops fraud  investigation narrows, 22.12. 

34 Financial Times, 2006, op cit. s. 15. 

35 Jaklin P., 2007, Siemens-Vorstand Feldmayer verhaftet, Financial Times Deutschland, 28.03, s.1. 

36 Esterl M., Crawford D., 2007, Scandal infects Deutsche Telecom, The Wall Street Journal, 1-3.06., s. 5. 

37 Der Spiegel, 2006, Befangene Prüfer, 52, s. 45. 
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Siemens AG jest jedynie świadkiem w sprawie ujawnionych malwersacji – dokonanych przez 
byłych pracowników firmy. Znamienne też, że władze spółki w wypowiedziach dla mediów 
starały się początkowo minimalizować zakres nieprawidłowości, m.in. informując, iż 
występowały one jedynie w pionie urządzeń telekomunikacyjnych – akcentując przy tym, że 
jest to już „były” pion Siemens AG38.  
 Dla pracowników spółki, a szczególnie pracowników spółek zależnych, głównym 
źródłem informacji o aferze były w pierwszych miesiącach po jej ujawnieniu media39. 
Pomimo deklarowanej niezależności działania poszczególnych spółek w ramach koncernu, 
znamienne jest, że informacji udzielało i komentowało wydarzenia wyłącznie kierownictwo 
Siemens AG40.  
 Przypomnijmy, że w pierwszej fazie dochodzenia, kierownictwo Siemensa 
zapewniało, że zjawiska korupcyjne miały miejsce jedynie w pionie urządzeń 
telekomunikacyjnych (COM)41. Postępy w dochodzeniu wewnętrznym, które – jak można 
było zaobserwować – szybko wyprzedziło śledztwo urzędowe, pozwoliły skonstatować, że 
praktyki korupcyjne nie były domeną tylko pionu telekomunikacji, ale miały miejsce także w 
innych pionach, w tym m.in. w dziale urządzeń dla energetyki oraz pionie zarządzania 
nieruchomościami. 
 Ujawnione w ramach dochodzenia praktyki korupcyjne oraz potrzeba ich dogłębnego 
wyjaśnienia skłoniły zarząd firmy do szybkiego działania. Po pierwsze, zatrudniony został 
specjalny doradca ds. podejrzeń o korupcję – amerykański ekspert (aktywny już w śledztwie 
ws. Watergate) i współzałożyciel Transparency International, Michael Hershman. Powierzono 
mu zadanie przeprowadzenia audytu systemu compliance w koncernie oraz pełnego 
wyjaśnienia stawianych w śledztwie zarzutów42. Pozyskanie eksperta tej klasy było szybką 
odpowiedzią zarządu koncernu na falę krytyki i podejrzeń o tolerowanie korupcji. Dodajmy, 
że w 1998 r. Siemens przystąpił jako darczyńca do Transparency International Deutschland, 
stowarzyszenia badającego zjawisko korupcji i pomagającego ją zwalczać. Po ujawnieniu 
jesienią 2006 r. nieprawidłowości w koncernie, TI Deutschland wycofało się jednak z umowy 
z Siemens AG43.  
 
Śledztwo wewnętrzne 
 
Zatrudnienie Hershmana nie wyczerpało oczywiście przedsięwziętych działań 
antykorupcyjnych – co bowiem może zdziałać jeden ekspert, choćby najwyższej próby, w 
firmie, która zatrudnia blisko pół miliona pracowników i przetwarza 9 mln transakcji 
finansowych dziennie?44. Równolegle zatrudniona została więc zewnętrzna firma prawnicza – 
amerykańska kancelaria Debevoise & Plimpton LLP, której powierzono przeprowadzenie 

                                                 
38 Pion ten restrukturyzowano poprzez wydzielenie jego części do join venture z Nokią (Siemens ma tam 50% 
akcji), a pozostałe funkcje i osoby przeniesiono do innych pionów i spółek koncernu.  

39 Jeszcze w połowie stycznia 2007 r. na korporacyjnych stronach www spółek Siemensa brak było informacji o 
zdarzeniach w koncernie. Próbujący uzyskać informacje telefonicznie byli odsyłani do prasy i informowani, że 
sprawa nieprawidłowości dotyczy jedynie centrali korporacji, a nie jej spółek zależnych. Brak jest ewidencji 
komunikacji wewnętrznej z pracownikami w okresie do ustąpienia H. von Pierera, który wystosował list do 
pracowników.  

40 Snocka E., 2006, Afera korupcyjna w Siemens AG, Gazeta Finansowa, 27.11. 

41 Por. wypowiedź  J. Kaesera (CFO), za: The Wall Street Journal, 2006, Siemens investigation grows, 13.12. 

42 Hard Ch., 2006, Balsam für Heinrich von P., Handelsblatt, 21.12, s. 15. 

43 www.transparency.de/Trennung-von-Siemens.978.98.htlm  

44 Der Spiegel, 2007, Viel Liecht and viel Schatten, wywiad z K. Kleinfeldem, 4, s. 83. 
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systematycznego wewnętrznego dochodzenia w sprawie podejrzeń o korupcję i inne 
nieprawidłowości. Kancelarię wspierają biegli księgowi i śledczy z Deloitte.   
 W koncernie funkcjonował już wcześniej pion audytu wewnętrznego i compliance, do 
zadań którego należała m.in. ochrona przed korupcją i jej zwalczanie – nazywany zresztą 
„wydziałem antykorupcyjnym”. Jego szefem w okresie objętym śledztwem publicznym był dr 
A. Schäffer, który jednak w grudniu 2006 r. został zmuszony do ustąpienia – w związku z 
podejrzeniami, że nie informował w odpowiednim czasie kierownictwa firmy o przypadkach 
korupcji i malwersacji z wykorzystaniem kont w Liechtensteinie. Fakt ten mógł sugerować, 
że brał on udział w zakazanym procederze lub go ochraniał45. 
 W styczniu 2007 r. nowym szefem wydziału ds. przeciwdziałania korupcji 
(compliance) w Siemensie został Daniel Noa, dotychczasowy prokurator apelacyjny 
(Oberstaatanwalt) w Stutgarcie46. Po niespełna sześciu miesiącach został jednak nakłoniony 
do rezygnacji z funkcji i przejścia na stanowisko konsultanta47. Odwołanie Noa zbiegło się w 
czasie z przejęciem sterów koncernu przez Petera Löschera (sylwetka na końcu artykułu). W 
kilka tygodni po nominacji rozbudował on pion audytu wewnętrznego i dokonał ponownej 
zmiany na stanowisku szefa komórki compliance. Zatrudnione zostały osoby spoza Siemensa, 
w tym dwóch Amerykanów48.  
 W drugiej połowie 2007 r. kierownictwo koncernu prowadziło już bardziej otwartą 
politykę informacyjną, umiejętnie zestawiając wstydliwe wiadomości o skali malwersacji w 
latach minionych, z informacjami o przyszłości firmy. Szczególnie przydatna dla tej linii 
postępowania była zmiana na stanowisku prezesa z dniem 1 lipca 2007 r. W listopadzie zaś, 
przy okazji ogłoszenia wstępnych wyników za III kwartał 2007 r., upubliczniono szczegółową 
10-stronnicową informację na temat toczących się w zakończonym roku obrachunkowym 
2006/2007 postępowań prawnych (legal processings) przeciwko i z udziałem Siemens AG. 
Było to wydarzenie bez precedensu w Niemczech.  
 Podobnie bezprecedensowy charakter miało wezwanie adresowane do menedżerów 
koncernu, by w ramach whistleblowing ujawniali do końca stycznia 2008 r. posiadaną wiedzę 
o malwersacjach i korupcji – dokonywanych przez innych pracowników lub siebie samych. 
W zamian otrzymali gwarancję zatrudnienia, jednak dopiero po odbyciu szkoleń etycznych i 
zmianie stanowiska pracy49. Trudno orzec, jakie skutki przyniesie takie działanie w 
                                                 
45 Śledztwo ujawniło, że w grudniu 2004 r. wydział compliance przekazał „poufną informację dla 
upoważnionych”, w której informował, że jest prawdopodobne, iż wyniki śledztwa w sprawie kont w 
Liechtensteinie, prowadzonego przez różne urzędy, mogą wkrótce zostać ujawnione. W dokumencie 
sygnalizowano konieczność rozmowy na ten temat. Ówczesny dyrektor komórki compliance, A. Schäfer, w 
liście do członka zarządu napisał, że ze względów profilaktycznych utworzony zostanie w tej sprawie 
„nieoficjalny sztab kryzysowy”. Nie podjęto oficjalnych działań, a komitet audytu rady nadzorczej dowiedział 
się o śledztwach prowadzonych w Liechtensteinie dopiero w końcu kwietnia 2005 roku (Der Spiegel, 2007, 
Schäfer soll gehen, 31, s. 58). 

46 Siemens: Schaden verdoppelt, 2006, www.futurezone.orf.at/business/stories/157175/ 12.12. 

47 Przyczyną był m.in. duży opór, na jaki napotkało wewnętrzne śledztwo prowadzone wśród kierownictwa 
średniego stopnia, obejmujące także szefa departamentu prawnego, który go zastąpił. Przytaczana była 
wypowiedź jednego z menedżerów: „Skończcie męczyć nas dochodzeniami, my mamy tutaj interesy do 
zrobienia”. W opinii innych, nominacja D. Noa nie była przemyślana, gdyż zdecydowały względy inne niż 
merytoryczne – był on funkcjonariuszem państwowym, a nie specjalistą od compliance w korporacji. Herr J., 
2007, Trennung vom Korruptionsbekampfer, www.faz.net  

48 Szefem pionu i radcą prawnym (general counsel) koncernu został P. Solmssen, dotychczas radca prawny w 
GE Health Care, największym konkurencie globalnym Siemensa. Szefem działu compliance został  A. 
Pohlmann, dotychczasowy szef administracyjny koncernu chemicznego Celanese Corp., a szefem audytu 
wewnętrznego H. Winters, dotychczasowy partner w PricewaterhouseCoopers Germany. Za: Esterl M., 
Crawford D., 2007, Siemens’s compliance ranks get new faces, The Wall Street Journal, 20.09; s. 3. 

49 AFP, 2007, Siemens offers to spare whistleblowing managers, Nov.1; http://afp.google.com/article/  
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niemieckiej kulturze organizacyjnej. Nie wiadomo czy inicjatywa ta ma charakter 
incydentalny, czy też stanie się rozwiązaniem systemowym, zgodnie z amerykańskimi 
wymogami w tym zakresie50.  
 
Paląca kwestia: sukcesja 
 
Najwyższe kierownictwo Siemensa od początku sprawy w listopadzie 2006 roku stosowało 
strategię „ignorancji i pomocy”, a więc deklarowało pomoc w wyjaśnieniu zarzutów oraz brak 
wiedzy na temat stosowanych w firmie nagannych praktyk51. Chociaż nie postawiono 
zarzutów ani byłemu prezesowi H. von Piererowi, ani sprawującemu tę funkcję w momencie 
wykrycia nieprawidłowości K. Kleinfeldowi, to jednak przed upływem pół roku od feralnych 
wydarzeń w listopadzie 2006 r., obydwaj utracili swoje stanowiska – składając rezygnacje 
przed upływem kadencji. Przy czym Kleinfeldowi zabrakło tylko kilku miesięcy do jej 
zakończenia52.  
 Palącą kwestią stała się więc sprawa sukcesji w kierownictwie firmy. W radzie 
nadzorczej nastąpiła ona w naturalny i szybki sposób. Przewodniczenie powierzono 
Gerhardowi Cromme (sylwetka na końcu artykułu), dotychczas kierującemu komitetem 
audytu i – jak się uważa – głównemu oponentowi „patrzącemu na ręce” dotychczasowemu 
szefowi rady i ex-CEO. W kilka dni po zmianie przewodniczącego rady nadzorczej pojawiły 
się informacje o poszukiwaniu następcy urzędującego nadal prezesa Kleinfelda53. W radzie 
nie funkcjonował wówczas komitet nominacji54, więc prowadził je nowy szef rady Cromme. 
Miały one jednak nieformalny charakter, choć początkowo poproszono firmę head hunters, 
pracującą dotychczas dla zarządu, o przedstawienie kandydatur55.  
 Wkrótce potem, w kwietniu 2007 r., Kleinfeld złożył rezygnację i w prasie pojawiło 
się nazwisko jego następcy: Petera Löschera, przy czym poprzedzone to było plotkami o 
rozmowach z innymi potencjalnymi kandydatami56. Z informacji prasowych wynika, że 
Cromme i Löscher nie znali się wcześniej. Podobno szefowi rady wskazał go prof. W. Kröll, 
wieloletni członek rady nadzorczej Siemensa, według innej relacji kandydatura ta była 
wynikiem znajomości G. Cromme z J. Dormanem z ABB, a wcześniej szefem Hoechst-
Avensis57. Szybko, bo już na początku maja, doszło do zaprezentowania kandydata oraz jego 
referencji radzie nadzorczej, która poparła jego kandydaturę jednogłośnie. Niemieccy 
eksperci HR wskazywali jednak, że Löscher nie ma odpowiedniego doświadczenia do 
kierowania koncernem (nigdy nie był CEO), nie wyróżnia się niczym spośród podobnych 

                                                 
50 Określenie whistleblowing nie pojawiało się na stronie www.siemens.com do września 2007 r.  

51 Der Spiegel, 2007, Viel Licht und viel Schatten, op. cit. 

52 Za następcę K. Kleinfelda uchodził dr Johannes Feldmayer, od matury związany z Siemens AG, aresztowany 
27 marca 2007 r. w związku z podejrzeniem o korupcję; za: Leyendecker H., 2007, Die Grosse Gier, Rowolth, 
Berlin, s.118. 

53  Financial Times Deutschland, 24.04.2007. 

54 Powstał on dopiero w lipcu 2007 r.  

55 Kryteria były następujące: rozeznanie w ofercie firmy, wiek przed 50, doświadczenie w kontaktach z urzędami 
USA, doświadczenie w kontaktach z rynkami kapitałowymi (analitykami), doświadczenie w zarządzaniu w 
środowisku wielokulturowym, narodowość niemiecka. 

56 Wymieniano A. Reitzle, szefa Linde AG, F. Kindle z ABB, D. Vasella z Novartis oraz E. Reinhardta z  
Siemensa; za: Beets P., 2007, Mighty mess at Siemens, 9.05, s. 16; Milne R., 2007, Foreign executives fight with 
German traditions, Financial Times, 18.05, s. 20  

57 Handelsblatt, 2007, Wie Siemens seinen neuen Chef gefunden hat, www.handelsblat.com , 22.05; Leyendecker 
H., 2007, op. cit., s.128; Hennersdorf A.,2007, Entfrosten und Entrosten, Wirtschaftwoche, 22, s.77. 
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kandydatów i w normalnym trybie nigdy nie zostałby mianowany na stanowisko szefa 
Siemens AG. Zgodnie z nieoficjalnymi interpretacjami, niejasne kryteria wyboru nowego 
prezesa mogły świadczyć o zamiarze zachowania przez Cromme silnego wpływu na 
zarządzanie koncernem – mając na uwadze niedoświadczenie i nieznajomość firmy przez 
nowego prezesa58.  
 Za kandydaturą Löschera optowali Cromme i Josef Ackermann, prezes Deutsche Bank 
AG, podnosząc jego atuty: znajomość międzynarodowego biznesu, w tym rynku 
amerykańskiego, praktykę w strukturach konkurencji (GE Inc.), znajomość branży 
medycznej, co może być mu pomocne w sprawowaniu nadzoru nad jedną z najważniejszych 
branż firmy, oraz pozytywne cechy charakteru.  
 Sukcesja na stanowisku prezesa zarządu przybrała więc cechy modelu kryzysowego – 
proces odbywał się bez udziału aktualnego prezesa i był prowadzony przez przewodniczącego 
rady w pośpiechu, pod presją czasu59. Najstarszy członek rady, komentując tę sytuację 
powiedział, że nigdy jeszcze rada nie dokonała wyboru tak szybko60. Nagła sukcesja 
komentowana była wręcz jako swego rodzaju „zamach stanu”, przeprowadzony przez radę, a 
nawet jako następstwo mobbingu, zastosowanego wobec legalnie urzędującego prezesa61. 
Pomimo to, prawdopodobnie za sprawą dużego doświadczenia Cromme, dokonana w tym 
trybie nominacja Löschera spotkała się z pozytywnym przyjęciem rynku62. Procedura sukcesji 
na stanowisku prezesa trwała niecały miesiąc, co wydaje się standardem w przypadku nagłego 
vacatu na skutek kryzysu63. 
 Dodajmy, że decyzja rady o wyborze Löschera na prezesa zarządu zapadła 
jednogłośnie. Podjęto ją 20 maja, z terminem objęcia funkcji przez nowego prezesa z dniem 1 
lipca 2007 roku64. Pierwszą publiczną wypowiedzią nowego prezesa było znamienne i słynne 
już zdanie: Staję w szeregu dumnych 475 tysięcy Siemensianów65.  
 
Program odzyskania zaufania 
 
Analizowane w tym case study przypadki wydarzyły się w 159. roku od założenia przez W. 
Siemensa i J. G. Halske pierwszej spółki produkującej telegrafy – prekursora Siemens AG. 
Okrągła rocznica 160-lecia firmy, przypadająca w 2007 roku, została wykorzystana do 
promocji koncernu i odbudowy zaufania nadszarpniętego skandalem korupcyjnym.  
 W reklamach i artykułach, które zagościły na łamach prasy na całym świecie 
akcentowano, że innowacje tworzone w firmach Siemensa zmieniły świat, a współczesny 
Siemens pielęgnuje tradycyjne wartości, takie jak ciągłość biznesu, wrażliwość na potrzeby 
klienta i wysokiej jakości kwalifikacje pracowników. Wskazywano, że dysponując siłą, jaką 
daje innowacyjność, oraz mając jasno postawiony cel, jakim jest zdobycie pozycji 
światowego lidera, koncern będzie kontynuował trwały, przynoszący wymierne zyski wzrost. 
                                                 
58 H. Johannsmann z Interconsillium, za: Handelsblatt, 22.05 op.cit. 

59 Nadler D.A., Behan B.A., Nadler M.B., 2006, Building Better Boards, Josseys-Bass, San Francisco, s.176. 

60 Hennersdorf A.,2007, Entfrosten und Entrosten, Wirtschaftwoche, 22, s.73. 

61 Beets P., 2007, Mighty mess at Siemens, Financial Times, 9.05, s. 16. 

62 www.marketwatch.com/News/Story/analysts-welcome-pick-loescher-
next/story.aspx?guid=%7B003F10D1%2D831C%2D47C1%2DA8FD%2D7FC40770E3FA%7D  

63 Podobny okres trwał proces sukcesji nowego CEO Citigroup Inc. – przy czym wybrano kandydata z wewnętrz 
korporacji, The Wall Street Journal, 2007, Citi may name Pandit CEO next week, 7.12.  

64 Otrzymał wynagrodzenie podstawowe wyższe o 23% od poprzednika, a ponadto prawo do wyrównania 
utraconych korzyści w związku z odejściem z poprzedniego miejsca pracy (za: Der Spiegel). 

65 Hoffman S., 2007, Weltbürger aus Willach, Handelsblatt, 21.05, s.15. 
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Siemens to więcej niż poczucie tradycji i zdolność adaptowania się – stwierdził Peter Löscher 
z okazji rocznicy koncernu 66. 
 Obchody jubileuszu są elementem globalnej kampanii promocyjnej o budżecie ok. 300 
mln EUR67, ogłoszonej we wrześniu 2007 r. Kampania przypomina dotychczasowy dorobek 
koncernu i ma na celu przede wszystkim przykucie uwagi klientów i inwestorów do głównych 
obszarów (core business) koncernu, definiowanych w nowej strategii (por. część o strategii) – 
co powinno przyćmić doniesienia agencyjne o kolejnych odsłonach skandalu. Hasłem 
kampanii jest zwrot „Siemens daje odpowiedź” (Siemens answers) – na najważniejsze pytania 
współczesności od 160 lat, zaś głównym celem jest to, aby ludzie lepiej zrozumieli 
Siemensa68. 
 Dzięki nowej kampanii medialnej Siemens dogania konkurentów69, którzy od lat 
sterują swoim wizerunkiem w oczach klientów, a nie tylko decydentów. Kampanie 
rynkowych konkurentów Siemensa odwołują się bowiem bardziej do cech swoich produktów 
oraz perspektywy widzenia użytkownika końcowego – w tym np. na kwestię ochrony 
środowiska – niż do wskazywania potęgi firmy i jej perfekcyjności, jak czyni to Siemens.  
 
Korporacyjna zbrodnia i kara 
 
Szacunki dotyczące rozmiarów nieprawidłowości wykrytych w koncernie nadal są 
nieprecyzyjne. Do listopada 2007 roku oficjalnie została ujawniona jedynie kwota 449 mln 
EUR, na którą opiewają „wątpliwe” rachunki wykryte podczas śledztwa w pionie urządzeń 
telekomunikacyjnych (COM). Media zaś, powołując się na źródła zbliżone do D&P LLP 
szacują, że kwota płatności związanych z korupcją sięga 1,6 mld EUR, a w skali całego 
koncernu na ok. 3 mld EUR70. Na skutek nieprawidłowo zaksięgowanych rachunków – jak 
obliczono – wynik finansowy netto Siemensa za rok obrachunkowy 2005/2006 (3,033 mld 
EUR) był niższy o 73 mln EUR niż w roku poprzednim, mimo to w 2006 roku zysk netto był 
wyższy od zanotowanego w roku poprzednim o 34,9 %, przy 16% wzroście obrotów 71. 
 W związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w śledztwie, sąd okręgowy w 
Monachium wydał postanowienie na podstawie oskarżenia publicznego o korupcję w 
wysokości 449 mln EUR –  popełnioną przez obecnie byłych pracowników byłego obecnie 
pionu telekomunikacji COM  w latach 2001-2004, na rzecz Siemens AG przy uzyskiwaniu 
kontraktów w Nigerii, Rosji i Libii (patrz tab. 1). W wyniku przyznania się i dobrowolnego 
poddania się karze za porozumieniem stron (tatsächlische Verständigung) sąd okręgowy w 
Monachium nałożył na Siemens AG  karę w wysokości 1 mln EUR oraz dodatkowo karę 
zwrotu 200 mln EUR – mając na względzie bezprawnie uzyskane korzyści gospodarcze z 
działalności przestępczej pracowników, określone na nie mniej niż 200 mln EUR72. 
Zapłacenie należnego, a niezapłaconego w wyniku malwersacji podatku za okres 2001-2006, 

                                                 
66 Z materiałów firmy, w tym www.siemens.pl 

67 Esterl M., 2007, For Siemens, image repair, The Wall Street Journaul, Nov.29 s.6; kampanię prowadzi firma 
Ogilvy & Mather. 

68 www.btobonline.com/apps/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071105/FREE/711105034/1 

69 General Electric Inc. realizuje spójną kampanię pod hasłem „EcoImagination – innowacyjne rozwiązania dla 
wyzwań ekologicznych”, zaś Philips  NV prowadzi kampanię pod hasłem „rozsądek i prostota”. Esterl M., 
2007, Siemens czyści wizerunek po skandalu korupcyjnym, Dziennik, 3.12.2007. 

70 Der Spiegel, 2007, Beherzt zugegriffen, Der Spiegel, 22, s. 82. 

71 The Wall Street Journal, 2006, Siemens investigation  grows, 13.12. 

72 Siemens, 2007, Legal proceedings – Fiscal 2007, 8 Nov. s.1, za:  www.siemens.com 
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kosztowało koncern dodatkowo 179 mln EUR, z czego 168 mln EUR miało pokrycie w 
utworzonych rezerwach73.  
 
Tabela 1. Zestawienie malwersacji ujawnionych w Siemens AG w latach 2006-2007 

Kraj, branża Osoby 
podejrzane, 

skazane 

Suma łapówki Wielkość 
kontraktu 

Kara 
finansowa 

dla Siemens 
AG 

Włochy, 
energetyka 

Horst Vigener,  

Andreas Kley 

190 mln EUR 6 mld EUR 38 mln EUR 

Nigeria, Rosja, 
Libia 
telekomunikacja 

Reinhard Siekaczek 12,9 mln EUR 4 mld EUR (200 
mln EUR 
korzyści) 

1 mln EUR +  

200 mln EUR 

Grecja 
automatyka  

Prodromos 
Mavridis 

37 mln EUR b.d. ? 

Niemcy   
AUB związki 
zawodowe 

Johannes 
Feldmeyer, 
Wilhelm Schelsky 

14 mln EUR 14 mln EUR ? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przywołanej w artykule literatury 

   
 Korporacja poniosła także koszty opłacania doradców zewnętrznych oraz obsługi 
prawnej w wysokości 347 mln EUR. Łączne koszty „skandalu” w roku obrachunkowym 
zakończonym 30 września 2007 roku szacowane są przez zarząd na kwotę 1,3-1,4 mld EUR – 
co stanowi ponad 35% rocznego wyniku finansowego74. W IV kwartale 2007 roku, jak 
oszacowano, koszty opłacania doradców i obsługi prawnej miały wynieść 159 mln EUR. 
Dodatkowe koszty pośrednie może spowodować ewentualne obniżenie ratingu kredytowego 
spółki. Standard & Poors na razie utrzymał ocenę na poziomie AA-, jednak Moody’s obniżył 
ocenę z Aa3 w 2006 roku na A175.   
 To nie koniec możliwych strat. Zatrudniona przez kierownictwo koncernu do 
wykrycia nieprawidłowości poprzez śledztwo wewnętrzne międzynarodowa kancelaria 
prawnicza D&P LLP wykazała, że podejrzenia o korupcję mogą dotyczyć transakcji koncernu 
z łącznie 65 krajami (!), w tym z USA. A ponieważ akcje Siemens AG są notowane od 2001 
roku na nowojorskiej giełdzie, amerykańska komisja papierów wartościowych (SEC) 
wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie korupcji w spółce. Stosowanie korupcji w 
handlu międzynarodowym jest w prawie amerykańskim zakazane i surowo karane. 
Dodatkowo zaś, uchwalona po głośnych skandalach korporacyjnych ustawa Sarbanes-Oxley 
Act, bardzo ostro traktuje tego rodzaju przestępstwa. Można więc spodziewać się dalszych 
kar, rzędu nawet 3-5 mld EUR76 – tym bardziej, że skala ujawnionych podejrzeń o korupcję 

                                                 
73 http://w1.siemens.com/pool/en/investor_relations/financial_publications/ad_hoc_announcements/071004_ 

siemens_ad_hoc_message_com_settlement_e_1464784.pdf 

74 Süddeutsche Zeitung, 2007, 470 Siemens-Mitarbeiter wegen Verstoßen bestraft, 8.11. 

75 http://w1.siemens.com/annual/07/pool/download/pdf_finanzinfo/e07_05_fiveyearsummary.pdf 

76 Der Spiegel, 2007, Beherzt zugegriffen, Der Spiegel, 22, s.82 
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wskazuje, że jest to największy pod względem wartości łapówek przypadek w historii spraw 
badanych przez SEC.  
 Sprawa nie jest zamknięta także w Niemczech. Tamtejsze prawodawstwo w zasadzie 
nie dopuszcza do odpowiedzialności karnej osób prawnych, niemniej w zakończonym 4 
października 2007 r. porozumieniem rzeczowym postępowaniu sądowym, Siemens AG 
występował jako współsprawca przestępstwa, o które oskarżono R. Siekaczka. Zgodnie z 
niemieckim prawem, sąd może ukarać firmę grzywną do wysokości 1 mln EUR oraz orzec 
zrzeczenie się (przepadek) zysku uzyskanego z przestępczej działalności77. Stąd łączna kwota 
kary, jaką musi zapłacić Siemens, wyniosła 201 mln EUR, co – według niemieckich 
dzienników – jest i tak najwyższą karą zasądzoną do tej pory wobec korporacji przez sąd w 
Bawarii.  

Wyrok w sprawie R. Siekaczka (oskarżonego o defraudację, a nie o łapówkarstwo) ma 
zapaść na początku 2008 roku. R. Siekaczek będzie jednak prawdopodobnie świadkiem 
koronnym w wielu innych procesach osób podejrzanych o malwersacje w Siemensie. Istotna 
może być jego rola w procesach dotyczących korupcji m.in. w Grecji i we Włoszech. Zgodnie 
z porozumieniem, R. Siekaczek nie będzie oskarżonym w innych sprawach.  
 Bohaterowie sprawy korupcji w dziale elektroenergetyki – A. Kley i H.Vigener –  
oskarżeni o sprzeniewierzenie środków Siemens AG i przekupstwo we Włoszech na sumę 6 
mln EUR, zostali skazani na odpowienio: 2 lata i 9 miesięcy pozbawienia wolności w 
zawieszeniu oraz zapłatę 400 tys. EUR na rzecz instytucji pożytku publicznego78. W tej 
sprawie sąd w Mediolanie zakazał Siemensowi (w 2004 r.) na rok udziału w przetargach 
publicznych we Włoszech i współpracy z państwowymi firmami i instytucjami. Był to skutek 
śledztwa w sprawie próby skorumpowania firmy Enelpower, spółki z grupy ENEL, w celu 
uzyskania kontraktów na remont elektrowni79. Nie jest znane stanowisko spółki wobec osób 
podejrzanych o samowolne działania korupcyjne; w przypadku wyroku sądowego, spółka 
prawdopodobnie wystąpi z pozwem o odszkodowanie za poniesione straty. 
 Poza bezpośrednimi karami (grzywny, utrata zysków, podatki) spółkę obciążać mogą 
również skutki szumu medialnego, wywołanego skandalem, oraz utrata zaufania na rynku 
międzynarodowym. Utrzymywanie się przez dłuższy czas podejrzeń i niejasności może m.in. 
utrudnić pozyskanie najlepszych kandydatów do pracy. Przykładem oddziaływania złej 
atmosfery może być niedopuszczenie Siemensa do podwyższenia kapitału w rosyjskiej spółce 
Silhovye Machiny80. Prowadzone w wielu krajach dochodzenia w sprawie korupcji mogą 
również skutkować wypowiedzeniem przez władze tych krajów już zawartych kontraktów. 
Dokuczliwe może być też wpisanie firmy na „czarną listę”, jak to się stało w Singapurze, we 
Włoszech, w Nigerii, a ostatnio w Norwegii81. 
 
Corporate governance w Siemens AG 
 
Siemens AG to bardzo złożona struktura korporacyjna, produkująca i świadcząca usługi w 
kilkunastu obszarach biznesowych – od produkcji urządzeń elektrycznych (od żarówek i 
ekspresów do kawy, poprzez skanery medyczne, po turbiny i lokomotywy) po nieruchomości 
i usługi finansowe. Dla dopełnienia całości obrazu sprawy korupcji w koncernie konieczne 
jest przedstawienie profilu corporate governance w Siemens AG, a także podstawowych 

                                                 
77 Crawford D., Esterl M., 2007, op.cit. s.27. 

78 Leyendecker H., 2007, op. cit., s. 129. 

79 A.P., 2004, Kłopoty Siemensa z tramwajem, 2004, Rzeczpospolita, 29.04.  

80 Handelsblatt, 2007, Siemens hat Probleme in Russland, 25.05. 

81 Federal Government Blacklist Siemens, Cancels Contract, 6.11.2007, www.allafrica.com  
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wyników finansowych i zmian realizowanej strategii. Przy czym nie jest celem tego 
opracowania szczegółowa analiza finansów koncernu. Tym bardziej, że nie jest to łatwe 
zadanie – m.in. ze względu na częste zmiany w strukturze korporacji, polegające na 
wydzielaniu całych części koncernu i przenoszeniu ich do spółek join venture, czy też 
sprzedaży posiadanych aktywów (VDO, Infineon, etc.).  
 Spółka akcyjna Siemens AG utworzona została w 1966 roku z połączenia szeregu 
spółek zakładanych przez rodzinę Siemensów począwszy od 1847 roku82. Spółka kontroluje 
obecnie jeden z największych na świecie koncernów technologicznych. W jego skład wchodzi 
1651 spółek zależnych83, działających w ok. 290 centrach przemysłowych w blisko 190 
krajach świata (patrz wykres 1). Ogółem Siemens zatrudnia ok. 475 tys. pracowników (2006 
r.). Liczba ta szybko rosła w obecnej dekadzie (w 2000 r. było to 430 tys.) – na przekór 
założeniom strategicznym (por. część o strategii). Obecnie co trzeci z pracowników koncernu 
pracuje w Niemczech, co czwarty jest inżynierem lub naukowcem84. O skali operacji i 
rozległości koncernu świadczy fakt, że tylko koszty podróży służbowych sięgają tu rocznie 
ok. 2 mld EUR, a odbywa je ok. 280 tysięcy osób85. 

 

Wykres 1. Struktura geograficzna zatrudnienia w koncernie Siemens AG w 2006 r. 
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   Źródło: www.siemens.com  

  

 Zarządzanie tak wielką strukturą przemysłową jest poważnym wyzwaniem tak dla 
zarządu, jak i pozostałych organów corporate governance: walnego zgromadzenia, rady 
nadzorczej, a także audytora. Ścisłe kierownictwo koncernu liczy 40 osób, w tym rada 
nadzorcza 20, a zarząd 11 członków 86.  
 

                                                 
82 Hardt Ch., 2007, Unter Hochspannung, Handelsblatt, 5-7.10. s. 16; były to spółki: Siemens & Halske, 

Siemens-Schuckert-Werke i AEG (Telefunken). 

83 w tym 913 spółek zależnych konsolidowanych (w tym 11 z Polski) oraz 738 spółki niekonsolidowane w 
bilansie (w tym 7 z Polski), stan na 30.09.2007, wg  www.siemens.com  

84 http://w1.siemens.com/en/about_us/key_information/key_figures.htm  

85 McNulty M., 2007, Changing Behavior: Siemens Measures Cost of Non-Compliance, Procurement.travel.com  

86 stan na 14.10.2007. 
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Akcjonariat koncernu 
Po 160 latach istnienia firmy największym akcjonariuszem spółki nadal pozostaje rodzina 
Siemens87. Posiada ona (stan na dzień 2.10.2007) akcje stanowiące 5,44% kapitału akcyjnego, 
co daje pakiet o wartości rynkowej ok. 5,2 mld USD. Łączny udział akcjonariuszy- 
założycieli w kapitale określa się dziś na 8%, posiadają oni akcje o wartości nominalnej ok. 
220 mln EUR88. Kolejnym wielkim akcjonariuszem jest spółka Allianz SE, posiadająca 3% 
akcji poprzez fundusze inwestycyjne.  
 W sumie w księdze akcjonariuszy zarejestrowanych jest ok. 650 tys. podmiotów. 
Udziały kolejnych największych akcjonariuszy (m.in. Templeton Growth Fund) nie 
przekraczają 0,8% kapitału i są w posiadaniu funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów 
instytucjonalnych89. Szacuje się, że obecnie ok. 54-60% akcji Siemens AG znajduje się w 
rękach zagranicznych akcjonariuszy90. W obrocie znajdują się 914 mln akcji zaś free float 
wynosi ok. 90%. 
 Ze względu na znaczne rozproszenie akcjonariatu, walne zgromadzenia spółki są 
imprezami masowymi, odbywającymi się tradycyjnie w monachijskiej Hali Olimpijskiej. 
Rekordowo liczne (i rekordowo długie: 12 godzin) było walne zgromadzenie 25 stycznia 
2007 r., na które stawiło się ok. 13 tys. osób (!) – akcjonariuszy (reprezentujących łącznie 
41% głosów) i pracowników zaniepokojonych sytuacją spółki. Powodem niepokoju było 
oczywiście dochodzenie w sprawie korupcji i strata w wysokości 420 mln EUR, ale także 
upadłość join venture produkującego telefony komórkowe BenQ-Siemens oraz kara w 
wysokości 400 mln EUR za zmowę cenową – nałożona przez Komisję Europejską. 
Zgromadzonych niepokoiła także utrata członkostwa koncernu w Transparency 
International91.  
 Z informacji przekazanych przez zarząd i radę nadzorczą podczas walnego 
zgromadzenia wyłonił się jednak obraz niewątpliwych sukcesów firmy: wzrost przychodów 
ze sprzedaży, wzrost zysku, nowe zamówienia na rekordowe sumy (m.in. rządowe na 
elektronikę dla Bundeswehry w rekordowej wysokości 7 mld EUR), postępy restrukturyzacji, 
udane przejęcia firm działających w obszarach specjalizacji koncernu (m.in. diagnostyka 
medyczna), itp. Po burzliwej dyskusji podczas walnego zgromadzenia władze spółki uzyskały 
absolutorium, niemniej poparcie akcjonariuszy było tym razem rekordowo niskie92, przy 
wysokiej frekwencji (na poprzednim walnym zgromadzeniu było reprezentowane 32% 
głosów)93.  
  
Rada nadzorcza 
                                                 
87 Poprzez spółkę Von Siemens Vermögensverwaltung GmbH. Akcje spółek Siemensa notowane są od 1899 r.  
88 Süddeutsche Zeitung, 2007, Pierer soll „Entschuldigung“ sagen, 24-25.11.2007. 

89 Wg serwisu Bloomberg. 

90 Der Spiegel, 2006, Spagat zwischen zwei Welten, 52, s. 49. 

91 Süddeutsche Zeitung, 2007,Verfolgt von der Korruption, 26.01. 

92 Prezes zarządu K. Kleinfeld uzyskał 71% głosów, przewodniczący rady nadzorczej H. von Pierer 66% 
(najniższy wynik w historii), udzielenie absolutorium dwóm członkom zarządu zawieszono do chwili 
zakończenia toczącego się przeciwko nim śledztwa. Za: Balser M., 2007, Siemens muntert die Analysten auf, 
Sueddeutsche Zeitung, 26.01; Wachsenberger J., 2007, Niemiecki rząd mimo wszystko wspiera Siemensa, 19.02. 
93 Jednocześnie wynik ten świadczy o skali zmian w nadzorze korporacyjnym niemieckich spółek, 
przejawiających się rozproszeniem akcjonariatu i jego internacjonalizacją. Jeszcze w 1992 roku na WZ Siemens 
AG reprezentowane było 95,48% kapitału, w tym blisko 90% za pośrednictwem banków posiadających prawo 
reprezentowania pozostałych akcjonariuszy; za Aluchna M., 2003, Zmiany w niemieckim systemie nadzoru 
korporacyjnego, MBA, 4, s. 42; Schmidt H. et al., 1997, Corporate Governance in Germany, Nomos, Baden 
Baden, s.101.  
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Zgodnie z niemiecką ustawą o współdecydowaniu w zarządzaniu spółką akcyjną, w liczącej 
20 członków radzie nadzorczej Siemens AG, zasiada 10 przedstawicieli pracowników. W 
czasie opisywanych w artykule wydarzeń (2006-2007) skład rady nadzorczej ulegał tylko 
niewielkim zmianom.  
 Po niskim poparciu uzyskanym na styczniowym walnym zgromadzeniu, w kwietniu 
2007 r. z przewodniczenia radzie zrezygnował H. von Pierer, sprawujący tę funkcję od 
stycznia 2005 r. (gdy ustąpił miejsca w zarządzie K. Kleinfeldowi). Nowym 
przewodniczącym rady został dotychczasowy jej członek i szef komitetu audytu Gerhard 
Cromme – równocześnie przewodniczący rady nadzorczej koncernu ThyssenKrupp AG. 
Ponadto – w związku z objęciem nowego stanowiska – z rady odszedł G. Nassauer, szef 
pracowniczej rady zakładowej w join venture Nokia Siemens Networks NV. Na ich miejsca 
zostali powołani: prof. M. Mirow (lat 69) oraz  B. Haller (50). Po tych zmianach, średni wiek 
członka rady nadzorczej obniżył się do 62 lat, a średni staż zasiadania w radzie do 6,6 lat.  
 Dodajmy, że najmłodsi wiekiem w radzie to dwaj przedstawiciele załogi: R. 
Heckmann (58) – przewodniczący rady pracowniczej Siemens AG i od 19 lat pierwszy 
zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Siemens AG; oraz H. Hawreliuk (60) – sekretarz 
związku zawodowego IG Metal, w radzie Siemensa od 22 lat (!), a jednocześnie członek rad 
nadzorczych dwóch innych niemieckich spółek. Z kolei seniorem rady jest Peter von Siemens 
(70), potomek założyciela firmy i przedstawiciel największego akcjonariusza94.  
 Prezydium rady nadzorczej Siemens AG składa się z przewodniczącego i jego dwóch 
zastępców. W ramach rady działa pięć komitetów: komitet audytu, komitet ds. konfliktów i 
mediacji, komitet ds. praw właścicieli (Ownership Rights Committee), komitet compliance 
oraz komitet nominacji i wynagrodzeń (dwa ostatnie powstały w 2007 r.). Łącznie w 
komitetach działa siedmiu członków rady, w tym dwóch przedstawicieli pracowników, 
znamienne przy tym, że w żadnym z komitetów nie zasiada przedstawiciel rodziny 
założyciela i największego akcjonariusza. Przewodniczący rady nadzorczej zasiada we 
wszystkich komitetach, a czterem przewodniczy. Komitet audytu składa się z trzech osób, w 
tym dwóch przedstawicieli załogi o najdłuższym stażu w radzie (sic!), a przewodniczy mu 
osoba z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami (wg przepisów SOX)95. 
 W radzie nadzorczej Siemens AG dominują Niemcy (18 osób), obcokrajowców jest 
dwóch (Brytyjczycy). Jest to zresztą cecha charakterystyczna dla niemieckich rad 
nadzorczych, w których obcokrajowcy stanowią średnio 8% składu – o połowę mniej niż 
średnia w radach nadzorczych firm w całej UE. Dodajmy dla porównania, że w firmach w 
sąsiedniej Szwajcarii obcokrajowcy stanowią średnio 45% składu rad96.  
 Niemieckie rady nadzorcze wykazują się dość niską aktywnością – obradują średnio 
cztery razy w roku, w porównaniu ze średnią w spółkach np. w Wielkiej Brytanii czy w całej 
UE, gdzie rady odbywają średnio ok. dziewięciu posiedzeń w roku.  
 Sześciu członków rady Siemens AG posiada stopień naukowy; siedmiu zasiada 
jednocześnie w innych radach nadzorczych (łącznie w 15 spółkach niemieckich i 
zagranicznych97) – wśród nich są także związkowcy. Rekordzistą pozostaje G. Cromme, który 
obejmując stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Siemens AG w 2007 r., ograniczył 

                                                 
94 W październiku 2007 roku, z powodu wieku, zrezygnował z dniem końca kadencji z piastowania tego 

stanowiska, Financial Times, 2007; 

95 Jest nim dr H. Schulte-Noelle, wieloletni przewodniczący rady nadzorczej Allianz  SE (Societas Europea). 

96 Raport firmy Heidrick & Struggless, Corporate Governance in Europe 2007, za: Financial Times, 2007, 9.05, 
s. 9. 

97 Są to spółki: Alianz  SE, ThyssenKrupp AG, Saint-Gobain S.A., GUS plc, Hogg Robinson Group plc, HSBC 
Holdings plc, DaimlerChrystler AG, Eurocopter Deutschland GmbH, Audi AG, MTU Aero GmbH, Wincor 
Nixdorf AG, Muenchener Rueck AG, Thyssen Handelsgesellschaft mbH, E.ON AG.  
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swoje członkostwo w radach nadzorczych innych spółek z ośmiu do czterech, w tym jednej 
zagranicznej, pozostał jednak nadal przewodniczącym rady nadzorczej koncernu 
ThyssenKrupp AG.  
 Kadencja w radzie nadzorczej Siemens AG trwa pięć lat. W 2008 roku wygasają 
mandaty 11 z 20 członków rady. Po zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki w I kwartale 
2008 roku można spodziewać się poważniejszej restrukturyzacji składu rady, choć jej 
wielkość i struktura (50% związkowców i pracowników) nie ulegnie zapewne zmianie do 
czasu przekształcenia korporacji w Spółkę Europejską.  
 
Zarząd 
Zarząd (Vorstand) Siemens AG liczy 11 osób, powoływanych na pięcioletnią kadencję. W 
skład zarządu wchodzi ośmioosobowy tzw. zarząd centralny (Zentralvorstand), którego 
członkowie nie pełnią funkcji operacyjnych i nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu 
oraz trzech członków odpowiedzialnych operacyjnie za piony wsparcia (finanse, strategia, 
kadry). Zarząd nadzoruje działalność operacyjną ponad 30 dyrektorów branżowych, 
skupionych w 13 obszarach działalności (Bereichen), oraz struktury regionalne, w skład 
których wchodzą spółki regionalne, oddziały oraz przedstawicielstwa. Spółki zależne 
sprawozdają zarówno do zarządu centralnego, jak i zarządów poszczególnych branż98.  

 W nowym składzie zarządu, pięciu jego członków jest nowicjuszami, w tym prezes – 
ich staż pracy jest krótszy niż dwa lata. Kolejnych pięciu członków pracuje w zarządzie od 
czterech do ośmiu lat. Rekordzista zasiada w zarządzie od 13 lat. Wszyscy członkowie 
zarządu Siemens AG pełnią też funkcje w radach nadzorczych – głównie spółek zależnych 
(45), jak i niezależnych podmiotów (12), krajowych i zagranicznych (średnio członek  
zarządu zasiada w 3,75 spółkach). Rekordzista, dr H. Hiesienger, zasiada w radach 13 
regionalnych spółek zależnych, z czego w trzech przewodniczy radzie (w tym w polskiej 
Siemens Sp.z o.o. – patrz końcowa część artykułu). Prezes zarządu zasiada tylko w dwóch 
radach nadzorczych spółek zagranicznych, w tym nowo utworzonej Nokia Siemens Networks 
Holding BV.  
 W 2007 r. zarząd Siemens AG odbył 44 posiedzenia. Audytorem spółki była w 2006 r. 
(i jest obecnie) firma KPMG Deutschland. Prawdopodobna jest zmiana audytora w 
najbliższym okresie w wyniku przeprowadzonego konkursu.99 
 
Pozycja rynkowa giganta  
 
Kapitalizacja giełdowa Siemens AG wynosi obecnie ok. 95 mld USD, co stawia koncern na 
60. miejscu w rankingu 500 największych pod względem kapitalizacji rynkowej firm 
świata100. Wartość sprzedaży stawia koncern na 22. miejscu wśród największych firm w 
rankingu Fortune101. Trzeba przy tym dodać, że charakterystyczną cechą niemieckiego ładu 
korporacyjnego jest to, że stosunkowo rzadko operuje się kategorią wartości spółki, głównie 
zaś podawane są przychody ze sprzedaży, a te w 2006 roku wyniosły 87,3 mld EUR (patrz 
wykres 3), oraz wynik finansowy (3,03 mld EUR). W latach objętych niniejszą analizą 
Siemens AG zwiększał przychody oraz osiągał pozytywne wyniki finansowe. Wypłacał też 
regularnie dywidendę w wysokości od 1 do 1,6 EUR na akcję.  

                                                 
98 Są to: automatyka, energetyka, transport, medycyna, informatyka i komunikacja, technika oświetleniowa, 
usługi finansowe, inwestycje; za: Hennersdorf A., 2007, Entfrosten und Entrosten, Wirtschaftswoche, 22, s.74. 

99 Handelsblatt, 2007, Siemens sucht neue Wirtschaftsprüfer, 4.12., s. 16; 

100 Wg Financial Times, stan na dzień 30.03.2007. 

101 The Economist, 2007, Tomorrow the Word, A special report on European business, 10.02. s. 5. 
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 Porównując jednak wyniki uzyskane przez Siemens AG np. z wynikami koncernu 
General Electric Inc. – uważanego za głównego konkurenta niemieckiego koncernu – 
stwierdzamy, że produktywność pracownika Siemensa w 2006 r., liczona przychodami firmy, 
jest blisko trzykrotnie niższa niż pracownika GE; zaś zysk netto na pracownika jest ponad 
siedmiokrotnie mniejszy102. Sytuacja taka utrzymuje się od lat. 
 
Wykres 3. Struktura geograficzna przychodów Siemens AG w 2006 r. 
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   Źródło:  www.siemens.com 

 
 Spółka Siemens AG finansuje się głównie z kapitałów własnych, zaś dług krótko- i 
długoterminowy pokrywa jedynie ok. 16% jej potrzeb finansowych103. Proporcja ta oraz ceny 
akcji wskazują, że spółka od 2003 r. jest niedowartościowana – wskaźnik wartość 
spółki/przychody ze sprzedaży (EV/Sales) kształtuje się na poziomie poniżej średniej dla 
grupy bliźniaczej (2,23 – wobec 1,0 dla Siemens oraz 1,99 DAX), obejmującej spółki z 
sektora urządzeń elektrotechnicznych wybrane z giełd na całym świecie104. Zawężenie grupy 
porównawczej do spółek niemieckich tej branży nieznacznie tylko poprawia pozycję 
Siemensa (Siemens – 0,81, grupa bliźniacza – 0,97, DAX – 1,91).  
 Podobnie sytuują koncern, w porównaniu z konkurentami, inne wskaźniki finansowe: 
cena/zysk, cena/przychody czy cena do wartości księgowej – gorzej niż grupa bliźniacza, ale 
przeważnie lepiej względem DAX (patrz tab. 2). W tej sytuacji strategia nowego zarządu 
przewiduje wykup własnych akcji spółki (buyback) o wartości 10 mld EUR (ok. 11,4% akcji), 
co powinno znacząco podnieść cenę akcji i poprawić wskaźniki finansowe105.  
 Siemens konkuruje na globalnym rynku (patrz wykres 4), jak również finansuje się na 
międzynarodowym rynku kapitałowym. Obecnie ponad połowa jego kapitału jest 
kontrolowana przez podmioty zagraniczne. Akcje Siemensa są notowane na giełdzie XETRA 
we Frankfurcie i Stuttgarcie oraz w Nowym Jorku (ADR na NYSE). W związku z tym 
uprawnione byłoby przypuszczenie, że spółka powinna osiągać podobny poziom wyników co 

                                                 
102 Wg danych na: www.siemens.com i www.ge.com z 20.11.2007. 

103 Dla porównania: General Electric Inc. finansuje się długiem w 54% - wg agencji Bloomberg. 

104 Walewska D., 2007, Próba żelaznego prezesa, Rzeczpospolita, 13.04; obliczenia własne wg Bloomberg. 

105 Clausen S., Milne R., 2007, Siemens plans 10 bn EUR buy back, Financial Times, Nov.8 s. 13. 
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jej konkurenci. Tymczasem chociaż Siemens jest rentowny, to wyniki – zarówni jeśli chodzi o 
zysk, jak i wartość spółki – nie są imponujące, gdy je porównamy z konkurencją koncernu i 
rynkowymi liderami. Przyczyn takiego stanu rzeczy można poszukiwać m.in. w obszarze 
technologii, jak też zarządzania.  
 
Tabela 2. Główni konkurenci i partnerzy Siemens AG w 2007 r. 

 
Nazwa korporacji 

Miejsce  w 
rankingu 

2007 

 
Wartość 
rynkowa 

 
Przychody 
[mld EUR] 

 
Zatrudnieni

e [tys.] 

Wartość 
przychodów/1pr
acownika [mln 

EUR] 
General Electric Inc. (USA) 2 263 mld USD 111,2 EUR 310,0 0,359 
CISCO Systems Inc.(USA) 28 154 mld USD 23,7 EUR 63,5 0,374 
Telefonica  AS (Hiszpania) 47 108 mld USD 42,0 EUR 233,0 0,180 
Merck & Co (USA) 59 95,7 mld USD 15,4 EUR 60,0 0,256 
SIEMENS AG (Niemcy) 60 95 mld USD 87,0 EUR 475,0 0,183 
Nokia Oyi (Finlandia) 62 93,9 mld USD 51,1 EUR 68,5 0,745 
Ericsson AB (Szwecja)  127 59,1 mld USD 18,9 EUR  63,7 0,297 
ABB SE (Szwajcaria) 224 37 mld USD 16,6 EUR 108,0 0,154 
Alcatel (Francja) 328 27,1 mld USD 18,3 EUR 79,0 0,232 
Hitachi (Japonia) 338 26,1 mld USD 66,1 EUR 384,4 0,172 
ThyssenKrupp AG (Niemcy)  355 25,4 mld USD 50,7 EUR 187,6 0,270 
Continental AG (Niemcy) 494 18,7 mld USD 14,9 EUR 85,2 0,175 

Źródło: Financial Times (2007) http://media.ft.com/cms/4608ca30-e788-11db-8098-
000b5df10621,dwp_uuid=f1db8aa0-4d1f-11da-ba44-0000779e2340.pdf i źródła 
korporacyjne 

 
 Powszechny jest pogląd, że przetrwanie i rozwój Siemensa przez tyle dziesięcioleci 
uwarunkowane były innowacyjnością i solidnością jego produktów. Ujawniane do 2005 roku 
w materiałach dla akcjonariuszy dane o wydatkach na badania i rozwój – rzędu 5 mld EUR i 
tysiącach patentów rocznie stwarzały wrażenie, że mamy do czynienia z bardzo 
zaawansowaną technologicznie firmą. Jeśli jednak dane te porównać z innymi między-
narodowymi koncernami, to wyniki te nie dają już powodu do zadowolenia.106 Siemens, także 
w opinii członków zarządów 1000 największych firm świata, nie jest uznawany za firmę 
najbardziej innowacyjną107. 
 Nienajlepszy obraz pozycji firmy wyłania się też z porównania kursu akcji Siemensa z 
największymi konkurentami – akcje większości z nich szybciej zwyżkowały w ostatnich 
trzech latach. Kurs Siemensa w tym okresie wzrósł o ok. 60%, podobnie jak kursy akcji 
Philipsa, Honeywella, czy General Electric Inc. (w tym przypadku tylko o ok. 10%). W tym 
samym czasie jednak akcje Nokii zyskały na wartości 120%, ABB – 350% zaś Alstomu –  
550%. Równocześnie inwestorzy pozbywali się akcji innych firm technologicznych, np. 
spółki Alcatel-Lucent, której akcje były warte o 50% mniej niż przed trzema laty, podobnie 
było z akcjami Nortela (-70%), Toshiby (-60%) czy Erricsona (-20%).  

Wykres 4. Notowania akcji Siemens AG (linia górna) na niemieckiej giełdzie XETRA na tle 
zmian indeksu DAX (środkowa, w którym Siemens ma wagę 10) oraz indeksu Dow Jones 
(dolna), 1.12.2006 = 100. 

                                                 
106 RANKING OF TOP 1250 GLOBAL COMPANIES BY R&D INVESTMENT WITHIN INDUSTRY, 2006 
107  W przeciwieństwie do  General  Electric, który  znalazł się na czwartym miejscu w rankingu najbardziej 
innowacyjnych firm świata. Por. http://www.businessweek.com/magazine/content/05_31/b3945407.htm  
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Źródło: Handelsblatt.com, dzięki uprzejmości Handelsblatt. 

 
Co prowadziło Siemensa od 160 lat? 
Ponad 160 lat temu spółka Siemensa i Halske zaczynała od produkcji telegrafów 
wskazówkowych, które wraz z budową instalacji kablowych stały się wkrótce wiodącym 
towarem z coraz szerszej palety produktów, opracowywanych na podstawie własnych 
innowacji spółki. Jak to zwykle z innowacjami bywa, przyciągają one zamówienia wojska i 
władz publicznych wszystkich szczebli, co stało się rysem charakterystycznym strategii 
firmy.  
 Wraz rozwojem firmy rosła siłą powiązań między firmą a administracją, szczególnie 
w tych dziedzinach gospodarki, w których występowało zjawisko monopolu naturalnego 
(telekomunikacja, transport kolejowy, poczta). Siemens umiejętnie wykorzystywał te związki 
stając się na długie lata „nadwornym dostawcą” wielkich przedsiębiorstw państwowych, nie 
tylko zresztą w Niemczech.  
 Prywatyzacja tych przedsiębiorstw w latach 90. XX wieku i wzrost konkurencji 
międzynarodowej zmienił warunki prowadzenia biznesu. Okazało się, że w nowych 
warunkach, pomimo wysokiego poziomu technicznego wyrobów, konkurencja wprowadza 
podobne rozwiązania szybciej, i są one tańsze niż wyroby Siemensa, który nie potrafi tak 
obniżyć kosztów, by zaoferować atrakcyjne ceny108.  
 
Strategia za von Pierera i Kleinfelda 
 
Okres 1992-2007 łączy osoba H. von Pierera, do 2004 roku prezesa zarządu, a następnie szefa 
rady nadzorczej. Jego przywództwo w Siemensie cechowała ostrożność przy podejmowaniu 
nowych inwestycji (w tym np. inwestycji kapitałowych w Polsce), polityka wzrostu firmy 
„bez gwałtownych wzlotów i załamań” oraz permanentna restrukturyzacja jako odpowiedź na 
wyzwania konkurencji i głosy krytyki z powodu słabych wyników Siemensa w porównaniu z 
konkurencją. Za sprawą silnego uzwiązkowienia zmiany te pomijały jednak instrumenty 
związane z redukcją zatrudnienia.   
 Podjął on też kilka decyzji, których skutki widoczne są dopiero w ostatnich latach. 
Rozpoczął np. spin off nie przynoszących pożądanej marży działów koncernu (produkcja 
półprzewodników, elektroniki), dokonał też kilku akwizycji (m.in. Westinghouse) – co 

                                                 
108 MF, 2007, Siemens – dymisje obu prezesów, Zarządzanie na świecie, 3, s.3 
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pozwoliło na ekspansję Siemensa na rynku USA, skutkiem tego zaś był m.in. przepływ do 
Niemiec innowacji w zakresie zarządzania. W duchu amerykańskich praktyk, von Pierer 
wprowadził dla 30 tys. pracowników ze średniego szczebla zarządzania program EFA 
(rozwój – promocja – bodźce), polegający na zastosowaniu indywidualnych podwyżek 
zarobków i premii w zależności od wyników pracy (sprzedaży). Dla przeciwwagi wprowadził 
zasadę, że dopuszczalne jest tylko dwukrotne niewywiązanie się z osiągnięcia zaplanowanych 
wyników, trzeci raz oznacza odejście ze stanowiska.  
 Następca von Pierera, K. Kleinfeld, kierujący wcześniej amerykańska filią koncernu, 
choć w zarządzie obecny od 2004 roku, realny wpływ na strategię Siemensa wywierał tylko 
przez niespełna dwa lata. Rozpoczynał kadencję prezesa od zapewnienia, że będzie dążył do 
maksymalnej przejrzystości Siemensa. Wkrótce po przejęciu władzy w spółce ogłosił 
modyfikację obowiązującej strategii, która pozwoliła m.in. na większą samodzielność 12 
działom biznesowym – a każdy z nich mógłby być samodzielnym koncernem z listy DAX-30, 
biorąc pod uwagę wielkość przychodów czy liczbę pracowników. Większość z tych działów 
funkcjonowała dobrze i przynosiła zysk, w kilku jednak wyniki były złe (urządzenia 
telekomunikacyjne, produkcja telefonów komórkowych, usługi informatyczne)109. 
Modyfikacja strategii zakładała wyznaczenie dla każdego z pionów ambitnych celów rozwoju 
– zbliżenia się do najlepszych w branży na świecie (benchmarking) oraz osiągnięcia 
zakładanej przez centralę marży zysku110.  
 Kleinfeld zapowiedział, że w ciągu dwóch lat każdy z oddziałów firmy musi być 
rentowny, a obszary które nie rokują poprawy zostaną sprzedane lub wydzielone do spółek z 
innymi partnerami. Wchodzenie w join venture było stosowaną od dawna praktyką w 
Siemensie (np. Siemens-Nixdorf, Fujitsu-Siemens, etc). Osiągnięciu rentowności służyć 
miały też m.in. redukcje do 10% załogi w każdej z jednostek biznesowych koncernu oraz 
planowane zmiany strukturalne – wydzielenie wspólnych dla wszystkich branży pionów 
wsparcia, tak aby przełamać izolację poszczególnych oddziałów i wspólnie występować 
wobec klientów, wykorzystując efekt skali (program Siemens One, będący imitacją idei One 
GE)111. Plany te miały być zrealizowane do końca 2010 r. (program Fit4More).   
 Do pierwszych decyzji restrukturyzacyjnych prezesa K. Kleinfelda należało 
wydzielenie branży telefonów komórkowych do join venture z tajwańska spółką BenQ112. 
Krok ten jednak został wykonany zbyt późno, gdyż na skutek błędów w dotychczasowym 
zarządzaniu i w warunkach globalnej konkurencji – powołana spółka wkrótce splajtowała. 
Podobne plany podjęto wobec największego pionu koncernu (COM), produkującego 
urządzenia dla telekomunikacji, generującego straty. Wydzielenie tego pionu do spółki 
założonej z fińską Nokią nastąpiło z początkiem 2007 r.  
 Wyróżnikiem zmodyfikowanej strategii było m.in. zdyskontowanie „sukcesu” 
sprzedaży instalacji dla wielkich obiektów sportowych, zrealizowanej  w 2004 r. poprzez 
wyposażenie obiektów olimpijskich w Atenach i powtórzenie go we wszystkich 
nadchodzących wielkich imprezach sportowych (EURO 2006, Pekin 2008, etc).   
 Wprowadzenie do zarządzania koncernem pewnych elementów metod podpatrzonych 
przez Kleinfelda w USA oraz umiejętne wykorzystanie poprawy koniunktury spowodowało, 
że już w połowie 2006 r. wskazywano, że poprawa wyników finansowych jest efektem 
„sukcesu restrukturyzacji”. Prezes chciał szybko zdyskontować ten sukces i jeszcze przed 
końcem kadencji wystąpił do rady nadzorczej z wnioskiem o podwyższenie uposażenia 

                                                 
109 Der Spiegel, 2007, Viel Licht and viel Schatten, 4 s.84; 

110 Manager Magazin, 2007, Captain Future – Welche Spuren Klaus Kleinfeld  bei Siemens hinterlaesst, Heft 7. 
s. 32. 

111 Dougherty C., 2005, Siemens chief pushes „one for all“ strategy, International Herald Tribune, 26.08. 

112 Warunkiem transakcji była dopłata ze strony Siemensa. 
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zarządu o 30%. Wniosek wzbudził jednak ostre reakcje, a sprawa nie została rozstrzygnięta, 
gdyż sukces został wkrótce przyćmiony przez inne wydarzenia: bankructwo spółki BenQ-
Siemens, rozpoczęte jesienią 2006 r. postępowanie prokuratorskie oraz opóźnienia w 
tworzeniu Nokia Siemens Networks Holding BV. Krótki okres prezesury K. Kleinfelda 
zamknął się jednak średnią roczną stopą wzrostu kursu akcji Siemensa na poziomie 26%113.   
 
Cromme i Löscher – nowa strategia  
 
W przeciwieństwie do K. Kleinfelda oraz wszystkich wcześniejszych prezesów w historii 
Siemensa, Peter Löscher jest obcokrajowcem (Austriakiem) i człowiekiem spoza korporacji, 
co więcej – z praktyką w strukturach naśladowanego przez Siemensa wielkiego konkurenta: 
amerykańskiego GE Inc. Gdy od objęcia przez niego funkcji CEO nie minęło jeszcze pół 
roku, podjął już ważne decyzje wskazujące na główne rysy nowej strategii koncernu. Szybki 
start nowego prezesa był możliwy za sprawą uchodzącego za jednego z najwybitniejszych 
menedżerów w Niemczech114, przewodniczącego rady nadzorczej Siemensa dr. G. Cromme. 
Wprowadzając P. Löschera do pałacu przy monachijskim Wittelsbacher Platz, mieszczącym 
centralę Siemens AG, ogłosił cztery wyzwania, jakie stoją przed nowym szefem i całą firmą: 
koncern powinien być transparentny, mniej złożony, szybszy i wydajniejszy115.  
 P. Löscher rozpoczął swoją kadencję skromnie, od stwierdzenia nawiązującego do 
swoich związków z GE, że nie zamierza „generalnie elektryfikować” Siemensa (General 
Electrify), lecz chciałby upowszechnić w strukturach koncernu wyznawaną w GE „strategię 
wartości”116. Jednak pierwszym krokiem było powołanie do zarządu ex-menedżera GE, 
współpracownika mitycznego Jacka Welscha, pierwszego Amerykanina w historii zarządu 
Siemens AG, prawnika P.Y. Solmssena, i powierzenie mu roli radcy prawnego i 
nadzorującego działy compliance117. Wkrótce zapowiedział poważne zmiany w architekturze 
zarządczej koncernu oraz przyspieszenie osiągnięcia planowanych na 2010 rok poziomów 
rentowności.  
 W nowym zarządzie znalazły się osoby bezpośrednio zarządzające i odpowiedzialne 
za wyniki trzech głównych obszarów biznesowych Siemensa (energia, przemysł, ochrona 
zdrowia), w skład których wejdzie 15 dotychczasowych i nowych oddziałów branżowych 
(divisions)118. Strukturę uzupełniać będą tzw. przekrojowe obszary biznesowe (cross-sector 
businesses) – usługi finansowe, informatyka, nieruchomości, sekcja nadzoru inwestycji 
strategicznych join venture oraz dwa piony zaplecza korporacyjnego. Cała ta struktura będzie 
utrzymywała bieżące kontakty on-line z blisko dwoma tysiącami spółek zależnych na całym 
świecie119.  
 Pierwszymi umowami z podpisem nowego prezesa były: sprzedaż za 11,4 mld EUR 
części koncernu VDO (sprzedającej osprzęt elektroniczny do samochodów za ok. 12 mld 
EUR rocznie) oraz zakup brytyjskiej firmy produkującej sprzęt do analiz medycznych Dade 
Behring za 5 mld EUR. Krok ten oznacza kontynuację strategii poprzedników, zakładającą 
osiągnięcie przez Siemensa pozycji „globalnego lidera w klinicznej diagnostyce 
                                                 
113 Za: Bloomberg, 2007. 

114 Określanego mianem „Czyściciel“; za: Hirzel J., Steinhuehler K-H., Treser T., 2007, Die Ethik des Dr. 
Cromme, Focus, 27, s. 144. 

115 Handelsblatt, 2007, Kommentar: Historischer Umbau, 5.10. 

116 Betts P., 2007, General Electrification, Financial Times, Jun.28, s.14. 

117 Hardt Ch., 2007, Löschers Mann für Recht, Ordnung, Kunst und Kultur, Handelsblatt, 21.09. 

118 Hardt Ch., 2007, Die Säulen von Siemens, Handelsblatt, 8.10. 

119 Por. http://w1.siemens.com/press/pool/de/events/pressegespraech/press-briefing-silde.pdf  
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medycznej”120. Analiza porównawcza strategii Fit4 2010 ogłoszonej przez P.Loeschera 
(2007) ze strategią Fit4More firmowaną przez K.Kleinfelda (2005) wskazuje na jedynie 
niewielkie zmiany. Obie strategie ogniskują się na takich samych czterech obszarach: 
Doskonałości operacyjnej, Doskonałości ludzi, Odpowiedzialności biznesowej oraz 
Wynikach i portfolio inwestycyjnym koncernu. Nową strategię, do realizacji w latach 2008-
2010, wyróżnia  głównie akcent na problematykę compliance i ochronę środowiska (klimatu), 
koncentracja na działalności w trzech gałęziach (energetyka i ochrona środowiska, 
automatyka i infrastruktura przemysłowa i publiczna, ochrona zdrowia) oraz postawienie na 
optymalizację efektywności użycia kapitału (osiągniecie ROE na poziomie 14-16%). 
Pozostałe cele pozostają praktycznie bez zmian. Misję koncernu uzupełniono zaś o 
„przestrzeganie wartości korporacyjnego kodeksu etycznego” oraz zalecono stosowanie 
benchmarking’u w zakresie transparentności działalności biznesowej i przestrzegania zasad 
korporacji (compliance)121. 
   
 
Niemiecki model corporate governance a korupcja 
 
Przedstawiona powyżej synteza informacji o aferze w Siemens AG pozwoliła nie tylko na 
poznanie mechanizmu korupcji, sposobów jej wykrycia i prób przezwyciężenia kryzysu, ale 
przybliżyła również zasady corporate governance i tendencje zmian w kulturze korporacyjnej 
niemieckich spółek. Znajomość tych faktów rodzi pytania o przyczyny korupcji, jej 
powtarzalności i zależności od stanu nadzoru korporacyjnego. Dlaczego tak dobra firma jak 
Siemens, zatrudniająca najlepszych fachowców, szczycąca się innowacyjnością swoich 
produktów ucieka się do stosowania korupcji? Dlaczego przypadki korupcji powtarzają się w 
historii firmy? Jakie są tego przyczyny? Czy korupcja jest postrzegana jako przestępstwo, czy 
raczej „technika operacyjna” (business as usual)? I czy zastosowane sposoby zwalczania 
korupcji okażą się skuteczne?  
 Niemiecka gospodarka, jedna z najważniejszych na świecie, stosunkowo późno 
doczekała się zbadania panującej w niej specyfiki władania korporacyjnego, kształtującej się 
co najmniej od czasów rewolucji przemysłowej122. Na klasyczny model niemieckiego ładu 
korporacyjnego składa się m.in. postrzeganie przedsiębiorstwa jako instytucji społecznej, w 
której rada nadzorcza jest organem oddzielnym od zarządu, z licznym udziałem 
przedstawicieli pracowników (od 33% do 50% składu) oraz banków. Cechą charakterystyczną 
struktury własnościowej niemieckich korporacji są duże pakiety akcji w posiadaniu 
akcjonariuszy i własność rodzinna w spółkach giełdowych. Na zarządzanie spółkami duży 
wpływ wywierają banki – m.in. poprzez politykę kredytową, powiernictwo głosów i/lub 
posiadanie pakietów akcji spółek. Ważną cechą są także krzyżujące się powiązania 
kapitałowe i personalne pomiędzy spółkami oraz establishmentem politycznym (tzw. 
symptom „Deutschland AG”). Stosunkowo niska jest kapitalizacja giełdy (w stosunku do 
PKB), a także mniejsze znaczenie funduszy inwestycyjnych i rynku przejęć123. 

                                                 
120 Por. http://www.ehealtheurope.net/news/2917/siemens_acquire_dade_behring  

121  materiały z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Facts and figures for scherholders Fiscal 2007, s.4; 

122 Zob. m.in.: Prowse S., 1994, Corporate Governance In an International Perspective, BIS Economic Papers 
No. 41; Hopt K.J. et al., 1998, Comparative Corporate Governance, Oxford, Clarendon; Boehmer E., 2002, 
Corporate governance in Germany: Institutional background and empirical results (1999), [w:] Gugler K. 
(ed.), Corporate governance and economic performance, Oxford University Press.  

123 Charkham J.P., Ploix H., 2005, Keeping Better Company. Corporate Governance Ten Years On, Oxford 
University Press;  Aluchna M., 2003, Zmiany w niemieckim systemie nadzoru korporacyjnego, MBA, 4;  
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 Przypadek Siemensa dobrze ilustruje model niemieckiego corporate governance, ale 
dostarcza też wielu faktów na potwierdzenie tezy o ewolucji niemieckiego systemu 
korporacyjnego124. Choć w spółce nadal największym akcjonariuszem jest rodzina 
założyciela, to nie akcjonariusze mieli decydujący wpływ na wydarzenia, które rozegrały się 
w ostatnim roku, lecz grupa menedżerów – członków rady nadzorczej. Przedstawiciele 
pracowników i związków zawodowych nadal dominują w radzie Siemensa, choć rozproszona 
struktura akcjonariatu spółki, z dużym udziałem inwestorów instytucjonalnych, coraz bardziej 
przypomina model charakterystyczny dla spółek amerykańskich, przy czym udział głosów 
wykonywanych z akcji podczas walnego zgromadzenia jest znacznie wyższy niż w spółkach 
w USA. 
 „Klasyczny” model niemieckiego corporate goveranance zmienia się w obecnym 
dziesięcioleciu pod naporem globalizacji, ale także z powodu słabych wyników tamtejszych 
spółek. Główne przyczyny zmian to internacjonalizacja rynku kapitałowego w Niemczech, 
wzrost znaczenia i siły inwestorów instytucjonalnych, dyfuzja i konwergencja prawa 
korporacyjnego i zasad dobrych praktyk, a także wycofywanie się banków z akcjonariatu firm 
i malejąca rola związków zawodowych. Zmiany te nie przebiegają jednak bezboleśnie, a rady 
nadzorcze niemieckich spółek poddawane są przy tym szczególnej krytyce. Krytycy wskazują 
m.in. na wąski krąg osób zasiadających w radach wielu spółek, niski stopień 
umiędzynarodowienia rad, liczny – ale bierny – udział pracowników i przedstawicieli 
związków zawodowych, słaby przepływ informacji w obrębie rad, leniwy tryb pracy, niską 
rotację, nieadekwatne do wkładu pracy wynagrodzenia, etc. Te dysfunkcje są postrzegane 
jako przyczyny słabszych wyników gospodarczych niemieckich przedsiębiorstw, a także 
ujawnianych malwersacji w spółkach z listy indeksu DAX125.  
 Nie bez winy są również zarządy niemieckich spółek – uzależnione od związków 
zawodowych i lokalnych układów. W ramach przeciwdziałania temu zjawisku coraz częstsze 
są przypadki zatrudniania obcokrajowców na stanowiskach prezesów niemieckich spółek (np. 
Bayer, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Epcos, GEA, Fresenius, Lufthansa, MAN, Premiere, 
Prosiebensat, QuiMonda, RWE). Argumentem jest to, że spółki kierowane przez prezesów-
obcokrajowców osiągają lepsze wyniki niż pozostałe notowane na niemieckich giełdach126. 
Ostatnie decyzje podjęte przez radę nadzorczą Siemensa wpisują się w ten trend. Dowodzą 
one, że dotychczasowa kultura zarządzania zawiodła i wymaga poważnych zmian, które 
dadzą inwestorom nadzieję na poprawę wyników spółki pod rządami Austriaka z 
amerykańskim doświadczeniem.  
 
Gorszący przypadek czy business as usual? 
 
Inwestorzy codziennie oceniają działanie spółki, ale gdy stykają się z problemem asymetrii 
informacji mogą ulegać zachowaniom stadnym. Utrata zaufania do spółki może więc mieć dla 
niej katastrofalne skutki. Wobec tego problemu stanęło kierownictwo Siemens AG jesienią 
2006 rok, gdy spektakularne wejście do gry prokuratorów i policji wystawiło na poważną 
próbę zaufanie inwestorów.  
 Na głównym rynku giełdowym akcje Siemens AG wykazywały trend wzrostowy od 
lipca 2004 roku. Najsilniejsza korekta kursu nastąpiła w maju 2006 roku, na długo przed 
spektakularnymi rewizjami i aresztowaniem pracowników koncernu, zaś przewartościowanie 

                                                 
124 Hackethal A., Schmidt R.H., Tyrell M., 2005, Banks and German Corporate Governance: on the way to a 

capital market-based system?, Corporate Governance: An International Review, Vol. 13 Issue 3, s. 397. 

125 Milne R., 2007, Misdirected? Germany’s two-tier governance system comes under fire, Financial Times, 
9.05, s. 9. 

126 Milne R., 2007, Foreign executives fight with German traditions, Financial Times, 18.05, s.20;   
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akcji było silniejsze niż spółek z indesu DAX127. Znamienne, że wydarzenia z listopada 2006 
jedynie krótkotrwale obniżyły notowania spółki. Ujawnianie kolejnych informacji o 
nieprawidłowościach, postępy w śledztwie ws. korupcji oraz dokonywane i zapowiadane 
zmiany w kierownictwie firmy były – paradoksalnie – odczytywane przez inwestorów raczej 
pozytywnie i kurs akcji rósł silniej niż indeks DAX. Kulminacja notowań w ostatnich trzech 
latach przypadła na dzień objęcia funkcji przez nowego prezesa Petera Löschera na początku 
lipca 2007. Cena akcji sięgnęła pułapu 109,7 EUR, była jednak niższa od rekordowego kursu 
z lipca 2000 roku (120 EUR). Zbiegło się to jednak z trendem wzrostowym, który do lipca 
2007 obejmował większość indeksów giełdowych.  
 W kolejnym miesiącach indeksy jednak szybko spadały za sprawą trendów 
globalnych, związanych z sytuacją na rynkach finansowych (kryzys kredytów sub-prime) i na 
rynkach surowców. Kurs akcji Siemensa spadał dalej także w momencie sprzedaży za 11,4 
mld EUR spółki VDO i po ujawnieniu informacji o zakupieniu przez koncern producenta 
aparatury laboratoryjnej Dade Bahring (za ca. 7 mld USD) – co zbiegło się w czasie z 
informacjami o przypadkach korupcji także w innych pionach koncernu, a nie tylko w pionie 
urządzeń telekomunikacyjnych. Od tego czasu kurs waha się znacząco, ale utrzymuje się 
nadal na poziomie powyżej kursów z jesieni 2006 roku – podobnie jak indeks DAX.  
 Większe wahania kursu obserwowane od lipca 2007 roku (w porównaniu z 
poprzednim okresem) mogą być wynikiem ograniczonego zaufania inwestorów do nowego 
kierownictwa koncernu, a także niepewności co do wyników firmy – coraz bardziej 
obciążonych kosztami postępowań wyjaśniających i nałożonych na spółkę karami 
finansowymi. Na wahania kursu wpływ zapewne miała także reakcja inwestorów na kryzys 
na rynkach finansowych (tzw. kryzys sub-prime)128.  
 Analiza notowań akcji w okresie relacjonowanych tu wydarzeń wskazuje na 
ograniczoną i słabą reakcję rynku na problemy Siemensa z korupcją, a silniejszą na 
informacje o restrukturyzacji firmy. Może to świadczyć m.in. o zaufaniu inwestorów do 
kierownictwa koncernu, ale także o traktowaniu korupcji „w stylu Siemensa” jako 
zwyczajowej, powszechnej działalności biznesowej, mającej w ostatecznym rachunku 
pozytywny wpływ na wyniki spółki.  
 Pomimo wielomiliardowych kosztów związanych z samym procederem korupcji (1,4 
mld EUR), kosztów prowadzonego dochodzenia (ca. 2 mld EUR) oraz zapłaconych lub 
potencjalnych kar (ca. 4 mld EUR), koncern znajduje się w relatywnie dobrej kondycji 
finansowej, wykazując pozytywny wynik finansowy i informując o kolejnych 
wielomilionowych transakcjach.  
 Koszty afery, odniesione do blisko stumiliardowych rocznych obrotów, nie wydają się 
znaczącą pozycją w bilansie spółki, choć przewidywane jeszcze kary mogą zniwelować 
roczny zysk. Sądząc po reakcji inwestorów można przypuszczać, że ujawnienie korupcji 
odebrali oni jako sygnał i pretekst do zmian we władzach spółki (zarządzanie poprzez 
kryzys). Zmian prowadzących do głębszej restrukturyzacji, mogącej poprawić wykorzystanie 
potencjału koncernu (niedowartościowane akcje, niska dźwignia finansowa, etc.) i tym 
samym do lepszych rokowań na przyszłość. 
 
Środowisko korupcji w Niemczech  
 
Korupcja w Niemczech narasta, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu – wskazują na to 
zarówno informacje mediów, jak i statystyki sądowe. Znawcy problematyki przestępczości 

                                                 
127 Należy przy tym pamiętać, że waga Siemens AG ma ok. 10% w indeksie DAX (wg serwisu  Bloomberg).  

128 W ostatnich dwóch dekadach akcje Siemensa najniżej notowane były w październiku 1992 roku (na poziomie 
18,7 EUR), a najwyżej w lipcu 2000 roku (120 EUR).  
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gospodarczej twierdzą, że korupcja w Niemczech przybierała na sile w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat i nadal jest „branżą wzrostową”129.  
 Korumpowanie, przekupstwo, nielegalne darowizny na partie polityczne, opłacanie 
ekstrawaganckich zachowań urzędników, oszustwa i przekłamania w opiniach biegłych, a 
także wiele innych przejawów nieprawidłowości, i to nie tylko na styku biznes-państwo, ale 
także biznes-biznes, są dziś niemal codziennością w doniesieniach prasowych. A jeszcze pół 
wieku temu takie informacje były nie do pomyślenia w Niemczech, szczycących się wysoką 
etyką tradycyjnej służby cywilnej i stosowaniem analogicznych wzorców także w 
korporacjach.  
 Coraz pełniej ujawniająca się od ponad roku prawda o korupcji w Siemens AG 
potwierdza pogląd o postępującej erozji etyki niemieckiego biznesu. Z badań 
przeprowadzonych wśród niemieckich przedsiębiorców wynika, że blisko 2/3 z nich podziela 
opinię, że łapówka to obecnie normalny element działalności gospodarczej. Niemniej w 
badaniach porównawczych, prowadzonych przez Transparency International, skłonność 
Niemców do korupcji jest oceniana jako niska.  
 Przeprowadzane co roku badanie opinii przedsiębiorców i uczonych na temat 
łapówkarstwa wskazują, że Niemcy nadal są krajem o stosunkowo niskim poziomie korupcji 
– choć na przestrzeni ostatnich 12 lat spadły w rankingu z 13. na 18. miejsce wśród krajów o 
najmniejszym rozpowszechnieniu korupcji w życiu społeczeństwa130. Wyniki te są jednak 
kwestionowane, gdyż zastosowana metoda nie odzwierciedla faktycznego stanu rzeczy, a 
jedynie zbiera opinie na temat korupcji, przy czym pojęcie korupcji nie jest jednoznacznie 
zdefiniowane.  
 Na uwagę zasługuje także fakt, iż inne badanie opinii przedsiębiorców w 125 krajach 
rozwijających wykazało, że niemieckie firmy postrzegane są stosunkowo rzadko jako 
korumpujące miejscowych urzędników – Niemcy zajmują w tym rankingu 7. miejsce wśród 
30 krajów, głównych eksporterów towarów i usług131. Ustalenie prawdy o zasięgu i skali 
korupcji nie jest zresztą zadaniem łatwym, podobnie jak ściganie przestępstw korporacyjnych, 
w tym korupcji.  
 W Niemczech nie ma osobnej służby policyjnej czy specjalnej organizacji do walki z 
korupcją, niemniej sprawcy – jak widać – trafiają na salę sądową. Ich ściganiem zajmuje się 
Bundeskriminalamt (BKA) i urzędy kryminalne w poszczególnych landach. Niemiecki 
rozproszony system walki z korupcją nie jest przy tym uważany za idealny, gdyż organy 
ścigania są zależne od lokalnych polityków – podlegają prokuratorom, a ci ministrom 
sprawiedliwości. Eksperci od spraw karnych twierdzą, że śledztwa prowadzone na poziomie 
lokalnym są bardziej podatne na presję polityczną132. Tym bardziej na uznanie zasługują 
bawarskie służby śledcze, które pomimo ograniczonych możliwości działań operacyjnych 
doprowadziły do wykrycia korupcji w globalnym koncernie, posiadającym kwaterę główną w 
stolicy Bawarii.  

                                                 
129 B.Bannenberg, W.Schaupensteiner, 2007, Korruption in Deutschland. Portrait einer Wachstumsbranche, 

CH.Beck, München.  

130 Niemcy lokują się w tym rankingu na równi z Irlandią czy Austrią. Dla porównania, Polska w tym 
zestawieniu z 2007 roku plasowała się na pozycji 61., na równi z Kubą, Tunezją czy Bułgarią i spadła od 2001 
roku z pozycji 44. Najmniej korupcji postrzega się w krajach  skandynawskich, Nowej Zelandii i Singapurze. 
www.transparency.de  

131 Zastanawiające, że w tym badaniu za najbardziej korumpujące zostały uznane firmy z Rosji, Chin i Indii 
(sic!). Badanie za rok 2006, źródło j.w. 

132 Trenkner J., 2007, Niemcy: wyblakły etos, Tygodnik Powszechny; Crawford D., Esterl M., 2007, Wall Street 
Journal, 9.10, s. 7. 
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 Znamienne jest przy tym, że dalsze śledztwo prowadzone jest w większości przez 
prywatne firmy, na zlecenie samego Siemensa. Ujawnione informacje o kosztach śledztwa w 
tak dużym organizmie, jakim jest współczesna korporacja transnarodowa, wskazują że mogą 
one przewyższyć możliwości finansowe nie tylko Wolnego Państwa Bawarii, ale także budżet 
nadzorców amerykańskich (SEC).  
 Ukaranie przestępstw popełnianych przez wielkie koncerny nie jest rzeczą prostą, 
gdyż niemieckie prawo w zasadzie nie dopuszcza do odpowiedzialności karnej osób 
prawnych, stąd m.in. symboliczna wysokość kary w przypadku Siemensa133. 
 
Dlaczego dobre firmy zachowują się źle? 
 
Korupcja i jej rola w gospodarce jest przedmiotem systematycznych badań ekonomistów i 
socjologów od wielu lat134. W ostatnim ćwierćwieczu obserwuje się lawinowy wzrost 
zarówno przypadków korupcji, jak i liczby publikacji naukowych na ten temat135. Z badań 
tych wynika, że korupcja nadal ma nie do końca rozpoznane oblicze.136 Wskazują one m.in., 
że warunkami koniecznymi korupcji jest współwystępowanie: siły uznaniowości decyzyjnej 
w działaniach administracji publicznej lub korporacyjnej, której wykorzystanie powoduje 
powstanie odpowiednio wysokiej renty ekonomicznej, możliwej do przejęcia przez drugiego 
uczestnika kontraktu i wypłacenia jej następnie w postaci łapówki. Trzecim warunkiem 
koniecznym jest istnienie niedoskonałości/ zawodności systemu ścigania przestępstw 
(korupcji) i karania ich sprawców137.  
 Percepcja korupcji ma również znaczenie dla dalszego jej rozpowszechniania się. Im 
częściej w swoim otoczeniu słyszy się i postrzega korupcję, tym silniejsza staje się pokusa 
zastosowania samemu tego instrumentu (metody). Skłonność do korupcji wzrasta na skutek 
silnych bodźców, jakimi są informacje o nagrodach uzyskanych przez bezkarnie 
korumpujących. To może tłumaczyć upowszechnianie się zachowań korumpujących w 
wielkich korporacjach. Znany jest mechanizm psychologiczny, który motywuje działania 
korupcyjne i może wyjaśniać zjawisko korupcji w najlepszych nawet firmach. To co jest 
warunkiem dobrego wizerunku korporacji, a więc wysoka moralność, duma z pracy dla firmy, 
konkurencja przy zatrudnieniu i w pracy – paradoksalnie może być równocześnie 
determinantą przestępczości korporacyjnej, w tym korupcji138. Przepojeni dumą i silnie 
motywowani pracownicy mogą w pewnych sytuacjach biznesowych, np. przy realizacji 
bardzo prestiżowych kontraktów, znajdować się pod tak dużą presją uzyskania sukcesu, a 
równocześnie groźby hańby w przypadku porażki, że czują się w sytuacji bez wyjścia. Aby 
przełamać ten dysonans poznawczy gotowi są posunąć się do ostateczności – w tym do 
wykorzystania takich możliwości, jak stworzenie ”lewej kasy”, obejście kontroli i użycie 
łapówki dla realizacji celu. Sytuacje takie skutkują, poza stratami dla firmy macierzystej 

                                                 
133 Choć „symboliczna” w stosunku do skali korupcyjnych płatności, to suma ta – wraz z zaległymi podatkami, 

stała się znaczącym dochodem bawarskiego budżetu. Por. Handelsblatt.  

134 Nowakowski K., 2006, Korupcja a instytucje w gospodarce, [w:] Polszakiewicz B., Boehlke J. (red), Ład 
instytucjonalny w gospodarce, Wyd UMK, Toruń, s.137. 

135 Mierzony m.in. liczbą doniesień agencyjnych o korupcji,  por. Jain A., 2001, Corruption: a review. Journal of 
Economic Survey, 15(1), s. 36. 

136 Campos, J. E. (ed.), 2007, The many faces of corruption : tracking vulnerabilities at the sector level, The 
World Bank, Washington; 

137 Jain A., 2001, Corruption: a review, op. cit., s. 8. 

138 Tak było, zdaniem sędziego G. Becherta, rozpoznającego sprawę korupcji pracowników Siemensa w latach 
90. XX w., por. Jachnis A., 2007, Psychologia organizacji, kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa. 
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(sprzedaż poprzez łapówki osłabia innowacyjność produktów) oraz przekupionego 
kontrahenta – także stratami w psychice pracowników (nerwice, depresje, alkoholizm)139.   
 W przypadku Siemensa duma i wysoka opinia pracowników o sobie zaznacza się w 
charakterystyczny sposób – m.in. poprzez stosowanie określeń „Siemensianie” czy też 
„pracownicy domu (dworu) Siemensa”, na wzór „domu Windsorów” (the House of Windsor) 
czy dworu Wittelsbachów – czyli świadomego odwoływania się do elitarnych tradycji140.  
Dominująca z racji tradycji, wielkości i złożoności wewnętrznej pozycja przedsiębiorstwa 
sprzyja skłonności/podatności do korupcji, gdyż presja osłabia wrażliwość pracowników na 
patologie (osłabia naturalny odruch whistleblowingu) oraz wywołuje poczucie bezkarności 
menedżerów wyższego szczebla.  
 Ze względu na tradycyjny profil działalności – telekomunikacja i elektroenergetyka – 
oraz znaczenie tej infrastruktury dla rozwoju państw, Siemens od zarania swoich interesów 
pozostawał w ścisłych relacjach z władzami państwowymi – nie tylko landów niemieckich, 
ale także bardzo wielu krajów świata. Przez dziesięciolecia branże te, nie tylko w Europie, 
były monopolem naturalnym, a oligopolistyczne przedsiębiorstwa pozostawały we władaniu 
administracji państwa. Prowadzenie interesów w takich warunkach było stosunkowo proste i 
przewidywalne.  
 Wraz z liberalizacją rynku i internacjonalizacją, a szczególnie wraz z szybkim 
postępem technologicznym, stosowanie dotychczasowych metod sprzedaży przestało być 
efektywne, a stało się wręcz ryzykowne. Jednocześnie rosnąca konkurencja oraz nastawienie 
akcjonariatu na maksymalizację wartości spółki wytworzyły presję na menedżerów, 
zmuszającą ich do nieustannej poprawy wyników i redukcji kosztów. Wspieranie handlu czy 
inwestycji łapówkami stało się w tych warunkach łatwym w zastosowaniu „środkiem 
dopingowym”. Warto zauważyć, że dopiero 10 lat temu kraje OECD przyjęły konwencję 
antykorupcyjną, uznającą wręczenie łapówki zagranicznemu urzędnikowi za przestępstwo, 
jednak wiele krajów do dziś nie wprowadziło w życie postanowień tego dokumentu.  
 Wspomniane powyżej uwarunkowania mogą być odpowiedzialne za wytworzenie się 
specyficznej kultury korporacyjnej, której elementami są powtarzające się praktyki 
korupcyjne, „tolerancyjne” służby kontroli wewnętrznej i wyuczona/naiwna ignorancja 
zarządu. Model biznesowy czy też kultura organizacji tworzą się dziesiątki lat i trudno je 
zmienić z dnia na dzień141. Nowe kierownictwo Siemens AG ma świadomość tych 
uwarunkowań i ograniczeń płynących z oporu skomplikowanych struktur koncernu. Trudno 
już dziś przesądzać o powodzeniu podjętych dotąd w Siemens AG działań 
przeciwdziałających korupcji. Ostrożność w sądach powinna wynikać z dotychczasowej 
powtarzalności korupcji w Siemensie. Z drugiej strony, jak wskazuje przykład GE Inc., 
można korupcję opanować. Obietnice i działania P. Löschera, zmierzające do poprawy 
przejrzystości i uproszczenia struktury koncernu pozwalają na optymizm, gdyż radykalne 
zmiany w firmie, powołanie nowych kluczowych osób, pojawienie się przegranych w wyniku 
restrukturyzacji powodują erozję „kultury korupcyjnej”.  
 Subtelnym testem stopnia determinacji do walki z korupcją jest język, jakim mówi się 
o korupcji. Dla osłabienia dysonansu poznawczego sprawcy czy mocodawcy korupcji mówią 
o niej posługując się eufemizmami, językiem aluzyjnym, unikając nazywania rzeczy po 

                                                 
139 Sennett R., 2006, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, MUZA, 
Warszawa. 

140 Nota bene panujących w Bawarii do 1918 roku. 

141 Wieland J., 2007, An dieser Stelle sind wir heuchlerisch, Die Zeit, 34, 16.08.  
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imieniu142. Takim językiem dystansu do korupcji sformułowane są też komunikaty władz 
spółki i wypowiedzi liderów Siemens AG143.  
 Ostatecznym sędzią powodzenia restrukturyzacji koncernu jest jednak rynek 
(produktów), a rynek kapitałowy to wycenia. Jeśli wkrótce akcje spółki poszybują z powodu 
odzyskania zaufania klientów i dobrych wyników, będzie to oznaczało powodzenie 
restrukturyzacji i zmianę kultury korporacyjnej. Jeśli zaś efekt rynkowy będzie słaby, to dla 
inwestorów oznaczać to będzie, że pomimo ciszy w mediach mamy do czynienia z kolejnymi 
przerzutami „rak korupcji”. Utrzymanie wysokiego poziomu rentowności i  wartości spółki 
będzie silnym potwierdzeniem tezy, że etyczne postępowanie, uczciwość w zarządzaniu i 
zaufanie inwestorów popłaca, i to bardzo. 
 
Z polskiej perspektywy…. 
W naszym kraju Siemens jest obecny niemal od początku swego istnienia. Już w 1853 r., gdy 
rosyjski rząd zlecił utworzenie linii telegraficznej z Warszawy do Berlina, założyciel firmy 
Werner Siemens przybył do naszego kraju i otworzył tu swoje biuro144.  W okresie 
międzywojennym Siemens w Polsce rozwijał nie tylko przedstawicielstwa handlowe i biura 
techniczno-inżynieryjne, ale także produkcję, m.in. przewodów i liczników prądu. W 1922 r. 
powstały Polskie Zakłady Siemens-Schuckert SA z siedzibą w Warszawie145. W okresie PRL 
Siemens prowadził głównie działalność handlową w niewielkiej skali.  
 Wraz z transformacją polityczną i gospodarczą zmianie uległa koncepcja obecności 
firmy na polskim rynku. W marcu 1991 r. została powołana do życia Siemens Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie146 – firma zależna w 100% od Siemens AG. Przyjęto strategię rozwoju 
poprzez akwizycję aktywów produkcyjnych (udział w prywatyzacji) oraz rozwój sieci 
handlowej. We wrześniu 1993 roku spółka zakupiła po 80% akcji Telkom-ZWUT SA147 oraz 
ELWRO SA we Wrocławiu. Wraz z przeprowadzaną restrukturyzacją przejętych firm148 

                                                 
142 Dylus A., 2006, Kulturowe uwarunkowania korupcji. Doświadczenia Polski, [w:] Dylus A., Rudowski A., 

Zaborski M. (red), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Ossolineum, Wrocław, s. 117. 

143 W wywiadzie dla Handelsblatt z 24.12.2007, poświęconemu sytuacji w firmie i problemom korupcji,  P. 
Löscher ani razu nie używa pejoratywnych określeń dla stosowanych w koncernie nagannych praktyk 
(korupcja, łapówki, etc); por. Hofer J., Hardt C., 2007, „Die Kultur muss sich wandeln“, Das Gespräch mit 
Herr P. Löscher, Handelsblatt, 21/26 Dec. s. 17.   

144 Pierwsze polskie przedstawicielstwo firmy Siemens & Halske, założone w 1879 r. w Warszawie, zajmowało 
się sprzedażą i instalacją systemów oświetleniowych. W ciągu następnych stu lat interesy firmy Siemens na 
ziemiach polskich, a później na obszarze niepodległej Polski, reprezentowały spółki przedstawicielskie, o 
różnych powiązaniach kapitałowych i o zróżnicowanym zakresie działania. 

145  Wg Siemens w Polsce, 2006, Siemens w Polsce – ludzie, firma, fakty, Warszawa, s. 9.  

146 Spółka założyła równocześnie biura regionalne w Gdańsku (w 2000 r. przeniesiono je do Gdyni), 
Katowicach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu, w 1992 r. utworzono kolejne biuro firmy we Wrocławiu. 

147 Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych w Warszawie powstały na ruinach pierwszego polskiego 
producenta urządzeń telekomunikacyjnych – Państwowej Wytwórni Aparatów Telegraficznych i 
Telefonicznych  (PZTiR) w Warszawie, założonej w 1920 roku. W okresie międzywojennym Zakłady z 
sukcesem konkurowały  z wyrobami  Siemensa.  

148 Restrukturyzacja zatrudnienia była jednym z pierwszych programów przeprowadzonych na dużą skalę i 
wykorzystujących różnorodne techniki: outplacement, odprawy, szkolenia przekwalifikujące, zakładanie 
pracowniczych spółek zależnych świadczących usługi serwisowe, itp. Z 2600 pracowników ZWUT przejętego 
w 1993 zwolniono jedynie 100 osób i to dopiero po upływie 18-miesięcznego okresu ochronnego, 
przewidzianego w umowie prywatyzacyjnej. Wraz z postępem restrukturyzacji zanikły związki zawodowe, 
które jeszcze w 1991 skupiały w ZWUT ok. 80% załogi. Dalszej restrukturyzacji towarzyszył szybki wzrost 
zarobków pracowników spółki Siemens. W latach 2001 -2006  średnie wynagrodzenie wzrosło o 52%, a 
Siemens Sp. z o.o. przesunął się z 38 miejsca na 6 w rankingu 500 polskich firm wg poziomu średniej płacy. 
Pomimo tego średnie wynagrodzenie w polskiej spółce Siemens jest nadal o połowę niższe od średniego 
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dokonywano kolejnych inwestycji i podwyższano kapitał akcyjny. Do roku 1999 inwestycje 
tylko w ZWUT-Siemens SA wyniosły ok. 300 mln zł. W wyniku podwyższania kapitału do 
roku 2000 Siemens stał się posiadaczem 99,2% akcji ELWRO S.A., które następnie sprzedał 
za 3,14 mln USD amerykańskiej firmie Telect Inc., będącej głównym klientem wrocławskich 
zakładów149. 
Wykres 4. Podstawowe dane o rozwoju SIEMENS Sp. z o.o. w ostatniej dekadzie. 
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źródło: opracowanie własne, dane z raportów finansowych spółki, za InfoCredit (2007) www.infocredit-online.pl  

 
 W latach 90. XX wieku polska grupa Siemens rozwijała się bardzo dynamicznie. W 
latach 1996-2000 przychody Siemens Sp z o.o. wzrosły 12-krotnie. Głównie za sprawą 
dostaw sprzętu dla TP SA, wówczas monopolisty na polskim rynku150, wygranego przetargu 
na dostawę urządzeń dla sieci Era GSM, obsługi telekomunikacji i importu urządzeń. W 2000 
roku ZWUT SA był największym producentem sprzętu telekomunikacyjnego w kraju i jedną 
z największych pod względem przychodów firm w Polsce.   
 Siemens w Polsce to grupa 18 firm produkcyjnych, handlowych, usługowych i 
finansowych (zatrudniających ok. 4,2 tys. pracowników) powiązanych kapitałowo z 
macierzystym koncernem, reprezentujących różne jego branże151. W ostatnich latach polska 
grupa Siemens nadal się rozwija, choć nie jest to już tak szybkie zdobywanie rynku jak w 
latach 90.XX w. Siemens realizuje także w Polsce swoje globalne programy z zakresu 
corporate social responsibility: Siemens Generation21 (obejmujący działania proedukacyjne) 
oraz Siemens Caring Hands (działalność charytatywna). Powstanie Centrum Rozwoju 

                                                                                                                                                       
wynagrodzenia w całym koncernie. por. Rzeczpospolita, 2000, Wielki outplacement, 16.06; Rzeczpospolita, 
2000, Mieszanie zupy w lewa stronę; 19.08. Karaszewska H., W.Karaszewski, 2007, Wynagrodzenia w 
spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce a ich wyniki ekonomiczne, Przegląd organizacji, 1, s. 26; 
ranking  Lista 500 Rzeczpospolitej. 

149 Maciejewski A., 2000, Siemens sprzedał ELWRO, Rzeczpospolita, 10.03; oraz 
http://www.secinfo.com/dr643.51Q7.htm#92ndPage  

150 Około 70% urządzeń teletransmisyjnych SDH oraz 30% systemów radio-dostępu zainstalowanych w TP SA 
było produkcji ZWUT-Siemens; wg Rzeczpospolita, 2000, Rocznice polskiej telekomunikacji, 19.05.   

151 Polska Grupa Siemens prawdopodobnie należy do grona 100 największych organizmów gospodarczych w 
kraju. Obroty rzędu 2,5 mld PLN dają jej 75. miejsce w rankingu Rzeczpospolitej obok Bumar SA i Kompanii 
Piwowarskiej, sama spółka regionalna Siemens Sp z o.o. zajmuje 135 miejsce; wg Rzeczpospolita, 25.04.2007. 
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Siemens we Wrocławiu otwiera nowe możliwości włączenia polskich inżynierów i 
naukowców w działalność innowacyjną koncernu152.  
 W Polsce Siemens jest więc liczącym się organizmem gospodarczym, szczególnie 
silnie obecnym w sektorze aparatury medycznej, energetyce i infrastrukturze. Zauważmy 
jednak, że sektory te nadal są w trakcie restrukturyzacji, a spółki z tych obszarów dalekie są 
od sprostania konkurencji rynkowej i standardom prywatnego zarządzania. Stąd zagrożenie 
korupcją jest tutaj palącym problemem.  
 Polska jest obecnie w przededniu realizacji wielkich inwestycji, związanych z 
rozbudową infrastruktury przed mistrzostwami EURO 2012. Ten segment rynku jest również 
celem strategicznym działalności Siemensa. Ujawnienie opisanych w artykule 
nieprawidłowości oraz prowadzona obecnie w niemieckim koncernie restrukturyzacja 
powinny uchronić polskie firmy i administrację przed pokusami/zarzutami korupcyjnymi.  
 Powodzenie restrukturyzacji Siemensa może mieć dla Polski pozytywne 
konsekwencje też w dłuższej perspektywie – związane jest to z nieuchronną budową 
elektrowni nuklearnej. Gdy przetarg na budowę polskiej elektrowni nuklearnej dojdzie do 
skutku, będzie to na pewno największa inwestycja w kraju. Siemens jest współwłaścicielem 
(34%) spółki AREVA NV, wiodącego dostawcy reaktorów nuklearnych i elektrowni 
jądrowych w regionie. Większościowym udziałowcem w spółce pozostaje jednak francuska 
AREVA, której dominującym akcjonariuszem jest francuski skarb państwa (88%).  
 Przypadki Siemensa powinny też być wnikliwie analizowane w kategoriach nadzoru 
korporacyjnego – pobudzać praktyków do refleksji i czujności. Czy posiadamy wiedzę o tym, 
w jaki sposób zdobywane są kontrakty przez spółkę, w radzie nadzorczej której zasiadamy? 
Czy drożne są kanały komunikacji pomiędzy służbami audytu wewnętrznego, i szerzej 
pracownikami spółki, a radą nadzorczą? Czy nie lekceważymy lub nie przymykamy oka na 
dochodzące do nas pogłoski i informacje o przypadkach nieprawidłowości w działalności 
handlowej? Czy wszystkie konta firmowe i transakcje są autoryzowane? Czy dążymy do 
wprowadzenia w naszej spółce niezbędnych procedur whistleblowingu? Co wiemy o naszej 
corporate truth? Czy nie boimy się zadawać niewygodnych pytań na posiedzeniach rady? 
 Dla administracji państwowej i samorządowej historia korupcji w Siemens AG 
powinna stanowić przestrogę i wzbudzać refleksje o potrzebie ładu i spokoju w 
funkcjonowaniu służb publicznych. Choć w Niemczech, w przeciwieństwie do naszego kraju, 
nie ma specjalnych centralnych biur antykorupcyjnych, to jednak przypadki korupcji są 
ujawniane, ścigane i karane. Analizowany tu przypadek – choć zbyt wcześnie jeszcze na 
jednoznaczne oceny, brak też informacji o kontekście politycznym – wskazuje na siłę służb 
publicznych w Bawarii, gotowych stawić czoła nieprawidłowościom ujawnionym u 
największego swojego podatnika. Jednocześnie przypadek ten – jak większość skandali 
korporacyjnych – odsłania niedoskonałości praktyki corporate governance, w tym słabość 
audytorów. Uzmysławia nam też znaczenie stałej troski o wysoką jakość działania organów 
nadzoru korporacyjnego.  
 
 
Kalendarium wydarzeń 
 
Kwiecień 2003 
Nadzór bankowy w Liechtensteinie odkrywa podejrzane transakcje z udziałem pracowników Siemens AG. 
Rozpoczyna się poufne śledztwo. 
Listopad 2004 

                                                 
152 Roczna liczba patentów uzyskanych przez Siemens AG przewyższa liczbę patentów zgłoszonych rocznie w 

całej Polsce. 
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Prokuratura informuje władze Siemensa o podejrzanych transakcjach. Władze koncernu odrzucają propozycję 
współpracy z prokuratorem z Vaduz, sugerując że wykryte nieprawidłowości i transakcje nie powodują 
negatywnych skutków dla spółki. 
Styczeń 2005 
Zmiana we władzach koncernu. Prezesem zarządu zostaje K. Kleinfeld, zaś dotychczasowy CEO H. von Pierer 
przechodzi na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Siemens AG. 
Grudzień 2005 
Dresdner Bank informuje zarząd i radę nadzorczą Siemensa o podejrzanych transakcjach na sumę 37 mln EUR. 
Marzec 2006 
Szwajcarska prokuratura dokonuje przeszukań w Intercom – szwajcarskiej spółce zależnej Siemensa. 
9 listopada 2006 
Siemens ogłasza, że przychody netto w czwartym kwartale roku fiskalnego 2005/2006, zakończonego 30 
września wzrosły do 614 mln EUR, co wskazuje na pojawienie się efektów restrukturyzacji. 
15 listopada 2006 
Policja i służby finansowe dokonują rewizji w biurach koncernu na podstawie podejrzenia o dokonywanie 
malwersacji w pionie urządzeń telekomunikacyjnych. 
11 grudnia 2006 
Aresztowany zostaje Thomas Ganswindt, były członek zarządu odpowiedzialny za branżę telekomunikacji. 
24 stycznia 2007 
Komisja Europejska nałożyła na Siemens AG, jednego z 10 oskarżonych, karę za zmowę cenową. Łączna kara 
wynosi 750 mln EUR, z czego Siemens musi pokryć 419 mln EUR.  Istnienie zmowy ujawnił koncern ABB, 
który uniknął kary. Siemens odwołuje się od tej decyzji. 
14 lutego 2007 
Bawarska prokuratura dokonuje dalszych przeszukań w siedzibach koncernu w Erlangen, Norymberdze i 
Monachium. Ujawnione zostają korupcyjne umowy ze związkiem zawodowym AUB. 
13 marca 2007 
W Darmstadt rozpoczyna się proces byłych pracowników Siememsa w związku z korupcją we Włoszech. 
27 marca 2007 
Aresztowany zostaje członek zarządu Siemensa J. Feldmayer, następnie zwolniony za kaucją. 
19 kwietnia 2007 
Przewodniczący rady nadzorczej H. von Pierer składa rezygnację. Zastępuje go szef komitetu audytu G. 
Cromme. 
24 kwietnia 2007 
Zarząd ogłasza, ze przychody w drugim kwartale wzrosły o 36%, czyli więcej niż się spodziewano, i wyniosły 
1,26 mld EUR. Pojawia się informacja o poszukiwaniu następcy K. Kleinfelda (FT Deutschland). 
25 kwietnia 2007 
Prezes K. Kleinfeld oświadcza, że ustępuje ze stanowiska wraz z końcem kadencji, wygasającej w październiku. 
20 maja 2007 
Nowy przewodniczący rady nadzorczej G.Cromme ogłasza, że nowym prezesem zarządu od lipca 2007 roku 
zostanie P. Löscher, członek zarządu amerykańskiego koncernu Merck & Co. 
1 lipca 2007 
P. Löscher obejmuje kierownictwo Siemens AG i zapowiada uproszczenie struktur koncernu. 
Lipiec 2007 
Projekt restrukturyzacji Siemensa. 
Sierpień 2007 
Ujawnienie praktyk korupcyjnych w pionie elektroenergetyki Siemensa. 
4 października 2007 
Porozumienie sądowe pomiędzy landem Bawaria a Siemens AG w sprawie korupcji w Siemens AG, zakończone 
nałożeniem kary w wysokości 1 mln EUR i przepadku na rzecz Skarbu Państwa 200 mln EUR korzyści 
 Październik 2007 
Peter von Siemens – ostatni potomek założyciela firmy - zapowiada odejście z Rady Nadzorczej spółki z 
końcem kadencji (styczeń 2008) 
Listopad 2007 
Nowy prezes zapowiada strategię wzrostu wartości spółki i redukcje zatrudnienia. 
17 grudnia 2007 
Prezesi P.Loescher i G.Gromme przyjeżdżają do Nowego Jorku na rozmowy z SEC w sprawie śledztwa i 
minimalizacji potencjalnych kar. 
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Osoby dramatu  
 
Heinrich von Pierer (dokł. Heinrich Pierer von Esch, ur. 1941)  
Wychowany w rodzinie niemieckiego oficera, ukończył prawo i ekonomię na uniwersytecie w Norymberdze-
Erlangen. Z Siemensem związany od 1969 r. W ciągu 38 lat pracy zawodowej przeszedł wszystkie szczeble 
kariery w koncernie: od urzędnika działu finansów, poprzez członkostwo w zarządzie i prezesurę, po 
przewodniczenie radzie nadzorczej Siemens AG. Funkcję prezesa objął w 1992 r., już po utworzeniu 
konglomeratu Siemens AG, powstałego w wyniku konsolidacji kilkunastu spółek utworzonych lub zakupionych 
przez rodzinę Siemens na przestrzeni 142 lat153. Po sześciu latach kierowania koncernem rozpoczął przebudowę 
i rozwój Siemens AG w kierunku firmy globalnej, opierającej się na jeszcze bardziej innowacyjnej technologii. 
W ramach nowej strategii, von Pierer inwestował na wielu rynkach zagranicznych, w tym w USA, nie wahał się 
także przed niepopularnymi decyzjami – sprzedaży nierentownych działów koncernu (w tym działu 
komponentów  i półprzewodników). Jego styl zarządzania spółką charakteryzowała dewiza „rosnąć, bez 
gwałtownych wzlotów i załamań”. Na przełomie wieków był jedną z głównych osobistości tzw. Deutschland 
AG,154 środowiska najwyższych menedżerów i właścicieli niemieckiej gospodarki, powiązanych siecią 
wzajemnych udziałów w kapitałach spółek i relacji towarzyskich. Był i pozostaje członkiem wielu rad 
nadzorczych największych niemieckich firm (w tym Deutsche Bank, ThyssenKrupp, Volkswagen), był 
kandydatem na prezydenta Republiki Federalnej w 2003 r. oraz doradcą kanclerzy: G. Schrödera oraz A. 
Merkel155. „Żelazny prezes” – jak go określano – nie przetrwał afery korupcyjnej nagłośnionej w listopadzie 
2006 r., ustępując ze stanowiska w radzie nadzorczej Siemens AG w kwietniu 2007 r.  
 
Klaus Kleinfeld (ur.1957)  
Wychowany na robotniczych przedmieściach Bremy stał się szerzej znanym menedżerem w 2003 r., gdy po 17 
latach pracy dla Siemensa objął stanowisko prezesa amerykańskiej filii koncernu. Rozgłos przyniosła mu 
operacja restrukturyzacji spółki Siemens U.S., związana z redukcją 10 tys. miejsc pracy i zakończona szybkim 
odzyskaniem rentowności. W 2004 r. powrócił do centrali w Monachium, gdzie jako członek zarządu 
nadzorował pion telekomunikacji, co było poważnym wyzwaniem ze względu na potrzebę jego restrukturyzacji 
(słabe wyniki), przygotowywał się jednocześnie do nowych wyzwań. Kiedy kierował amerykańska spółką 
Siemensa, spółka-matka z siedzibą w Monachium przeprowadziła pierwszą emisję akcji na rynku amerykańskim 
i zaczęła być notowaną na NYSE. W 2005 r., w kilka miesięcy po objęciu stanowiska prezesa po H. von 
Piererze, K. Kleinfeld został okrzyknięty przez prasę  „cudownym dzieckiem” niemieckiego zarządzania. 
Amerykańskie doświadczenia postarał się przenieść i wprowadzić do strategii całego koncernu. W kwietniu 
2007 r. zrezygnował z ubiegania się o przedłużenie kontraktu na kierowanie koncernem (wobec braku votum 
zaufania) i 30 czerwca 2007 r. odszedł do amerykańskiej spółki produkującej aluminium ALCOA (w której jako 
prezes Siemensa zasiadał w radzie dyrektorów), na stanowisko Chief Operating Officer (COO)156. Jest 
pierwszym w dziejach Siemensa prezesem, który nie dotrwał na tym stanowisku do emerytury. 
 
Gerhard Cromme (ur. 1943) 
Wychowany w rodzinie nauczycielskiej ukończył studia prawnicze z tytułem doktora i rozpoczął karierę 
menedżerską w przedstawicielstwie francuskiej Compagnie de Saint-Gobain. Kontynuował karierę zawodową 

                                                 
153 Decurtins D., 2002, Siemens – Anatomie eines Unternehmens, Redline Wirtschaft, Frankfurt a/M.  

154 lub Germany Inc.,  popularność zdobywa też określenie Deutschland Clan; por. Roth J., 2006, Der 
Deutschland Clan, Heyne, Muenchen. 

155 Walewska D., 2007, Próba żelaznego prezesa, Rzeczpospolita, 13.04. 

156 Symptomatyczny dla porównania zasad corporate governance w Niemczech i USA jest poziom 
wynagrodzenia, jakie uzyskał K. Kleinfeld w nowym miejscu pracy. Wynagrodzenie podstawowe z umowy 
wynosiło 4,5 mln EUR – o ok. 1 mln EUR więcej niż w Siemensie (wg Charkham i Ploix, 2005:52) oraz 
dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników w wysokości 3,6 mln EUR, wyższej niż bonus w 
poprzedniej spółce. Ponadto jako członek zarządu K. Kleinfeld dostał do dyspozycji osobisty samolot 
odrzutowy oraz dodatek „przeprowadzkowy” w wysokości ok. 1 mln EUR. Otrzymał również „powitalne” w 
wysokości 5,6 mln EUR (co prawda musi je zwrócić gdyby wypowiedział umowę w ciągu trzech lat, takiego 
dodatku nie posiada jednak nawet prezes zarządu Siemensa). Po rozwiązaniu umowy z Siemensem K. 
Kleinfeld otrzymał ponad 4 mln EUR odprawy za dopełnienie klauzuli zakazu konkurencji przez okres trzech 
miesięcy (tylko!). Za: Der Spiegel, 2007, Kleinfeld macht Kasse, 34, s. 60. Dla porównania: zasiadający w 
radzie Siemens AG prezes Deutsche Bank AG uzyskał w 2006 roku wynagrodzenie w wysokości 13,2 mln 
EUR (najwyższe spośród niemieckich spółek giełdowych). Za: 
www.tagesspiegel.de/medien/fotos/cme1,13700.html  
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jako prezes koncernu Krupp AG. Po kilku fuzjach Kruppa z innymi potentatami niemieckiego przemysłu 
stalowego koncern przekształcony został w ThyssenKrupp AG. G. Cromme wsławił się w tym czasie m.in. 
uporem przy restrukturyzacji hut. W radzie nadzorczej ThyssenKrupp AG zasiada od 2001 r., pozostaje także 
członkiem siedmiu innych rad nadzorczych, w tym w Siemens AG. Z powodu członkostwa w radach 
największych niemieckich firm wchodzących w skład indeksu giełdowego, nazywany jest w prasie „Panem 
DAX” – jego decyzje mogą bowiem wpływać na kursy giełdowe157. Ze względu na swoje osiągnięcia i pozycję 
w tzw. Deutschland AG, wybrany został do rządowej komisji pracującej nad sformułowaniem niemieckiego 
„kodeksu” corporate governance. Dokument został przyjęty w połowie 2002 r. i bywa nazywany Cromme-
Kodex158. Od 2003 r. G. Cromme zasiada w radzie nadzorczej Siemens AG, piastował tam m.in. funkcję szefa 
komitetu audytu – do 2007 r., gdy objął przewodniczenie radzie nadzorczej po H. von Piererze, który po 
ujawnieniu skandalu korupcyjnego złożył rezygnację z pracy w radzie nadzorczej.  
 
Peter Löscher (ur. 1957) 
Z rodzinnego domu w Karyntii P. Löscher wyjechał na studia do Wiednia, a po kilku latach na stypendium na 
Uniwersytecie Chińskim w Hongkongu. Dyplom MBA uzyskał w Harvard Business School. Wkrótce po 
ukończeniu studiów zatrudnił się w koncernie farmaceutycznym Hoechst (od 1999 r. w Sanofi-Aventis), w 
którym na różnych stanowiskach w wielu krajach przepracował 14 lat, zdobywając umiejętności zarządzania w 
międzynarodowym środowisku oraz znajomość kilku języków obcych159. Od 2002 r. już jako ekspert 
farmaceutyczny, przeniósł się do brytyjskiej firmy biotechnologicznej, która po roku została przejęta przez 
koncern General Electric Inc. W nowym środowisku kompetencje Löschera zostały szybko uznane i wkrótce 
znalazł się w ścisłym gronie rady dyrektorów amerykańskiego giganta, uznawanego za największego konkurenta 
Siemens AG. W 2006 r. Löscher powrócił do przemysłu farmaceutycznego, stając się wiceprezesem 
(odpowiedzialnym za marketing i sprzedaż) amerykańskiego koncernu Merck & Co.160. Nie zdążył tu jeszcze 
rozwinąć skrzydeł, gdy w maju 2007 r. dostał od G. Cromme propozycję objęcia jak najszybciej stanowiska 
prezesa Siemens AG. Przystał na nią z radością, nie tylko ze względów na prestiż i wysokość wynegocjowanego 
uposażenia, ale też za sprawą powrotu do Europy, gdzie mieszka jego rodzina161. P. Löscher zyskał przychylność 
mediów swoją pracowitością i ruchliwością – określa się go mianem „wyrobnika”, objechał m.in. z gospodarską 
wizytą główne rynki; a także skromnością – przez pierwsze miesiące po powrocie z USA mieszkał wraz z 
rodziną kątem w domu swojego przyjaciela, prezesa Allianz SE. 
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Notes on a scandal of corruption into Siemens AG 
 
Summary 
The presented article is a case study of the corruption scandal in the transnational corporation of operating 
worldwide.  Whereby an attempt is made to analyse the causes and mechanisms of corruption practices and 
financial embezzlement.  The case study also  analyses group information policies and the reaction of markets, 
investors and other stakeholders of the company to the dramatic developments. The synthesis of information, as 
conducted in the article, not only showed the developments of corruption as well as methods used to detect 
corruption and attempt combating this phenomenon. At the same time, it provided insight into the details of 
corporate governance and evolution tendencies in German corporations. 
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