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Wstêp
W skoncentrowanych strukturach w³asnoœci nadu¿ywanie swojej
pozycji przez akcjonariuszy dominuj¹cych w spó³kach publicznych zalicza siê do g³ównych problemów, z jakimi w teorii i praktyce boryka siê
nadzór korporacyjny. Nieznana jest jednak skala tego zjawiska. Poznanie
jego skali jest z wielu powodów uzasadnione, choæ jest praktycznie bardzo trudne. Warto jednak w tym kierunku zmierzaæ, aby poznaæ, w jakim
zakresie zjawisko to oddzia³uje na odnotowywan¹ w spó³kach publicznych destrukcjê wartoœci. Poza aspektem czysto poznawczym takie badania maj¹ znaczenie praktyczne. Chodzi nie tylko o poznanie strat, na
jakie nara¿eni s¹ akcjonariusze mniejszoœciowi. Spó³ki, w których ma
miejsce transfer wartoœci (bêdziemy zamiennie u¿ywali okreœlenia „prywatne korzyœci kontroli”), s¹ nisko wyceniane przez rynek, co ogranicza
ich mo¿liwoœci pozyskiwania kapita³u w drodze emisji akcji. Wp³ywa to
negatywnie na rozwój rynku kapita³owego, podobnie jak os³abienie zaufania inwestorów do spó³ek, w których dokonuje siê transferu wartoœci.
W artykule zaprezentowano wyniki badañ dotycz¹cych wp³ywu
struktur w³asnoœci spó³ek publicznych na ich wyniki ekonomiczne analizowane z punktu widzenia tworzenia wartoœci dla akcjonariuszy. Chodzi
o strukturê w³asnoœci rozpatrywan¹ pod k¹tem stopnia koncentracji
w³asnoœci i kontroli oraz typu dominuj¹cego akcjonariusza.
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zjawisko
transferu wartoœci ze spó³ki mo¿na uznaæ za przyczynê niskiej efektywnoœci dzia³ania spó³ek publicznych. Zastosowano metodê analizy wyników badañ poœwiêconych zale¿noœciom miêdzy strukturami w³asnoœci
w spó³kach publicznych a ich wynikami ekonomicznymi. Szczególn¹
uwagê zwrócono na wystêpowanie tego zjawiska w grupach kapita³owych, jako ¿e maj¹ one przewa¿aj¹cy udzia³ w kapitalizacji warszawskiej
gie³dy. Przytoczono przypadki transferu wartoœci w celu zwrócenia uwagi na uwarunkowania tego zjawiska zwi¹zane ze struktur¹ w³asnoœci.
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1. Badania efektywnoœci spó³ek publicznych w Polsce
W badaniach efektywnoœci spó³ek gie³dowych mo¿na wyodrêbniæ
dwa nurty. W jednym z nich efektywnoœæ spó³ek analizowana jest w oderwaniu od struktur w³asnoœci, w drugim, który nawi¹zuje do nadzoru korporacyjnego, bada siê wp³yw struktur w³asnoœci na kszta³towanie siê wybranych wskaŸników opartych na danych ksiêgowych i rynkowych.
W przytaczanych badaniach bazowaæ siê bêdzie na miernikach opartych
na danych ksiêgowych. Mo¿na je okreœliæ jako wewnêtrzne mierniki kreacji wartoœci spó³ki (EVA, nadwy¿kowa stopa zwrotu z kapita³u w³asnego). Uznano je za mierniki tworzenia wartoœci dla akcjonariuszy w wymiarze ksiêgowym1 (o kreacji wartoœci dla akcjonariuszy w œcis³ym tego
s³owa znaczeniu œwiadcz¹ rynkowe mierniki, takie jak nadwy¿kowa ca³kowita stopa zwrotu z akcji).
Jedno z pierwszych badañ dotycz¹cych tworzenia wartoœci dla akcjonariuszy, oparte na ekonomicznej wartoœci dodanej (EVA), objê³o 164
spó³ki notowane na GPW w Warszawie. W okresie drugi kwarta³ 1995 r. –
czwarty kwarta³ 2000 r. tylko nieliczne spó³ki (od kilku do 33 spó³ek w najkorzystniejszym kwartale) wypracowa³y dodatni¹ EVA [Cwynar, Cwynar, 2002, s. 406]. PóŸniejsze badania EVA spó³ek niefinansowych notowanych na rynku podstawowym GPW potwierdzi³y deprecjacjê przez
spó³ki kapita³u pozostawionego im przez akcjonariuszy (dotyczy³y 124
spó³ek niefinansowych notowanych co najmniej przez 5 lat na GPW
w Warszawie) [Szewc-Rogalska, 2012]. W kolejnych latach 2010 – 2013 odsetek spó³ek z ujemn¹ EVA kszta³towa³ siê w granicach 55–76% [Rankingi
EVA, 2010, 2011, 2012, 2013].
Nadwy¿kowa stopa zwrotu z kapita³u w³asnego (prezentowana
w tablicy 1) liczona jest jako ró¿nica miêdzy stop¹ zwrotu z kapita³u
w³asnego (ROE) a stop¹ zwrotu oczekiwan¹ przez akcjonariuszy, tj. kosztem kapita³u w³asnego (CE). WskaŸnik ten stanowi wzglêdne ujêcie
uproszczonej formy ekonomicznej wartoœci dodanej (EVA) jako zysku
ekonomicznego dla w³aœcicieli opartego na zysku netto [Szewc-Rogalska,
2012, s. 17]. Z zaprezentowanych danych wynika, ¿e odsetek spó³ek, które
mia³y dodatni¹ nadwy¿kow¹ stopê zwrotu z kapita³u w³asnego, a wiêc
powiêksza³y swoj¹ wartoœæ (kreowa³y potencjaln¹ wartoœæ dla akcjonariuszy), waha³ siê w poszczególnych latach miêdzy 24,5% a 47,9%. Ozna1

Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e nie s¹ to typowe mierniki ksiêgowe, poniewa¿
uwzglêdniaj¹ koszt kapita³u, który nie jest wykazywany w rachunkowoœci przedsiêbiorstwa.
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cza to, ¿e wiêkszoœæ spó³ek w ka¿dym z tych lat powodowa³a destrukcjê
wartoœci dla akcjonariuszy w wymiarze ksiêgowym.
Tablica 1. Stopa zwrotu i nadwy¿kowa stopa zwrotu z kapita³u w³asnego
w badanych spó³kach

Rok

Mediana
ROE
(w %)

Mediana
ROE – CE
(w %)

Struktura spó³ek ze wzglêdu na
poziom nadwy¿kowej stopy zwrotu
z kapita³u w³asnego (ROE – CE)
< –10%

–10–0%

> 0%

2004

6,3

–6,2

36,2

25,9

37,9

2005

4,8

–5,0

35,6

26,3

38,1

2006

9,3

–1,8

22,3

29,8

47,9

2007

9,4

–1,8

18,9

41,0

40,1

2008

5,4

–7,4

40,2

35,3

24,5

2004–2008

7,3

–4,2

30,6

31,7

37,7

ród³o: [Szewc-Rogalska, 2012, s. 223–224].

Spó³ki notowane na warszawskiej gie³dzie charakteryzuj¹ siê przeciêtnie wysokim stopniem koncentracji w³asnoœci i kontroli. W 2004 r.
w ponad po³owie badanych spó³ek (analizowano 143 spó³ki notowane na
GPW co najmniej przez 7 lat) wystêpowa³ akcjonariusz posiadaj¹cy pakiet
kontrolny powy¿ej 49% [Aluchna i inni, 2005, s. 20]. W 2011 r. nadal utrzymywa³ siê wysoki poziom koncentracji w³asnoœci. Œrednia wartoœæ udzia³u we w³asnoœci pierwszego akcjonariusza wynosi³a 41%, a w ponad
po³owie spó³ek udzia³ ten przekracza³ 38% (dla dwóch najwiêkszych
akcjonariuszy by³ powy¿ej 50%) 2.
Mamy wiêc do czynienia ze spó³kami o skoncentrowanych strukturach w³asnoœci i kontroli. Wskazuje siê, ¿e w takich strukturach s¹ wiêksze mo¿liwoœci uzyskiwania prywatnych korzyœci kontroli [Dyck, Zingales, 2004, s. 537]. Maj¹ one negatywny wp³yw na wyniki ekonomiczne
tych spó³ek3. Trudno jest okreœliæ, w jakim stopniu prywatne korzyœci
kontroli mia³y wp³yw na przytoczone wy¿ej wyniki ekonomiczne spó³ek
gie³dowych. Porównanie wyników ekonomicznych spó³ek publicznych
2

Badano 386 spó³ek krajowych notowanych na rynku regulowanym GPW w Warszawie
[Adamska, 2013, s. 102].
3
Dla pe³nego obrazu nale¿y uwzglêdniæ korzyœci, jakie spó³ka osi¹ga dziêki wartoœciom,
które wnosi do spó³ki akcjonariusz dominuj¹cy. Bilans korzyœci i strat zale¿y od typu dominuj¹cego akcjonariusza.
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i niepublicznych w grupach podobnych pod wzglêdem cech wewnêtrznych i otoczenia, w którym funkcjonuj¹, u³atwi³oby uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaki wp³yw na wyniki spó³ek publicznych maj¹ transfery
wartoœci dokonywane przez dominuj¹cych akcjonariuszy. Takie podejœcie jest uzasadnione faktem, i¿ spó³ki publiczne ró¿ni¹ siê pod wzglêdem
struktury w³asnoœci od spó³ek niepublicznych, mimo i¿ w obu mamy do
czynienia ze skoncentrowanymi strukturami w³asnoœci. W spó³kach niepublicznych wystêpuje silniej skoncentrowana w³asnoœæ, co sprawia, ¿e
transferowanie wartoœci (transfery zysku) jest ma³o op³acalne, chyba ¿e
wchodz¹ w grê wzglêdy podatkowe. Ponadto w spó³kach tych mamy do
czynienia z w¹skim krêgiem akcjonariuszy wzajemnie siê kontroluj¹cych.
W rezultacie nie wystêpuje w nich z takim nasileniem jak w spó³kach
gie³dowych problem agencji na linii akcjonariusz kontroluj¹cy–akcjonariusze mniejszoœciowi. Natomiast w spó³kach publicznych kontrola sprawowana jest przy na tyle niskim zaanga¿owaniu kapita³owym, ¿e z jednej
strony uzyskiwanie prywatnych korzyœci kontroli staje siê op³acalne
(wiêcej siê zyskuje ni¿ traci w wyniku transferów), z drugiej zaœ strony jest
ono ³atwiejsze, poniewa¿ monitorowanie poczynañ dominuj¹cego akcjonariusza przez pozosta³ych akcjonariuszy odbywa siê czêsto w stopniu
niedostatecznym, chocia¿by z powodu zjawiska okreœlanego jako „jazda
na gapê”.
Mo¿na odwo³aæ siê do fragmentarycznych badañ4, z których wynika,
¿e w najwiêkszych krajowych przemys³owych spó³kach niepublicznych
mediana wskaŸnika ROA wynosi 4,8%. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e wystêpuje w nich, podobnie jak w spó³kach publicznych, du¿y odsetek spó³ek,
które nie tworz¹ wartoœci dla akcjonariuszy, jako ¿e wskaŸnik ten dla
spó³ek gie³dowych jest w tym badaniu podobny i wynosi 4,7% [Stani³ko,
2014, s. 42]. Badania te, mimo ¿e odnosz¹ siê do populacji spó³ek ograniczonej do najwiêkszych i miernika efektywnoœci nieodzwierciedlaj¹cego
bezpoœrednio tworzenia wartoœci dla akcjonariuszy, mo¿na jednak traktowaæ jako wskazówkê, ¿e destrukcja wartoœci nie jest cech¹ tylko spó³ek
gie³dowych.
W tej sytuacji pozostaje doszukiwanie siê przyczyn zró¿nicowania
wyników ekonomicznych spó³ek gie³dowych z punktu widzenia nadzoru
korporacyjnego. Czynników wp³ywaj¹cych na zró¿nicowanie tych wyników jest wiele. Skupimy sie na tych, które s¹ zwi¹zane z prywatnymi ko4

Badaniami objêto najwiêksze pod wzglêdem przychodów ze sprzeda¿y krajowe spó³ki
przemys³owe (45 spó³ek publicznych i 46 spó³ek niepublicznych).
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rzyœciami kontroli, tj. koncentracj¹ w³asnoœci oraz typem dominuj¹cego
akcjonariusza.
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e wy¿szy stopieñ koncentracji w³asnoœci
pozwala na uzyskiwanie wiêkszej kontroli i tym samym daje wiêksze
mo¿liwoœci uzyskiwania prywatnych korzyœci kontroli, powinniœmy
mieæ do czynienia z ujemn¹ korelacj¹ miêdzy stopniem koncentracji w³asnoœci a wynikami ekonomicznymi spó³ki. Tak by³oby, gdyby nie fakt, ¿e
wraz ze wzrostem koncentracji w³asnoœci zwiêksza siê u dominuj¹cego
akcjonariusza motywacja do monitorowania kierownictwa, anga¿owania
sie w poprawê jakoœci zarz¹dzania spó³k¹, co pozytywnie wp³ywa na wyniki ekonomiczne i wartoœæ spó³ki. Sprawia to, ¿e wyniki badañ wp³ywu
koncentracji w³asnoœci na osi¹gane wyniki nie s¹ jednoznaczne. Z jednych
badañ wynika, ¿e istnieje s³aby, pozytywny zwi¹zek miêdzy koncentracj¹
w³asnoœci a wskaŸnikiem Q Tobina [Aluchna i inni, 2005, s. 10] (wskaŸnik
Q Tobina ró¿ni siê od wskaŸników opartych na wynikach ekonomicznych, bo uwzglêdnia wycenê rynkow¹ spó³ki). Z kolei badania oparte na
tym samym wskaŸniku w odniesieniu do wszystkich firm notowanych na
gie³dzie w Oslo w latach 1989–1997 wykaza³y, ¿e z wy¿sz¹ koncentracj¹
w³asnoœci wi¹¿e siê ni¿szy wskaŸnik Q Tobina [Gruszczyñski, 2014,
s. 99–100]. Podobn¹ zale¿noœæ, ale w odniesieniu do wskaŸnika ROA, wykaza³y badania na próbie 361 firm niemieckich z lat 1991–1996 [Gruszczyñski, 2014, s. 100].
Jedno z pierwszych badañ dotycz¹cych spó³ek publicznych w Polsce
wykaza³o, ¿e na wycenê spó³ek mierzon¹ wskaŸnikiem Q Tobina wp³ywa
dodatnio koncentracja w³asnoœci (badaniem objêto 125 spó³ek w latach
1997–2000). Uzasadniono to wiêksz¹ motywacj¹ u dominuj¹cego akcjonariusza do monitorowania zarz¹du [Claessens i inni, 2002, s. 17]. W innych badaniach (dotyczy³y 143 spó³ek publicznych notowanych w latach
1997–2004) nie stwierdzono statystycznie istotnych zale¿noœci pomiêdzy
wielkoœci¹ udzia³u najwiêkszego akcjonariusza a wybranymi wskaŸnikami ekonomicznymi [Aluchna i inni, 2005, s. 25]. Jak widaæ, trudno jest jednoznacznie okreœliæ wp³yw koncentracji w³asnoœci na wyniki ekonomiczne spó³ek publicznych w Polsce. Mo¿na zak³adaæ, ¿e w przekroju typów
akcjonariuszy wystêpuj¹ korelacje miêdzy koncentracj¹ w³asnoœci a wynikami ekonomicznymi o przeciwnych kierunkach. Wówczas przytoczone
wyniki badañ mog¹ nie dziwiæ, jako ¿e odnosz¹ siê do struktur w³asnoœci
bez podzia³u na typy akcjonariuszy. Potwierdzaj¹ te przypuszczenia
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badania A. Szewc-Rogalskiej. Wynika z nich, ¿e [Szewc-Rogalska, 2012,
s. 229–230]:
– wy¿szym udzia³om mened¿erów we w³asnoœci towarzyszy³ wzrost
poziomu nadwy¿kowej stopy zwrotu z kapita³u w³asnego,
– wraz ze wzrostem we w³asnoœci udzia³ów innych inwestorów indywidualnych (niebêd¹cych cz³onkami zarz¹du i rad nadzorczych) obni¿a³ siê poziom nadwy¿kowej stopy zwrotu z kapita³u w³asnego,
– wy¿szym udzia³om krajowych inwestorów bran¿owych w strukturach w³asnoœciowo-kontrolnych towarzyszy³a ni¿sza nadwy¿kowa
stopa zwrotu z kapita³u w³asnego,
– miêdzy udzia³ami zagranicznych inwestorów bran¿owych a poziomem nadwy¿kowej stopy zwrotu z kapita³u w³asnego wystêpowa³a
dodatnia zale¿noœæ.
Rozpatruj¹c wp³yw prywatnych korzyœci kontroli na tworzenie wartoœci dla akcjonariuszy, nale¿y w œwietle tych badañ zwróciæ szczególn¹
uwagê na inwestorów indywidualnych (niebêd¹cych cz³onkami zarz¹du
i rad nadzorczych) oraz krajowych inwestorów bran¿owych. Rola tych
inwestorów w kontekœcie tworzenia wartoœci dla akcjonariuszy bêdzie
jeszcze dok³adnie omówiona.
W œwietle nadzoru korporacyjnego za jedno z g³ównych uwarunkowañ tworzenia wartoœci dla akcjonariuszy uwa¿a siê podmiotow¹
strukturê w³asnoœci. Z zaprezentowanych w tablicy 2 danych wynika, ¿e
w przypadku niektórych kategorii dominuj¹cych akcjonariuszy wystêpuje istotne zró¿nicowanie miêdzy nimi nadwy¿kowej stopy zwrotu z kapita³u w³asnego. Najwy¿sz¹ rentownoœci¹ kapita³u w³asnego, jak i nadwy¿kow¹ stop¹ zwrotu z kapita³u w³asnego charakteryzowa³y siê spó³ki
kontrolowane przez Skarb Pañstwa. Specyfik¹ spó³ek z tej grupy jest to, ¿e
wiele z nich dzia³a w bran¿ach, w których posiadaj¹ siln¹ pozycjê rynkow¹, a konkurencja jest w tych bran¿ach ograniczona przez wystêpowanie du¿ych barier wejœcia (np. bran¿a paliwowa, energetyczna). Maj¹c
na uwadze wykazan¹ wczeœniej destrukcjê wartoœci dla akcjonariuszy,
która dotyczy du¿ego odsetka spó³ek, nale¿a³oby skupiæ siê na grupach
spó³ek charakteryzuj¹cych siê najgorszymi wskaŸnikami efektywnoœci.
Jak wynika z danych w tablicy 2, s¹ to przede wszystkim spó³ki z grup,
w których kontrolê sprawuje inwestor indywidualny (grupa G4) oraz
krajowy inwestor bran¿owy (grupa G5). Niskiej rentownoœci kapita³u
w³asnego (1,5% i 3,8%) towarzyszy ujemna nadwy¿kowa stopa zwrotu
z kapita³u w³asnego (–13,0% oraz –9,0%). Odsetek spó³ek z ujemn¹ nad-
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wy¿kow¹ stop¹ zwrotu w tych grupach wynosi odpowiednio 83,4%
i 76%. W zwi¹zku z tym wskazane jest scharakteryzowaæ te dwie kategorie dominuj¹cych akcjonariuszy z punktu widzenia mo¿liwoœci tworzenia przez nich wartoœci dla akcjonariuszy, jak i jej destrukcji.
Tablica 2. Stopa zwrotu z kapita³u w³asnego (ROE) i nadwy¿kowa stopa
zwrotu z kapita³u w³asnego (ROE-CE) w grupach spó³ek zró¿nicowanych
pod wzglêdem struktury w³asnoœciowo-kontrolnej w latach 2004–2008

Grupa spó³ek

Mediana Mediana
ROE
ROE – CE
(w %)
(w %)

Struktura spó³ek ze wzglêdu
na poziom nadwy¿kowej
stopy zwrotu z kapita³u
w³asnego (ROE – CE)
< –10%

G1 RN

–10–0%

> 0%

6,4

–6,1

41,3

26,3

32,5

G2.1 RN_MEN_IND

12,5

0,4

33,3

16,7

50,0

G2.2 FINAN
(F.INW)_IND_MEN

5,9

–4,4

37,2

35,9

26,9

G2.3 SP_FINAN_RN

15,2

6,1

23,8

4,8

71,4

G3 FINAN (OFE+UBP)

7,2

–4,2

29,0

32,3

38,7

G4 IND

1,5

–13,0

59,0

24,4

16,7

G5 BRA_K

3,8

–9,0

41,8

34,2

24,1

G6 MEN

9,7

–1,6

14,6

41,6

43,8

G7 BRA_Z

8,8

–0,1

17,2

33,6

49,1

Sprawowanie kontroli przez: RN – cz³onków rad nadzorczych, MEN – mened¿erów, IND
– innych inwestorów indywidualnych, FINAN – inwestorów finansowych, F.INW – fundusze inwestycyjne, SP – Skarb Pañstwa, OFE – otwarte fundusze emerytalne, UBP – towarzystwa ubezpieczeniowe, BRA-K – bran¿owych inwestorów krajowych, BRA-Z –
bran¿owych inwestorów zagranicznych.
Na pierwszym miejscu podano typ akcjonariusza sprawuj¹cego efektywn¹ kontrolê
w spó³ce, poza grup¹ G2.2, w której inwestorzy finansowi nie sprawuj¹ kontroli, tylko maj¹ przewagê nad pozosta³ymi typami akcjonariuszy (indywidualnymi i mened¿erami).
ród³o: [Szewc-Rogalska, 2012, s. 226, 231].

2. Tworzenie wartoœci dla akcjonariuszy w grupach
kapita³owych
Wyszczególnione w tablicy 2 grupy spó³ek kontrolowane przez inwestora bran¿owego nale¿y zakwalifikowaæ jako spó³ki zale¿ne wchodz¹ce w sk³ad grup kapita³owych inwestora bran¿owego. Wiele z tych spó³ek
jednoczeœnie wystêpuje jako jednostki dominuj¹ce w grupie kapita³owej
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ni¿szego szczebla. Ta podwójna rola ma znaczenie z punktu widzenia
uwarunkowañ tworzenia wartoœci dla akcjonariuszy w grupach spó³ek
kontrolowanych przez inwestora bran¿owego.
Przyczyny tworzenia i cele funkcjonowania grup kapita³owych s¹
wielorakie. Mo¿na je sprowadziæ do korzyœci, których uzyskanie w ramach pojedynczego przedsiêbiorstwa jest niemo¿liwe lub nieop³acalne
[Trocki, 2004, s. 42]. W zwi¹zku z tym uwa¿a siê, ¿e grupy kapita³owe powinny charakteryzowaæ siê wy¿sz¹ efektywnoœci¹ ni¿ pojedyncze przedsiêbiorstwa. Tymczasem okazuje siê, ¿e w ramach polskich spó³ek publicznych spó³ki nale¿¹ce do grup kapita³owych by³y pod wzglêdem
efektywnoœci mierzonej wskaŸnikiem ROE mniej efektywne od spó³ek
nienale¿¹cych do grupy kapita³owej [Aluchna, 2007, s. 284]. S¹ wiêc podstawy, by twierdziæ, ¿e badane grupy kapita³owe nie wykorzystywa³y
mo¿liwoœci osi¹gania efektów skali, zakresu, synergii. Jeœli te mo¿liwoœci
by³y wykorzystywane, to – jak dowodz¹ uzyskiwane wyniki – w stopniu
niewystarczaj¹cym dla zrekompensowania strat z dzia³añ prowadz¹cych
do destrukcji wartoœci. Dotyczy to nie tylko grup kapita³owych kontrolowanych przez krajowego inwestora bran¿owego. Równie¿ grupy kapita³owe kontrolowane przez zagranicznego inwestora bran¿owego pod
wzglêdem wskaŸnika ROE s¹ gorsze od spó³ek kontrolowanych przez
Skarb Pañstwa, przez cz³onków rad nadzorczych (z du¿ym udzia³em
mened¿erów i inwestorów indywidualnych) oraz spó³ek kontrolowanych przez mened¿erów (tablica 2). Szewc-Rogalska zwraca uwagê, ¿e
w spó³kach kontrolowanych przez inwestorów bran¿owych zagranicznych na relatywnie wysoki poziom nadwy¿kowej stopy zwrotu z kapita³u w³asnego (mediana: –0,1%) mia³ wp³yw relatywnie najni¿szy – w porównaniu do innych grup spó³ek – poziom stopy zwrotu oczekiwanej
przez akcjonariuszy (CE). Œwiadczy to, jej zdaniem, ¿e oczekiwanie przez
inwestorów znaczniej ni¿szej ni¿ w innych grupach spó³ek minimalnej
stopy zwrotu z wniesionego przez nich kapita³u mo¿e stanowiæ argument
przemawiaj¹cy za wystêpowaniem w spó³kach z bran¿owym inwestorem zagranicznym prywatnych korzyœci kontroli (tunelowania) [Szewc-Rogalska, 2012, s. 234].
Inwestorzy bran¿owi s¹ z regu³y inwestorami strategicznymi, to znaczy takimi, którzy s¹ zainteresowani d³ugofalow¹ wspó³prac¹. Wnosz¹
do spó³ki w³asne rozwi¹zania technologiczne, patenty, udostêpniaj¹ narzêdzia marketingowe, sieci sprzeda¿y i w³asne kontakty z dostawcami
i odbiorcami. Ponadto wspieraj¹ oni spó³kê kapita³owo. D¹¿¹ wiêc do
wzmocnienia pozycji konkurencyjnej spó³ki. W praktyce okazuje siê, ¿e
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nie przeszkadza to takim inwestorom dokonywaæ jednoczeœnie transferów wartoœci, przynajmniej czêœci wartoœci wypracowanej dziêki wy¿ej
wymienionemu wk³adowi wnoszonemu przez inwestora dominuj¹cego
do spó³ki zale¿nej. A bywa i tak, ¿e transfer przekracza wartoœæ wniesion¹. Takie zachowanie inwestora bran¿owego mo¿e mieæ miejsce szczególnie wówczas, gdy sprawuje kontrolê nad spó³k¹ przy niewielkim zaanga¿owaniu kapita³owym. Dotyczy to równie¿ niewielkich przedsiêbiorstw
(spó³ek z o.o.), które nie s¹ inwestorami strategicznymi, a niewielki, ale
zapewniaj¹cy kontrolê pakiet akcji s³u¿y im do czerpania korzyœci w wyniku transferu wartoœci. Pojawia siê wiêc konflikt na linii akcjonariusz
kontroluj¹cy spó³kê–akcjonariusze mniejszoœciowi, który M. Roe okreœla
jako horyzontalny problem agencji, w odró¿nieniu od wertykalnego problemu agencji, który wystêpuje w spó³kach charakteryzuj¹cych siê rozproszon¹ struktur¹ w³asnoœci [Roe, 2004, s. 3–4]. S¹ podstawy, aby twierdziæ, ¿e transfer wartoœci miêdzy grupami kapita³owymi ró¿nych szczebli
nie jest zjawiskiem wyj¹tkowym. Œwiadczyæ o tym mo¿e wypowiedŸ jednego z prezesów koncernu Michelin, który przekonywa³ na spotkaniu
z inwestorami we Francji, ¿e najwa¿niejsze s¹ zyski spó³ki-matki i na te
zyski pracuj¹ wszystkie spó³ki zale¿ne, tak¿e te poza granicami kraju. Radzi³ w zwi¹zku z tym kupowaæ tylko akcje spó³ki-matki. Zagraniczni
analitycy zarz¹dzaj¹cy aktywami po wejœciu niektórych inwestorów strategicznych do polskich spó³ek czêsto skreœlaj¹ je z tego powodu ze swych
portfeli inwestycyjnych [Jarosz, 1999].
Poza tym mamy do czynienia z dzia³aniami prowadzonymi przez
spó³kê dominuj¹c¹ wy¿szego szczebla w ramach realizowania okreœlonych strategii biznesowych przynosz¹cych korzyœci w skali grupy kapita³owej, które podnosz¹ jej wartoœæ, ale odbywa siê to kosztem spó³ek
zale¿nych, np. niektóre dzia³ania zwi¹zane z uzyskaniem efektów synergetycznych czy optymalizacj¹ struktury asortymentowej produkcji
poprzez wycofywanie produkcji wyrobu z jednej spó³ki i przenoszenie jej
do spó³ki zapewniaj¹cej wy¿sz¹ rentownoœæ produkcji tego wyrobu.
Tak wiêc na destrukcjê wartoœci w grupach kapita³owych ni¿szego
szczebla mog¹ jednoczeœnie oddzia³ywaæ dzia³ania optymalizuj¹ce procesy produkcyjno-us³ugowe w skali grupy wy¿szego szczebla i transfery
wartoœci.
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3. Prywatne korzyœci kontroli w budowlanych grupach
kapita³owych
Za punkt wyjœcia do dalszych rozwa¿añ pos³u¿ymy siê badaniami
nad efektywnoœci¹ budowlanych grup kapita³owych K. Subdy. Badania
przeprowadzono w odniesieniu do 21 budowlanych grup kapita³owych
notowanych na warszawskiej gie³dzie w latach 1996–2004. Z badañ tych
wynika, ¿e budowlane grupy kapita³owe doprowadza³y do niszczenia
wartoœci tak w wymiarze ksiêgowym (dotyczy zysku ekonomicznego dla
w³aœcicieli opartego na zysku netto), jak i rynkowym, liczonym na podstawie wskaŸnika TSR (Total Sharcholder Return – ca³kowity zwrot dla akcjonariuszy) po uwzglêdnieniu kosztu kapita³u w³asnego. Tylko jedna
grupa kapita³owa uzyska³a w badanym okresie dodatni œrednioroczny
wskaŸnik mierzony relacj¹ zysku ekonomicznego do kapita³ów w³asnych
[Trocki, Subda, 2010, s. 333–334].
Nasuwa siê w zwi¹zku z tym pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. Jest ich wiele, tak o charakterze zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym.
Wymienia siê miêdzy innymi: trudny charakter przemian systemowych,
bardzo siln¹ konkurencjê wewn¹trz sektora, nieefektywne struktury organizacyjne, nietrafne decyzje inwestycyjne, niski poziom wiedzy mened¿erskiej i brak doœwiadczenia w zarz¹dzaniu grupami kapita³owymi
[Trocki, Subda, 2010, s. 337–339]. Wydaje siê, ¿e do g³ównych przyczyn
tak z³ych wyników ekonomicznych badanych grup kapita³owych nale¿y
zaliczyæ problemy wewnêtrzne. Œwiadcz¹ o tym interesuj¹ce wyniki, jakie
uzyskano w badaniach budowlanych grup kapita³owych, porównuj¹c
tworzenie wartoœci dla akcjonariuszy przez najwiêksze polskie i europejskie budowlane grupy kapita³owe. Te ostatnie, mimo i¿ dzia³a³y w tym
czasie w warunkach s³abej koniunktury na rynku Unii Europejskiej,
zdo³a³y uzyskaæ o wiele lepsze wyniki w zakresie tworzenia wartoœci
z punktu widzenia ksiêgowego i rynkowego ni¿ polskie grupy kapita³owe. Wskazuje to na s³aboœci wewnêtrzne rodzimych grup kapita³owych
[Trocki, Subda, 2010, s. 337–338].
Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e na ten gorszy obraz polskich grup kapita³owych mia³a tak¿e wp³yw pozycja zajmowana w grupie przez spó³kê
dominuj¹c¹. W najwiêkszych europejskich budowlanych grupach spó³ka
dominuj¹ca z regu³y nie by³a jednoczeœnie spó³k¹ zale¿n¹ w grupie akcjonariusza bran¿owego. Natomiast w rodzimych grupach taka sytuacja wystêpowa³a o wiele czêœciej. Spó³ka dominuj¹ca w grupie, której wyniki badano, by³a z regu³y jednoczeœnie spó³k¹ zale¿n¹ od jej dominuj¹cego
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akcjonariusza jako akcjonariusza bran¿owego. Mia³o to wp³yw na efektywnoœæ polskich grup kapita³owych.
Odwo³uj¹c siê do omawianych badañ budowlanych grup kapita³owych, przytoczone zostan¹ niektóre przypadki wskazuj¹ce, ¿e jedn¹
z przyczyn destrukcji wartoœci tych grup by³y transfery wartoœci. Nale¿y
mieæ na uwadze, ¿e trudno jest stworzyæ pe³n¹ listê takich przypadków
i tym samym okreœliæ skalê tego zjawiska. Bazuj¹c na konkretnych przypadkach transferów, bêdzie mo¿na je analizowaæ z punktu widzenia
uk³adów w³aœcicielskich. Pozwoli to okreœliæ, które z nich sprzyjaj¹ transferom. Bêdzie to mia³o nie tylko walor poznawczy, ale przede wszystkim
czysto praktyczny, bo pozwoli inwestorom oceniaæ poziom ryzyka
zwi¹zanego z transferem wartoœci, jakim obarczona jest dana spó³ka.
Podane w tablicy 3 przypadki uzyskiwania prywatnych korzyœci
kontroli przez akcjonariuszy kontroluj¹cych dotycz¹ budowlanych grup
kapita³owych objêtych badaniem K. Subdy [Trocki, Subda, 2010]. Ograniczono siê do przypadków, które mia³y miejsce w okresie, którego dotyczy³y badania K. Subdy. Jak ju¿ wspomniano, ca³a ich zbiorowoœæ w ¿adnym z okresów badania nie tworzy³a wartoœci dodanej dla akcjonariuszy
w wymiarze ksiêgowym. Jeœli wystêpowa³y zyski ksiêgowe, to uzyskiwana rentownoœæ by³a znacznie ni¿sza od kosztu kapita³u w³asnego [Trocki,
Subda, 2010, s. 334]. Na wynikaj¹ce z tego badania zjawisko destrukcji
wartoœci mog³y mieæ wp³yw miêdzy innymi transfery wartoœci.
Najczêstszym sposobem transferu wartoœci jest wymuszanie przez
spó³kê kontroluj¹c¹ zakupu lub sprzeda¿y aktywów przez spó³kê kontrolowan¹ po niekorzystnych cenach. W bran¿y budowlanej, na której teraz siê skupiamy, odpowiednikiem takich transferów s¹ umowy na roboty budowlane, w ramach których spó³ka zlecaj¹ca podwykonawstwo,
jako spó³ka dominuj¹ca, ustala warunki kontraktu odbiegaj¹ce od rynkowych na swoj¹ korzyœæ. Zbli¿ony do tej sytuacji przypadek zaprezentowano w tablicy 3 (dotyczy Elektromonta¿u-Po³udnie, który partycypowa³
w stratach na kontrakcie, które poniós³ jego g³ówny akcjonariusz – Rafako). Prywatne korzyœci kontroli mog¹ przybieraæ tak¿e inne formy.
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Tablica 3. Przypadki uzyskiwania prywatnych korzyœci kontroli
w budowlanych grupach kapita³owych notowanych na GPW
Charakterystyka spó³ki –
struktura w³asnoœci
Polnord
struktura akcjonariatu
(31.12.2000):
– B. E Energobudowa
SA wraz z Prokom
Investments (30%),

Opis zdarzenia
Polnord kupuje
wielokrotnie od
g³ównego udzia³owca
(Prokomu Investments)
grunty pod budowê.

– II NFI (22,4%),
– PKO BP (12,2%),
– PolnordBud SA (6,1%)

Konsekwencje zdarzenia
Sprzedaj¹cy na pewno
na tym zarabia. S¹
podstawy, aby
przypuszczaæ, ¿e nie
ka¿da z tych transakcji
mo¿e byæ dla Polnordu
op³acalna, chocia¿by
z tego powodu, ¿e
kupuje od poœrednika,
którym jest dominuj¹cy
inwestor.

31.12.2004:
– Prokom Investments
(21,3%),
– Nihonswi AG (21,3%)
– Polnord (14,6%)
– Union Investment TFI
(5,4%).
Energomonta¿-Po³udnie W paŸdzierniku 1998
roku
struktura akcjonariatu
Energomonta¿-Po³udnie
(30.04.1998 r.):
poinformowa³
– Rafako SA 33,1%,
o koniecznoœci
utworzenia rezerwy na
– Wcis³o Jerzy 8,4%,
straty i mo¿liwe dalsze
– BOŒ SA 5,64%,
koszty zwi¹zane
z budow¹ instalacji
– XI NFI SA 5,0%.
odsiarczania spalin
w Elektrowni Siersza.
Umowê podpisano
z g³ównym
akcjonariuszem.
Prawdopodobnie
Energomonta¿-Po³udnie
partycypowa³
w ogólnych stratach
zwi¹zanych z tym
kontraktem.

1. Przed utworzeniem
rezerwy (1997 r.) zysk
netto wyniós³ 6 mln z³.
2. W roku utworzenia
rezerwy (1998 r.) zysk
netto – 0,5 mln z³.
3. W latach nastêpnych
(1999–2000)
odpowiednio 2,2 mln z³
i 3,2 mln z³ zysku netto.
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Opis zdarzenia

Konsekwencje zdarzenia

Polimex-Cekop w 2003 r.
otrzyma³ z Mostostalu
Siedlce 2,8 mln z³
po¿yczki. To
niepierwsza finansowa
pomoc dla spó³ki-matki
od spó³ki-córki.
Mostostal w 2002 r. mia³
5,8 mln z³ zysku
a Polimex-Cekop
odnotowa³ 13,0 mln z³
straty netto.
W dokumencie
o po¿yczce nie zosta³
okreœlony ani termin
sp³aty zobowi¹zania, ani
wysokoœæ odsetek
i oprocentowanie.

W grupie kapita³owej
udzielanie sobie
po¿yczek przez
uczestników grupy jest
zjawiskiem normalnym.
Jednak udzielanie
po¿yczki przez spó³kê
zale¿n¹ mo¿e byæ
wymuszone i na
warunkach, które nie
bêd¹ przyczyniaæ siê do
wzrostu wartoœci spó³ki,
która jej udziela.

W 2000 r. zarz¹d zgodzi³
siê na zakup bonów
struktura akcjonariatu
d³u¿nych o wartoœci
(31.12.2000 r.):
10,5 mln z³ od dwóch
– Jupiter NFI (26,3%),
zaprzyjaŸnionych
– Energopol P³d. (9,9%), spó³ek, które za
po¿yczone w ten sposób
– Budownictwo
pieni¹dze kupi³y od
i Konstrukcje
Hydrobudowy jej akcje
Sp. z o.o. (9,6%).
i sta³y siê jej
najwiêkszymi
akcjonariuszami.
Nastêpnie dla
zwiêkszenia ich udzia³u
w g³osach spó³ka
dokona³a zakupu
w³asnych akcji w celu
ich umorzenia,
zaci¹gaj¹c na ten zakup
kredyt w wysokoœci
10 mln z³.

Przypadek ten dotyczy
uzyskiwania
prywatnych korzyœci
kontroli. Opisane
operacje pozwoli³y
zarz¹dowi
przeciwdzia³aæ
wrogiemu przejêciu.
Jednak spó³ka w wyniku
zakupu bonów
pogorszy³a swoj¹
p³ynnoœæ (natomiast
trudno okreœliæ, czy
zyska³a na tej inwestycji,
gdy uwzglêdni siê
koszty alternatywne).
Zaci¹gniêcie kredytu
zwiêkszy³o poziom
zad³u¿enia spó³ki
i poci¹gnê³o za sob¹
koszty finansowe.

Mostostal Siedlce
(od 2004 r.
Polimex-Mostostal
Siedlce)
struktura akcjonariatu
(31.12.2003 r.):
– Polimex-Cekop
(49,99%),
– Polimex-Cekop
Development Sp.
z o.o. (5,5%).

Hydrobudowa Œl¹sk

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych i informacji z portali Bankier.pl oraz
parkiet.com.
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Przytoczone przypadki nie wyczerpuj¹ oczywiœcie mo¿liwych sposobów uzyskiwania prywatnych korzyœci kontroli. Wybrane przypadki
mia³y tak¿e na celu wskazaæ na uwarunkowania zwi¹zane z uzyskiwaniem tych korzyœci. Uwarunkowania odnosz¹ sie do struktury w³asnoœci.
Mo¿na je opisaæ nastêpuj¹co:
– sprawowanie kontroli przy niskim zaanga¿owaniu kapita³owym
w spó³ce kontrolowanej czyni transfer wartoœci op³acalnym (jest tym
bardziej op³acalny, im odbywa siê przy ni¿szym udziale kapita³owym
spó³ki kontroluj¹cej w spó³ce kontrolowanej);
– posiadanie w spó³ce dominuj¹cej inwestora bran¿owego, dla którego
jest ona w jego grupie spó³k¹ zale¿n¹, nara¿a j¹ na szkodliwe dzia³ania
ze strony takiego inwestora;
– wystêpowanie w akcjonariacie spó³ki inwestorów finansowych nie
gwarantuje w pe³ni, i¿ prywatne korzyœci kontroli nie wyst¹pi¹, ale s¹
podstawy, aby uznaæ, ¿e ich obecnoœæ mo¿e utrudniæ uzyskiwanie
tych korzyœci.

4. Tworzenie wartoœci dla akcjonariuszy w spó³kach
kontrolowanych przez inwestorów indywidualnych
Z zaprezentowanych w tablicy 2 danych wynika, ¿e spó³ki kontrolowane przez inwestorów indywidualnych (niebêd¹cych cz³onkami zarz¹du i rad nadzorczych) by³y najwiêkszymi destruktorami wartoœci.
W grupie inwestorów indywidualnych mo¿na wyró¿niæ [Adamska,
2013, s. 91]:
– osoby d³ugo zwi¹zane ze spó³k¹ (czêsto s¹ to za³o¿yciele spó³ki),
– inwestorów, których ³¹cz¹ ze spó³k¹ relacje w ramach tworzonych
przez siebie ugrupowañ gospodarczych,
– inwestorów szukaj¹cych okazji rynkowych.
Z punktu widzenia wp³ywu inwestora kontroluj¹cego spó³kê na jej
dzia³alnoœæ znaczenie maj¹ dwa pierwsze typy inwestorów. W pierwszym przypadku mo¿na mówiæ o korzyœciach dla spó³ki wynikaj¹cych
z du¿ej motywacji do anga¿owania siê w sprawowanie nadzoru, a nawet
w bezpoœrednie zarz¹dzanie spó³k¹. I tu jednak mo¿e pojawiæ siê zagro¿enie dla pozosta³ych akcjonariuszy spó³ki, gdy osoba fizyczna kontrolowaæ bêdzie spó³kê przy niskim zaanga¿owaniu kapita³owym. Przypadki takie wyst¹pi³y w budowlanych grupach kapita³owych, o czym
by³a ju¿ mowa.
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Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na drugi typ inwestorów. S¹ to akcjonariusze, którzy w ramach ³¹cz¹cych ich powi¹zañ gospodarczych ze
spó³k¹ niewiele wnosz¹ do spó³ki, natomiast maj¹ wiêksze mo¿liwoœci
uzyskiwania korzyœci ni¿ inwestorzy nieprowadz¹cy dzia³alnoœci gospodarczej. Œwiadczyæ o tym mo¿e szczególne traktowanie tego typu akcjonariuszy w niemieckim prawie koncernów. Wystêpuje w nim pojêcie
akcjonariusza-przedsiêbiorcy (Unternehmensgesellschafter). Przez pojêcie
to „rozumie siê akcjonariuszy zaanga¿owanych gospodarczo poza
spó³k¹. W przypadku tej grupy akcjonariuszy wzrasta ryzyko podejmowania dzia³añ na szkodê spó³ki, poniewa¿ prawdopodobne jest d¹¿enie
do realizowania partykularnych interesów gospodarczych akcjonariusza
b¹dŸ osoby trzeciej, pozostaj¹cych w sprzecznoœci z interesem spó³ki poddanej oddzia³ywaniu akcjonariusza” [Opalski, 2012, s. 40]. Akcjonariusze-przedsiêbiorcy podlegaj¹ rygorystycznym normom niemieckiego prawa
koncernowego zak³adaj¹cym odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹ dominuj¹cego wspólnika. Nale¿y dodaæ, ¿e z interesuj¹cego nas tu punktu
widzenia cechy tej kategorii akcjonariuszy posiada nie tylko spó³ka dominuj¹ca, ale tak¿e inwestorzy indywidualni kontroluj¹cy spó³kê, zaanga¿owani gospodarczo poza spó³k¹. Mo¿na to uznaæ za wa¿n¹ wskazówkê
pozwalaj¹c¹ na ocenê tego typu akcjonariuszy w grupie osób fizycznych
kontroluj¹cych spó³kê.
Jeœli uznamy, ¿e inwestorzy indywidualni, szczególnie akcjonariusze-przedsiêbiorcy, s¹ nie zawsze po¿¹danymi inwestorami, co wynika
z wczeœniej zaprezentowanych danych, wówczas trudno podaæ optymaln¹ strukturê w³asnoœci (pod wzglêdem stopnia koncentracji w³asnoœci
oraz typu dominuj¹cego akcjonariusza), to jest tak¹, która by³aby najkorzystniejsza z punktu widzenia maksymalizacji wartoœci dla akcjonariuszy. Nie mo¿na postulowaæ zmian w kierunku zwiêkszania poziomu
koncentracji w³asnoœci – kieruj¹c siê tym, i¿ im wy¿szy poziom zaanga¿owania kapita³owego akcjonariusza sprawuj¹cego kontrolê, tym mniejsza
dla niego op³acalnoœæ dokonywania transferów – bo pogorszy³oby to
p³ynnoœæ spó³ek, a ta uznawana jest za kluczow¹ na rynku kapita³owym.
W tej sytuacji du¿a rola przypada inwestorom finansowym, których zaanga¿owanie w nadzorze korporacyjnym jest coraz wiêksze. Ich obecnoœæ
w akcjonariacie spó³ki mo¿e utrudniaæ dominuj¹cemu akcjonariuszowi
nadu¿ywanie swojej pozycji. Z praktyki wynika, ¿e nie zawsze tak siê
dzieje, ale jednoczeœnie mo¿na wskazaæ wiele przypadków, w których inwestorzy finansowi skutecznie stanêli w obronie interesów akcjonariuszy
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mniejszoœciowych. Najg³oœniejszy przypadek dotyczy Stomilu Olsztyn,
którego dodatkowe op³aty na rzecz dominuj¹cego akcjonariusza – Michelin – w latach 1997–2000 kosztowa³y 222 mln z³. Inwestorzy finansowi
sprawili, ¿e Michelin wycofa³ Stomil z gie³dy w wyniku wezwania na
sprzeda¿ akcji po cenie satysfakcjonuj¹cej akcjonariuszy.
Inwestorzy finansowi nie s¹ jednak predestynowani do wystêpowania w roli dominuj¹cych akcjonariuszy. W spó³kach kontrolowanych
przez inwestorów indywidualnych rzadko siê oni pojawiaj¹. W œwietle
wyników osi¹ganych przez te spó³ki oraz cechuj¹cej je niskiej kapitalizacji
i p³ynnoœci jest to zrozumia³e. Mo¿na w takiej sytuacji mówiæ o wzajemnej
przyczynowoœci miêdzy strukturami w³asnoœci i wynikami ekonomicznymi. Oznacza to, ¿e strukturê w³asnoœci mo¿na rozpatrywaæ jako zmienn¹ endogeniczn¹ [Demsetz, Villalonga, 2001, s. 215–217].
Instytucja niezale¿nego cz³onka rady nadzorczej jak dotychczas nie
spe³nia pok³adanych w niej nadziei. Œwiadczy o tym wiele w ostatnim
okresie transferów wartoœci w spó³kach, w których radach nadzorczych
zasiadali niezale¿ni cz³onkowie. Wydaje siê, ¿e nale¿y podj¹æ radykalne
rozwi¹zania, które nadzór korporacyjny uczyni¹ pod tym wzglêdem
o wiele bardziej skutecznym. Inspiracj¹ dla krajowego regulatora mog¹
byæ propozycje brytyjskiego organu nadzoru, który zaproponowa³ rozwi¹zanie, w którym dominuj¹cy akcjonariusz zrzeknie siê wywierania
wp³ywu na decyzje biznesowe zarz¹du. Dodatkowo, aby pozostali akcjonariusze mogli efektywnie kontrolowaæ takie operacje, postuluje siê wprowadzenie dla akcjonariuszy mniejszoœciowych prawa weta wobec zawarcia takiej transakcji [Kucharczyk, 2013].

Zakoñczenie
Zarz¹dzanie grupami kapita³owymi i ich funkcjonowanie s¹ w literaturze omawiane w oderwaniu od struktury w³asnoœci spó³ek z grupy kapita³owej. Tymczasem struktura w³asnoœci wp³ywa na rozk³ad korzyœci
w ramach grupy kapita³owej. W grupach kapita³owych, w których spó³ka
dominuj¹ca jest spó³k¹ publiczn¹ (wystêpuje w niej, obok akcjonariusza
kontroluj¹cego, rozproszony akcjonariat), mo¿emy mieæ do czynienia
z transferem wartoœci.
Wyniki badañ efektywnoœci grup kapita³owych, jeœli dotycz¹ grup,
w których sk³ad wchodz¹ spó³ki gie³dowe, nie mog¹ byæ wystarczaj¹c¹
podstaw¹ do oceny efektywnoœci ca³ej zbiorowoœci grup kapita³owych
dzia³aj¹cych w Polsce. Opisane uwarunkowania gie³dowych grup kapi-
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ta³owych stawiaj¹ te grupy pod wzglêdem uzyskiwanej efektywnoœci
w gorszej sytuacji w porównaniu z innymi grupami. Transfer w grupach
nienotowanych na gie³dzie nie ma tak du¿ego wp³ywu na efektywnoœæ
tych grup, poniewa¿ jest on w nich rzadki. Spowodowane jest to tym, i¿:
– wystêpuje w tych spó³kach w¹ski kr¹g akcjonariuszy, który utrudnia
dokonywanie transferu,
– w spó³kach zale¿nych spó³ka dominuj¹ca ma z regu³y tak du¿e
udzia³y, ¿e transfer wartoœci w ujêciu skonsolidowanym nie ma wiêkszego wp³ywu na wartoœæ grupy, tzn. korzyœci, jakie z tego tytu³u
odnosi spó³ka dominuj¹ca, niewiele ró¿ni¹ siê od strat, jakie ponosi
spó³ka zale¿na (w przypadku jednoosobowych spó³ek zale¿nych
transfer w ujêciu skonsolidowanym bilansuje siê).
Ponadto w porównaniach miêdzynarodowych nale¿y zdawaæ sobie
sprawê z odmiennego usytuowania krajowych i miêdzynarodowych
grup kapita³owych. Te pierwsze bowiem na transferach wartoœci trac¹
(chodzi g³ównie o grupy, w których spó³ka dominuj¹ca wchodzi w sk³ad
zagranicznej grupy kapita³owej jako spó³ka zale¿na), a drugie zyskuj¹.
Ocena szkodliwoœci konkretnych przypadków transferu wartoœci
mo¿e byæ ró¿na. Transfer jest szkodliwy dla akcjonariuszy spó³ki, która
transferowi podlega. Natomiast z gospodarczego punktu widzenia wa¿ne jest, czy przejêta wartoœæ bêdzie wykorzystana bardziej efektywnie ni¿
w spó³ce kontrolowanej. Jednak zawsze za szkodliwe nale¿y uznaæ te
transfery, w wyniku których zyskuj¹ podmioty zagraniczne.

Literatura
1. Adamska A. (2013), W³asnoœæ i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spó³ek
publicznych, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
2. Aluchna M., Dzier¿anowski M., Przyby³owski M., Zamojska-Adamczak A. (2005), Analiza empiryczna relacji miêdzy strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaŸnikami ekonomicznymi i wycen¹
spó³ek notowanych na GPW, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹,
Gdañsk.
3. Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spó³kach gie³dowych, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
4. Claessens S., Klingebiel D., Lubrano M. (2002), Capital Market Development and Corporate Governance in Poland: The Way Forward,
http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
WDSP/IB/2008/08/21/000334955_20080821072405/Rendered/PDF/4508
10WP0Box3310Market0Dev01PUBLIC1.pdf, dostêp dnia 16.03.2015.

56

Krzysztof Postrach

5. Cwynar A., Cwynar W. (2002), Zarz¹dzanie wartoœci¹ spó³ki kapita³owej.
Koncepcje – systemy – narzêdzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowoœci
w Polsce, Warszawa.
6. Demsetz H., Villalonga B. (2001), Ownership structure and corporate performance, „Journal of Corporate Finance”, Vol. 7, No. 3.
7. Dyck A., Zingales L. (2004), Private benefits of control: An international
comparison, „The Journal of Finance”, Vol. 59, No. 2.
8. Gruszczyñski M. (2014), Empiryczne finanse przedsiêbiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa.
9. Jarosz D. (1999), Zyski za granicê. „Parkiet”, nr 74.
10. Kucharczyk K. (2013), KNF w akcji. Czy kontrowersyjne transakcje odejd¹
do lamusa?, „Parkiet”, 20.11.2013.
11. Opalski A. (2012), Prawo zgrupowañ spó³ek, C.H. Beck, Warszawa.
12. Rankingi EVA, Value Based Advisors, http://www.vba.pl/prezentacje.
html, dostêp dnia 18.02.2015.
13. Roe M. J. (2004), The Institution of Corporate Governance, Harward Law
School, Discussion Paper 2004/488/08.
14. Stani³ko J. F. (2014), W poszukiwaniu dynamiki i skali. Strategie wzrostu
i transformacji polskich przedsiêbiorstw przemys³owych, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa.
15. Szewc-Rogalska A. (2012), Wp³yw struktur w³asnoœciowych spó³ek gie³dowych na kreacjê wartoœci dla akcjonariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów.
16. Trocki M., Subda K. (2010), Wartoœæ dla akcjonariuszy polskich grup kapita³owych. w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem, Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, Wroc³aw.
17. Trocki M. (2004), Grupy kapita³owe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Streszczenie
Du¿y odsetek spó³ek publicznych w Polsce nie tworzy wartoœci dla akcjonariuszy. Zaprezentowano wyniki badañ dotycz¹cych wp³ywu struktur w³asnoœci na efektywnoœæ dzia³ania spó³ek publicznych. Badania te nie by³y w stanie
wyjaœniæ w wystarczaj¹cym stopniu zjawiska destrukcji wartoœci. Starano siê
wykazaæ, ¿e jedn¹ z przyczyn tego zjawiska jest transfer wartoœci. Zalicza siê go
do g³ównych problemów nadzoru korporacyjnego. Szczególn¹ uwagê zwrócono
na wystêpowanie tego zjawiska w grupach kapita³owych, jako ¿e maj¹ one przewa¿aj¹cy udzia³ w kapitalizacji warszawskiej gie³dy. W czêœci empirycznej przy-
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toczono przypadki transferu wartoœci w celu zwrócenia uwagi na niektóre uwarunkowania tego zjawiska zwi¹zane ze struktur¹ w³asnoœci. W podsumowaniu
stwierdzono, ¿e nadzór korporacyjny w spó³kach gie³dowych w dalszym ci¹gu
nie mo¿e poradziæ sobie z problemem transferu wartoœci.

S³owa kluczowe
transfer wartoœci, destrukcja wartoœci, grupy kapita³owe, horyzontalny konflikt
agencji

Creation of value for the shareholders in the light of corporate
governance (Summary)
A large percentage of public companies in Poland create no value for their
shareholders. The results of research on the effect of ownership structures on the
performance of public companies are presented. The research was unable to sufficiently explain the value destruction phenomenon. An attempt was made to demonstrate that one of the causes of this phenomenon is the value transfer. It is
ranked among the main problems of corporate governance. Special consideration
was given to the occurrence of this phenomenon in capital groups, as they have
a predominant part in the capitalization of the Warsaw Stock Exchange. In the
Empirical Section, value transfer cases are quoted to draw attention to some of the
conditions of this phenomenon, which are associated with the ownership structure. In the Summary, it has been concluded that the corporate governance in
listed companies still cannot cope with the value transfer problem.
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transfer of value, destruction of value, groups of companies, horizontal conflict
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