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Wstêp
W ostatnich latach du¿o uwagi poœwiêcono skutecznoœci funkcjonowania rad spó³ek, a w szczególnoœci wykonywaniu przez nie funkcji
kontrolnej. Funkcja ta jest realizowana poprzez ró¿ne zadania. J. Je¿ak
i L. Bohdanowicz [2005] wskazali, ¿e do najwa¿niejszych z nich w polskich rad nadzorczych nale¿¹: ocenianie wyników pracy zarz¹du, zatwierdzanie strategii spó³ki i wybór nowych cz³onków zarz¹du. Te zadania, a zw³aszcza pierwsze i trzecie, mo¿na rozpatrywaæ ³¹cznie
w kontekœcie odwo³ania i powo³ania cz³onków zarz¹du, czyli ich rotacji.
Rotacje prezesów zarz¹dów i ich d¹¿enie do ochrony przed zwolnieniem z zajmowanego stanowiska by³o przedmiotem wielu badañ na
œwiecie. Takie badania szczególnie czêsto przeprowadzano w krajach,
gdzie struktury w³asnoœciowe s¹ rozproszone, a rynki kapita³owe funkcjonuj¹ jako rynki kontroli przedsiêbiorstw. Chodzi tu g³ównie o Stany
Zjednoczone [Denis i inni, 1997; Mikkelson, Partch, 1997] i Wielk¹ Brytaniê [Dahya i inni, 2002]. Nieco rzadziej podobne badania prowadzone
by³y w krajach, gdzie struktury w³asnoœciowe s¹ skoncentrowane, choæ
i tu ich nie brakowa³o. By³y one na przyk³ad prowadzone w Japonii
[Kang, Shivdasani, 1995], w Chinach [Kato, Long, 2006], we W³oszech
[Brunello i inni, 2003], czy w Danii [Lausten, 2002]. Wszêdzie podkreœlano
specyfikê krajowego systemu ³adu korporacyjnego i jego wp³ywu na rotacje prezesów. Na przyk³ad w Chinach rolê pañstwa w gospodarce, a we
W³oszech wysoki udzia³ w³asnoœci mened¿erskiej.
Badania zaprezentowane w niniejszym artykule dotycz¹ polskich
spó³ek publicznych i polskiego systemu ³adu korporacyjnego. Kluczowymi jego cechami s¹ wysoki stopieñ koncentracji struktur w³asnoœciowych, dwupoziomowy model organów statutowych spó³ek, a tak¿e brak
aktywnego rynku kontroli spó³ek i du¿e znaczenie jako w³aœcicieli instytucji finansowych, w³asnoœci mened¿erskiej (czêsto w powi¹zaniu z w³asnoœci¹ rodzinn¹) i rz¹du oraz ukszta³towanie tego systemu w wyniku
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unikalnej œcie¿ki transformacji [Aggestam, 2004; Kozarzewski, 2007; Tamowicz, Dzier¿anowski, 2001].
Celem opracowania jest przedstawienie relacji pomiêdzy strukturami w³asnoœciowymi polskich spó³ek publicznych a rotacjami prezesów
zarz¹dów. Zosta³o ono podzielone na cztery czêœci. W pierwszej krótko
opisano za³o¿enia teorii agencji oraz ich wp³yw na rotacje w nich prezesów, a tak¿e odniesiono siê do problemu moralnego hazardu w spó³kach.
W drugiej przedstawiono hipotezy na temat relacji pomiêdzy strukturami
w³asnoœciowymi (udzia³em we w³asnoœci mened¿erów najwy¿szego
szczebla, inwestorów instytucjonalnych i pañstwa) a rotacjami prezesów
zarz¹dów. W trzeciej przedstawiono metodykê prowadzonych badañ,
w tym opisano próbê, scharakteryzowano zmienne i wskazano metodê
analizy danych. Czwarta czêœæ zawiera opis wyników badania. Ca³oœæ
koñczy siê podsumowaniem, w którym przedstawiono wnioski z badania
oraz wskazano ograniczenia we wnioskowaniu.

1. Teoria agencji, rotacje prezesów zarz¹dów i moralny hazard
Badania na temat rotacji prezesów zarz¹dów prowadzono g³ównie
w oparciu o za³o¿enia teorii agencji, która opisuje konflikt interesu
zwi¹zany z rozdzieleniem w³asnoœci i zarz¹dzania [Jensen, Meckling,
1976]. Odnosi³y siê one przede wszystkim do skutecznoœci mechanizmów
wewnêtrznych nadzoru, tj. rad spó³ek oraz mechanizmów zewnêtrznych,
czyli rynków kapita³owych oraz rynków produktów funkcjonuj¹cych
jako rynki kontroli spó³ek, w tym przejêæ spó³ek i ich bankructw [Morck
i inni, 1989]. Na przyk³ad S. Kaplan i B. Minton [2006], po przeprowadzeniu analizy na temat relacji pomiêdzy rotacjami prezesów a wynikami
spó³ek w latach 1992–2005 na próbie du¿ych amerykañskich spó³ek z listy
Fortune 500, stwierdzili, ¿e w przypadku rotacji zainicjowanych przez
rady wystêpowa³y zwi¹zki pomiêdzy nimi a wzglêdnymi wynikami finansowymi mierzonymi zarówno w odniesieniu do spó³ek sektora, wyników sektora w relacji do wyników ca³ego rynku i samych wyników
ca³ego rynku. Nie by³o natomiast ¿adnego z tych zwi¹zków w przypadku
rotacji spowodowanych przez przejêcia lub bankructwa.
Sama teoria agencji opiera siê na kilku za³o¿eniach, na które wskazuje K. Eisenhard [1989]. Po pierwsze, ludzi cechuje chêæ d¹¿enia do realizacji osobistych interesów, ograniczona racjonalnoœæ i niechêæ do ryzyka. Po drugie, w organizacji wystêpuje konflikt interesu pomiêdzy
agentem i pryncypa³em. Po trzecie, wystêpuje w spó³ce asymetria infor-
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macji. Po czwarte, informacja jest towarem, który zawsze mo¿e zostaæ nabyty. I po pi¹te, konflikt agencji prowadzi do powstania kosztów agencji,
które s¹ okreœlone zanim zawarty zostanie kontrakt miêdzy stronami. Te
za³o¿enia, a w szczególnoœci asymetria informacji w relacjach agent–pryncypa³, stanowi¹ równie¿ podstawê, opisanego miêdzy innymi najpierw
przez K. Arrowa [1963] oraz M. Jensena i W. Mecklinga [1976], a póŸniej
przez B. Hölmstroma [1979], moralnego hazardu, który w Polsce okreœla
siê równie¿ jako pokusê nadu¿yæ. M. Jensen i W. Meckling pierwsi zaproponowali, aby dla wyjaœnienia tego zjawiska jako pocz¹tkowy punkt
przyj¹æ sytuacjê, w której pojedynczy mened¿er posiada sam firmê. Wtedy korzyœci mened¿era zwi¹zane z konsumowaniem dodatkowych dochodów (np. w formie incydentalnych dodatków do wynagrodzeñ, prywatnych korzyœci, przywilejów lub wy¿szych ni¿ regularne dochodów)
raczej ni¿ inwestowanie w projekty z pozytywnym NPV s¹ najni¿sze.
Bêd¹ one jednak ros³y wraz ze spadkiem jego udzia³ów.
W póŸniejszych rozwa¿aniach rozszerzono ten problem i wskazywano na przyk³ad, ¿e jest on równie¿ powi¹zany z niedostatecznymi
wysi³kami mened¿erów. S. Rosenstein i J. Wyatt (2006) zauwa¿yli, ¿e ceny
akcji spó³ek spadaj¹, gdy og³oszone zostaje powo³anie dyrektora wykonawczego jako dyrektora niewykonawczego do rady innej spó³ki, co
mo¿e powodowaæ zmniejszenie jego wysi³ków zwi¹zanych z tworzeniem
wartoœci w pierwotnej spó³ce. Generalnie jednak moralny hazard odnosi
siê do sytuacji, w której jednostka jest chroniona przed ryzykiem
i w zwi¹zku z tym zachowuje siê inaczej, ni¿ gdyby by³a ona na nie
w pe³ni nara¿ona. Ta sytuacja œciœle wi¹¿e siê równie¿ z ryzykiem rotacji
na stanowisku prezesa. W normalnych warunkach prezesi, którzy s¹ postrzegani przez akcjonariuszy jako nierealizuj¹cy ich interesów, s¹ zwalniani. S¹ jednak czynniki, które mog¹ chroniæ prezesów przed rotacjami.
Do tych czynników nale¿¹ struktury w³asnoœciowe [Brunello i inni, 2003].

2. Hipotezy na temat relacji pomiêdzy strukturami
w³asnoœciowymi a rotacjami prezesów zarz¹dów
2.1. W³asnoœæ mened¿erska a rotacje prezesów zarz¹dów
W³asnoœæ mened¿erska jest postrzegana jako jeden z podstawowych
mechanizmów ³agodzenia konfliktu agencji, jednak dok³adne badania na
ten temat pokaza³y, ¿e problem ten jest bardziej skomplikowany, ni¿
zak³ada³a pierwotnie teoria agencji. Na przyk³ad badania nad wp³ywem
w³asnoœci mened¿erskiej na wyniki spó³ek potwierdzi³y, ¿e relacje te nie
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maj¹ charakteru monotonicznego [Morck i inni, 1988; Cheng i inni, 2012].
R. Morck i inni [1988] w swoich badaniach pokazali, i¿ wskaŸnik Q Tobina
rós³, gdy mened¿erowie posiadali pomiêdzy 1% a 5% akcji, póŸniej mala³
pomiêdzy 5% i 25%, a nastêpnie powy¿ej 25% znów rós³. Ale ju¿ G. Vintila
i S. Gheorghina [2012] w innych badaniach udokumentowali, i¿ w przedziale do 33,58% udzia³u we w³asnoœci mened¿erów by³ on pozytywnie
powi¹zany ze wskaŸnikiem cena akcji do bie¿¹cych zysków, ale powy¿ej
tego udzia³u ju¿ negatywnie.
Same badania relacji pomiêdzy w³asnoœci¹ mened¿ersk¹ a rotacjami
prezesów zarz¹dów by³y doœæ czêste [Brunello i inni, 2003; Denis i inni,
1997]. Kierunek tej zale¿noœci mo¿na ju¿ wywnioskowaæ ze stwierdzenia
R. Morcka i innych [1988], którzy uznali, i¿ mened¿erowie maj¹cy znacz¹ce udzia³y we w³asnoœci mog¹ zagwarantowaæ sobie zatrudnienie i wysokie wynagrodzenia. To wskazuje, ¿e prawdopodobieñstwo rotacji przy
wy¿szym udziale we w³asnoœci mened¿erów jest potencjalnie ni¿sze. Ju¿
szczegó³owe badania na ten temat przeprowadzili na przyk³ad D. Denis
i inni [1997] na próbie 5545 rocznych obserwacji w 1394 amerykañskich
spó³kach w latach 1985–1988 i stwierdzili, ¿e prawdopodobieñstwo rotacji
mened¿erów najwy¿szego szczebla jest negatywnie powi¹zane z posiadaniem przez nich udzia³ów we w³asnoœci, a pozytywnie z udzia³em we
w³asnoœci zewnêtrznych inwestorów. Tak¿e w Polsce do podobnych
wniosków doszed³ P. Urbanek [2010], który po przeprowadzeniu badañ
na próbie badawczej obejmuj¹cej 350 spó³ek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2006–2009 stwierdzi³, ¿e najmniej zmian na stanowisku
prezesa zachodzi³o w spó³kach kontrolowanych przez w³asnoœæ mened¿ersk¹. Na tej podstawie mo¿na postawiæ pierwsz¹ hipotezê:
Hipoteza 1: W³asnoœæ mened¿erska wp³ywa negatywnie na rotacje
prezesów zarz¹dów spó³ek.
2.2. W³asnoœæ inwestorów instytucjonalnych a rotacje prezesów
zarz¹dów
Ró¿ne jest na œwiecie postrzeganie roli, jak¹ odgrywaj¹ inwestorzy
instytucjonalni. W niektórych badaniach zwrócono uwagê, ¿e poprzez
wtórn¹ koncentracjê kapita³u maj¹ oni motywacjê, by staæ siê aktywnymi
inwestorami i poprawiæ jakoœæ nadzoru nad spó³kami oraz jakoœæ realizacji przez rady funkcji kontrolnej [Alfaraih i inni, 2012; Gillian, Starks,
2003]. W innych zarzucano im, ¿e wzrost ich w³asnoœci w spó³kach nie
idzie w parze z zaanga¿owaniem w nadzór [Tilba, McNulty, 2013], a nawet, ¿e nie maj¹ zdolnoœci organizacyjnych i chêci do zdobywania wiedzy
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o specyfice funkcjonowania spó³ek, w które zainwestowali [Hellman,
2005]. St¹d nie jest jednoznaczne, jaki mo¿e byæ ich wp³yw na rotacje prezesów zarz¹dów. Z jednej strony, jako inwestorzy, którzy dokonuj¹ wtórnej koncentracji kapita³u, mog¹ oni aktywnie w³¹czaæ siê w nadzór nad
spó³kami i realizacjê funkcji kontrolnej przez rady, z drugiej strony mog¹
raczej „g³osowaæ nogami”. Na tej podstawie trudno jednoznacznie okreœliæ, jaki charakter ma zale¿noœæ pomiêdzy w³asnoœci¹ inwestorów instytucjonalnych a rotacjami prezesów zarz¹dów.
St¹d te¿ na podstawie ogólnych rozwa¿añ teoretycznych mo¿na postawiæ drug¹ hipotezê:
Hipoteza 2. W³asnoœæ inwestorów instytucjonalnych wp³ywa na rotacje prezesów zarz¹dów. Nie mo¿na jednoznacznie okreœliæ jednak kierunku tej zale¿noœci.
2.3. W³asnoœæ pañstwowa a rotacje prezesów zarz¹dów
Pañstwo jest uznawane za najmniej efektywnego w³aœciciela,
a wczeœniejsze badania pokaza³y, ¿e spó³ki przez nie kontrolowane
osi¹gaj¹ gorsze wyniki finansowe ni¿ kontrolowane przez w³asnoœæ prywatn¹ [Megginson, Netter, 2001]. Co wiêcej, badania pokaza³y, ¿e w³asnoœæ pañstwowa jest mniej efektywna w monitorowaniu efektywnoœci
swoich inwestycji, co wynika z odmiennej motywacji, ni¿ ta, któr¹ kieruje
siê w³asnoœæ prywatna [Mak, Li, 2001]. Wynika to w du¿ej mierze z ogólnej charakterystyki pañstwa jako w³aœciciela. W wielu opracowaniach
stwierdzono, ¿e czêsto tego w³aœciciela bardziej interesuj¹ cele spo³eczne
ni¿ cele finansowe, a maj¹cych wp³yw na sk³ad ich organów statutowych
polityków i urzêdników motywuje chêæ utrzymania w³adzy. St¹d trudno
czasami podejmowaæ im pewne decyzje, gdy¿ nie chc¹ wchodziæ w konflikty z silnymi interesariuszami [Razak i inni, 2008; Wong, 2004].
Same badania na temat relacji pomiêdzy w³asnoœci¹ pañstwow¹ i rotacjami prezesów zarz¹dów nie by³y czêste, jednak mo¿na siê spodziewaæ, ¿e rotacje przebiegaj¹ pod wp³ywem cyklu wyborczego i silny
wp³yw na nie ma zmiana rz¹du. Tym niemniej jedne z takich badañ przeprowadzili W. Schen i Ch. Lin [2009] w chiñskich spó³kach i zauwa¿yli, ¿e
w³asnoœæ pañstwowa jest negatywnie powi¹zana z rotacjami prezesów
zarz¹dów, co równie¿ sk³oni³o ich do ogólnego stwierdzenia, ¿e w³asnoœæ
pañstwowa prowadzi do zmniejszenia jakoœci ³adu korporacyjnego. St¹d
te¿ trzecia hipoteza w niniejszym opracowaniu:
Hipoteza 3. W³asnoœæ pañstwowa wp³ywa na rotacje prezesów zarz¹dów.
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3. Metoda
3.1. Próba badawcza
W sk³ad próby badawczej wchodz¹ polskie spó³ki notowane na
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie w latach 2008–2013.
Dane pochodz¹ z ich raportów rocznych. W próbie znalaz³y siê tylko
spó³ki niefinansowe. Spó³ki finansowe (banki i fundusze inwestycyjne)
zosta³y z niej wykluczone ze wzglêdu na inn¹ strukturê bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz ich specyfikê dzia³ania. W analizach nie
uwzglêdniono tak¿e obserwacji, w których brakowa³o danych na temat co
najmniej jednej zmiennej. W ten sposób zgromadzono dane na temat
292 spó³ek i 1067 rocznych obserwacji.
3.2. Zmienne
Dane analizowano za pomoc¹ analizy regresji logitowej, a w modelu
znalaz³o siê trzynaœcie zmiennych, w tym jedna zmienna zale¿na, trzy
zmienne zale¿ne i dziewiêæ zmiennych kontrolnych. Ich krótkie definicje
znajduj¹ siê w tablicy 1.
Tablica 1. Definicje zmiennych
Nazwa

Opis

Rotacje prezesów
zarz¹dów

Zmienna zero-jedynkowa. Przyjmuje wartoœæ 1,
gdy pomiêdzy rokiem t–1 i rokiem t dosz³o do
zmiany na stanowisku prezesa zarz¹du, oraz 0, gdy
do niej nie dosz³o.

W³asnoœæ mened¿erska

Wyra¿ony w u³amku dziesiêtnym procent akcji
w posiadaniu wszystkich cz³onków zarz¹du
w roku t–1.

W³asnoœæ pañstwa

Wyra¿ony w u³amku dziesiêtnym procent akcji
w posiadaniu Skarbu Pañstwa w roku t–1.

W³asnoœæ inwestorów
instytucjonalnych

Wyra¿ony w u³amku dziesiêtnym procent akcji
w posiadaniu wszystkich finansowych inwestorów
instytucjonalnych w roku t–1.

WskaŸnik Q Tobina

Relacja wartoœci rynkowej akcji plus wartoœci
ksiêgowej zobowi¹zañ do wartoœci ksiêgowej
aktywów.

Liczebnoœæ zarz¹dów

Liczba cz³onków zarz¹du w roku t–1.

Liczebnoœæ rad
nadzorczych

Liczba cz³onków rady nadzorczej w roku t–1.

Aktywnoœæ rad
nadzorczych

Liczba posiedzeñ rady nadzorczej w okresie od
roku t–1 do roku t.
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Opis

Wiek prezesa

Zmienna zero-jedynkowa. Przyjmuje wartoœæ 1,
je¿eli prezes zarz¹du w roku t–1 by³ w wieku 65
lub wiêcej lat.

Wielkoœæ spó³ki

Logarytm naturalny aktywów razem w roku t–1.

Zad³u¿enie spó³ki

WskaŸnik zad³u¿enia ogó³em w roku t–1.

Sektor

Zmienna zero-jedynkowa. Przyjmuje wartoœæ 1 dla
spó³ek przemys³owych i wartoœæ 0 dla spó³ek
handlowych lub us³ugowych.

Rok obserwacji

Zmienne zero-jedynkowe opisuj¹ce rok obserwacji

ród³o: Opracowanie w³asne.

Zmienn¹ zale¿n¹ w niniejszym badaniu s¹ rotacje prezesów zarz¹dów. Te rotacje s¹ mierzone jako zmienna zero-jedynkowa, która
przyjmuje wartoœæ 1, gdy pomiêdzy rokiem t–1 i rokiem t dosz³o do zmiany na stanowisku prezesa. W przeciwnym razie wartoœæ tej zmiennej wynosi 0 [Brunello i inni, 2003].
W badaniu uwzglêdniono trzy zmienne opisuj¹ce struktury w³asnoœciowe, tj. w³asnoœæ mened¿erska, w³asnoœæ pañstwa (Skarbu Pañstwa)
i w³asnoœæ inwestorów instytucjonalnych (banków, funduszy emerytalnych, otwartych funduszy inwestycyjnych, funduszy venture capital),
które s¹ zmiennymi niezale¿nymi. W³asnoœæ mened¿erska jest mierzona
jako bezpoœredni i poœredni udzia³ we w³asnoœci wszystkich cz³onków
zarz¹du w roku t–1 okreœlony jako liczba dziesiêtna. Przy kalkulacji tej
zmiennej pominiêto udzia³y we w³asnoœci innych mened¿erów najwy¿szego szczebla niebêd¹cych cz³onkami zarz¹du, gdy¿ polskie prawo nie
wymaga od nich ujawniania swoich udzia³ów, jeœli nie przekroczyli piêcioprocentowego progu. Podobne problemy wyst¹pi³y w niektórych badaniach zagranicznych i tam równie¿ post¹piono w ten sam sposób [Lasfer, 2006].
W podobny sposób jak zmienna w³asnoœæ mened¿erska by³y obliczane dwie pozosta³e zmienne dotycz¹ce struktur w³asnoœciowych. Podstawowa ró¿nica polega³a jednak na wykorzystaniu do ich kalkulacji jedynie bloków wiêkszych ni¿ 5%. Zgodnie z polskim prawem akcjonariusz
dopiero po jego przekroczeniu ma obowi¹zek ujawniania stanu swojego
posiadania. Skarb Pañstwa, jeœli ju¿ jest w³aœcicielem, to posiada znacz¹ce
pakiety akcji, tote¿ szczególnie udzia³y takich inwestorów instytucjonalnych, jak fundusze emerytalne i otwarte fundusze inwestycyjne, s¹ mocno rozproszone i czêsto nie przekraczaj¹ piêcioprocentowego progu.
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Pozosta³e zmienne by³y zmiennymi kontrolnymi. Do pomiaru wyników spó³ek wykorzystano wskaŸnik Q Tobina mierzony w czasie t–1.
WskaŸnik Q Tobina liczy siê jako relacja wartoœci rynkowej spó³ki do wartoœci odtworzeniowej jej aktywów [Urbanek, 2008]. Wad¹ tego wskaŸnika
w pierwotnej formule jest trudnoœæ w obliczeniu wartoœci odtworzeniowej, dlatego najczêœciej oblicza siê go jako stosunek wartoœci rynkowej
akcji plus wartoœci ksiêgowej zobowi¹zañ do wartoœci ksiêgowej aktywów [Del Brio i inni, 2006]. Wartoœæ 1 wskaŸnika Q Tobina œwiadczy
o niedowartoœciowaniu akcji spó³ki.
Do modelu wprowadzono równie¿ trzy zmienne charakteryzuj¹ce
organy statutowe spó³ek, tj. dwie opisuj¹ce ich liczebnoœæ, czyli liczebnoœæ
zarz¹dów i liczebnoœæ rad nadzorczych, a tak¿e jedn¹ opisuj¹c¹ aktywnoœæ rad nadzorczych. Dwie pierwsze zmienne s¹ mierzone w czasie t–1.
Natomiast zmienna aktywnoœæ rad nadzorczych kontrolowa³a zachowanie tych organów i mierzona by³a jako liczba posiedzeñ organu nadzoru
w okresie od roku t–1 do roku t. Podobnie jak mierzono t¹ zmienn¹ w innych badaniach, uwzglêdniono tu tylko rzeczywiste spotkania cz³onków
rad, bez pisemnego podejmowania decyzji, telekonferencji i wideokonferencji, które – jak oceniono we wczeœniejszych badaniach – nie pozwalaj¹
na pog³êbion¹ dyskusjê, a w efekcie na tak samo efektywne wykonywanie
funkcji nadzorczej przez radê, jak ma to miejsce w przypadku rzeczywistych spotkañ [Bohdanowicz, 2014; Vafeas, 1999].
Nastêpn¹ zmienn¹ kontroln¹ jest wiek prezesa w roku t–1. Jest to
zmienna zero-jedynkowa, która przyjmuje wartoœæ 1, je¿eli prezes w roku
t–1 by³ w wieku 65 lub wiêcej lat.
Wielkoœæ spó³ki jest mierzona jako logarytm naturalny aktywów razem w roku t–1 [Eisenberg i inni, 1998]. Natomiast do okreœlenia stopnia
zad³u¿enia wykorzystano wskaŸnik zad³u¿enia ogó³em, czyli podzielono
wartoœæ zobowi¹zañ ogó³em przez wartoœæ aktywów razem w roku t–1
[Crespí-Cladera, Gispert, 2003].
Zmienna sektor jest mierzona jako zmienna zero-jedynkowa, która
przyjmuje wartoœæ 1, gdy spó³ka jest spó³k¹ przemys³ow¹, i 0, gdy spó³ka
zajmuje siê dzia³alnoœci¹ handlow¹ lub us³ugow¹ [Kowalewski i inni,
2008]. Na koniec do modelu dodano zmienne zero-jedynkowe, które opisuj¹ rok obserwacji.
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4. Wyniki
4.1. Statystyki opisowe
W tablicy 2 znajduje siê zestawienie dotycz¹ce liczby rotacji prezesów zarz¹dów w badanej próbie. W ca³ym badanym okresie rotacje mia³y
miejsce w przypadku 175 spoœród 1067 obserwacji, co stanowi³o 16,4%
tych obserwacji. Najwiêcej z nich w ujêciu nominalnym i procentowym
mia³o miejsce w 2012 roku, kiedy to zaobserwowano 39 rotacji, stanowi¹cych 19,21% obserwacji dla tego roku. Najmniej natomiast w roku
2010, kiedy w badanej próbie zaobserwowano 23 zmiany na stanowisku
prezesa zarz¹du, co stanowi³o 13,29% obserwacji dla tego roku.
Tablica 2. Rotacje prezesów zarz¹dów w badanej próbie
Rok

Liczba rotacji

Liczba obserwacji

% rotacji
w stosunku do
obserwacji

2008

27

126

21,43

2009

25

174

14,37

2010

23

173

13,29

2011

27

196

13,77

2012

39

203

19,21

2013

34

195

17,44

Ca³a próba

175

1067

16,40

ród³o: Opracowanie w³asne.

W tablicy 3 zamieszczono statystyki opisowe dla pozosta³ych zmiennych. Spoœród trzech zmiennych opisuj¹cych struktury w³asnoœciowe
spó³ek najwy¿sz¹ œredni¹ wartoœæ przyjmuje zmienna w³asnoœæ mened¿erska, której œrednia arytmetyczna wynosi 0,2155. Mediana dla niej
liczy tylko 0,0399, co wskazuje, ¿e w próbie s¹ obserwacje, gdzie wartoœæ
tej zmiennej jest wysoka, ale równoczeœnie w bardzo wielu przypadkach
jest bardzo niska. Œrednia arytmetyczna dla zmiennej udzia³ we w³asnoœci
inwestorów instytucjonalnych wynosi 0,1238, a mediana 0,0640. Natomiast œrednia arytmetyczna dla zmiennej w³asnoœæ pañstwowa wynosi
tylko 0,0411, przy medianie równej 0, co oznacza, ¿e co najmniej w po³owie obserwacji Skarb Pañstwa nie ma udzia³u we w³asnoœci.
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Tablica 3. Statystyki opisowe
Zmienna

Œrednia

Mediana

Min.

Odch.
std.

Max.

W³asnoœæ
mened¿erska

0,2155

0,0399

0

0,9422

0,2739

W³asnoœæ
pañstwowa

0,0411

0,0

0,0

0,8500

0,1456

W³asnoœæ
inwestorów
instytucjonalnych

0,1238

0,0640

0,0

0,9270

0,1626

WskaŸnika q Tobina

1,2675

1,0462

0,2942

12,4555

0,8645

Liczebnoœæ rady
nadzorczej

5,7479

5

5

13

1,3036

Aktywnoœæ rady
nadzorczej

6,3477

6

1

27

3,3227

Liczebnoœæ zarz¹du

3,1087

3

1

11

1,4737

19,4354

19,2438

16,0972

24,7968

1,6431

0,4690

0,4527

0,0004

3,4340

0,2406

Wielkoœæ spó³ki
Stopieñ zad³u¿enia

ród³o: Opracowanie w³asne.

Œrednia arytmetyczna wskaŸnika Q Tobina jest równa 1,2675, przy
zbli¿onej medianie wynosz¹cej 1,0462. Te wyniki pokazuj¹, ¿e wartoœæ
rynkowa wiêkszoœci spó³ek z próby jest wy¿sza ni¿ ich wartoœæ odtworzeniowa. Natomiast œrednia liczebnoœæ (œrednia arytmetyczna) rad nadzorczych wynosi 5,7479, a mediana 5 cz³onków. Te dane pokazuj¹, ¿e
wiêkszoœæ rad nadzorczych z badanej próby liczy tylko minimaln¹ liczbê
cz³onków zak³adan¹ przez kodeks spó³ek handlowych. Inaczej jest
w przypadku zarz¹dów. Tu œrednia arytmetyczna wynosi 3,1087, a mediana 3 cz³onków, gdzie kodeks spó³ek handlowych zak³ada, ¿e minimalna liczebnoœæ tych organów wynosi 1.
Œrednia arytmetyczna dla aktywnoœci rad nadzorczych wynosi
6,3477, a mediana 6. Pokazuje to, i¿ przeciêtnie rady nadzorcze spó³ek
z próby spotykaj¹ siê 6 razy rocznie. Warto jednak zwróciæ tu te¿ uwagê
na du¿¹ rozpiêtoœæ pomiêdzy minimaln¹ liczb¹, która wynosi 1 posiedzenie, i maksymaln¹ liczb¹, która wynosi a¿ 27 posiedzeñ. St¹d te¿ doœæ wysoka wartoœæ odchylenia standardowego, które wynosi 3,3227. Warto
w tym miejscu wspomnieæ, ¿e kodeks spó³ek handlowych wskazuje, i¿
posiedzenia rad nadzorczych powinny byæ zwo³ywane w miarê potrzeb,
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jednak nie rzadziej ni¿ trzy razy w roku obrotowym [ustawa, 2000,
art. 389]. Równoczeœnie na podstawie art. 388 k.s.h. dopuszczalne jest, je¿eli tak stanowi statut, podejmowanie uchwa³ w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê na
odleg³oœæ. Obie te formy, na podstawie wczeœniejszych badañ na temat
aktywnoœci rad spó³ek, nie by³y wliczane przy kalkulacji tej zmiennej
i st¹d te¿ minimalna liczba posiedzeñ w próbie jest ni¿sza ni¿ zak³ada to
kodeks spó³ek handlowych. Trzeba jednak w tym miejscu nadmieniæ, i¿
decyzje personalne, w tym oczywiœcie decyzje zwi¹zane z rotacj¹ na stanowisku prezesa zarz¹du, nie s¹ podejmowane w trybie obiegowym, ale
podczas rzeczywistych posiedzeñ rad nadzorczych.
Na koniec œrednia arytmetyczna dla logarytmu naturalnego aktywów razem wynosi 19,4354. Natomiast œrednia arytmetyczna dla stopnia
zad³u¿enia spó³ek z próby 0,4690.

4.2. Analiza regresji
W tablicy 4 znajduj¹ siê wyniki analizy regresji logitowej dla rozpatrywanego modelu. Pokazuj¹ one, ¿e w³asnoœæ mened¿erska jest negatywnie powi¹zana z rotacjami prezesów zarz¹dów (b = –2,0150, p < 0,001),
co potwierdza hipotezê 1. Kierunek tej zale¿noœci jest zgodny z tym, który
zosta³ okreœlony we wczeœniejszych badaniach œwiatowych [Denis i inni,
1997], a tak¿e polskich [Urbanek, 2010]. Potwierdza on tak¿e spostrze¿enie R. Morcka i innych [1997], ¿e mened¿erowie jeœli posiadaj¹ znacz¹ce
udzia³y we w³asnoœci s¹ w stanie chroniæ swoje zatrudnienie. Co wiêcej,
stwierdzenie takiej zale¿noœci pokazuje równie¿, ¿e ryzyko moralnego
hazardu mened¿erów w spó³kach ze znacz¹cym ich udzia³em jest wy¿sze. Ta ochrona zatrudnienia mo¿e mieæ miejsce bez wzglêdu na osi¹gane
przez spó³ki wyniki finansowe.
Nie stwierdzono natomiast statystycznie istotnych zwi¹zków pomiêdzy dwoma pozosta³ymi zmiennymi niezale¿nymi, tj. w³asnoœci¹ inwestorów instytucjonalnych i w³asnoœci¹ pañstwow¹, a rotacjami prezesów zarz¹dów. Tym samym nie uda³o siê potwierdziæ hipotez 2 i 3.
W trakcie badania uda³o siê równie¿ znaleŸæ statystycznie istotne zale¿noœci pomiêdzy niektórymi zmiennymi kontrolnymi a zmienn¹ zale¿n¹. Pierwsza z tych zale¿noœci dotyczy zwi¹zków pomiêdzy aktywnoœci¹
rad nadzorczych a rotacjami prezesów zarz¹dów i ma charakter pozytywny (b = 0,1721, p < 0,001). Pokazuje ona, ¿e w roku, gdy nastêpuje odwo³anie prezesów spó³ki i powo³anie nowych, rady nadzorcze spotykaj¹
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siê czêœciej. Wynika to z wiêkszej liczby zadañ, które musz¹ w tym okresie
wykonaæ organy nadzoru w zwi¹zku z przeprowadzanymi rotacjami.
Druga istotna statystycznie zale¿noœæ dotyczy relacji pomiêdzy wielkoœci¹ spó³ek i rotacjami prezesów zarz¹dów, a ma charakter negatywny
(b = –0,1432, p < 0,001). Pokazuje ona, ¿e w du¿ych spó³kach zmiany prezesów s¹ rzadsze, a ich zatrudnienie stabilniejsze. Trzecia istotna statystycznie zale¿noœæ dotyczy pozytywnej relacji pomiêdzy stopniem
zad³u¿enia a rotacjami prezesów zarz¹dów (b = 1,0216, p < 0,01). To wskazuje, ¿e rotacje s¹ czêstsze w spó³kach bardziej zad³u¿onych i w gorszej
sytuacji finansowej.
Tablica 4. Analiza regresji logitowej
Zmienne niezale¿ne i kontrolne

Zmienna zale¿na
Rotacje prezesów zarz¹dów

W³asnoœæ mened¿erska

–2,0150***
(0,4381)

W³asnoœæ inwestorów instytucjonalnych

0,2679
(0,5305)

W³asnoœæ pañstwowa

0,0083
(0,5958)

WskaŸnik q Tobina

–0,1838
(0,1313)

Liczebnoœæ rady nadzorczej

0,0765
(0,0799)

Aktywnoœæ rady nadzorczej

0,1721***
(0,0265)

Liczebnoœæ zarz¹du

–0,1061
(0,0752)

Wiek prezesa zarz¹du

0,3305
(0,4578)

Wielkoœæ spó³ki

–0,1432***
(0,0310)

Stopieñ zad³u¿enia

1,0216**
(0,3458)
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Sektor
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Zmienna zale¿na
–0,0837
(0,1873)

Rok obserwacji

Nie

Kryterium informacyjne Akaikego

0,8219

Kryterium Schwarza

0,8969

Kryterium Hannana-Quinna

0,8503

N

1067

Uwagi: ** p < 0,01; *** p < 0,001. W nawiasach znajduje siê b³¹d standardowy.
ród³o: Opracowanie w³asne.

Zakoñczenie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie relacji pomiêdzy
strukturami w³asnoœciowymi polskich spó³ek publicznych a rotacjami
prezesów zarz¹dów. Aby go zrealizowaæ, testowano trzy hipotezy dotycz¹ce zwi¹zków pomiêdzy tymi rotacjami a udzia³em we w³asnoœci mened¿erów (cz³onków zarz¹du), inwestorów instytucjonalnych (banków
i funduszy emerytalnych, inwestycyjnych oraz venture capital) oraz pañstwa (Skarbu Pañstwa). Statystycznie potwierdzona zosta³a tylko jedna
hipoteza dotycz¹ca negatywnych relacji pomiêdzy w³asnoœci¹ mened¿ersk¹ a rotacjami prezesów. Zaobserwowana prawid³owoœæ by³a zgodna
z wynikami niektórych wczeœniejszych badañ i pokaza³a, ¿e w³asnoœæ mened¿erska chroni mened¿erów najwy¿szego szczebla przed zwolnieniem
z zajmowanego stanowiska, niezale¿nie od wyników osi¹ganych przez
spó³ki.
Na koniec nale¿y wspomnieæ o ograniczeniach badawczych, które
mog¹ mieæ wp³yw na wyniki. Dotycz¹ one pomiaru zmiennych i okresu
badania. Otó¿ dwie zmienne opisuj¹ce struktury w³asnoœciowe, tj. udzia³
we w³asnoœci inwestorów instytucjonalnych i udzia³ we w³asnoœci pañstwa, s¹ obliczane na podstawie bloków akcji wiêkszych ni¿ 5%, co wynika z przepisów prawa dotycz¹cych ujawniania informacji o stanie posiadania inwestorów. W szczególnoœci inwestorzy instytucjonalni maj¹
bardzo czêsto mniejsze bloki akcji, poni¿ej tego progu, których nie ujawniaj¹. St¹d ich udzia³ we w³asnoœci jest niedoszacowany i mo¿e mieæ to
wp³yw na wyniki badania. Dodatkowo okres prowadzenia badania obejmowa³ tylko szeœæ lat, czyli lata 2008–2013, a w jego trakcie nie nast¹pi³a
zmiana koalicji rz¹dz¹cej Polsk¹. Mog³o to mieæ wp³yw na wyniki analiz
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na temat relacji pomiêdzy w³asnoœci¹ pañstwa a rotacjami na stanowiskach prezesów zarz¹dów.
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Streszczenie
Zgodnie z teori¹ agencji nieefektywni prezesi zarz¹dów powinni zostaæ
zwolnieni. Badania pokazuj¹ jednak, ¿e istniej¹ czynniki, które chroni¹ ich przed
dymisj¹. Niniejsze opracowanie zajmuje siê badaniem tych czynników. Jego celem jest przedstawienie relacji pomiêdzy strukturami w³asnoœciowymi polskich
spó³ek publicznych a rotacjami prezesów zarz¹dów. Poszukiwano w nim
zwi¹zków pomiêdzy udzia³em we w³asnoœci mened¿erów, inwestorów instytucjonalnych i pañstwa a zmianami na stanowiskach prezesów spó³ek. Próba badawcza sk³ada³a siê z 292 spó³ek i 1067 rocznych obserwacji w polskich spó³kach
notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie w latach
2008–2013. Analizy przeprowadzono za pomoc¹ regresji logitowej. Wykaza³y
one, ¿e istnieje negatywna relacja pomiêdzy w³asnoœci¹ mened¿ersk¹ a rotacjami
prezesów zarz¹dów spó³ek. Te wyniki wskazuj¹, i¿ ryzyko moralnego hazardu
mened¿erów w spó³kach ze znacz¹cym ich udzia³em we w³asnoœci jest wy¿sze,
a w³asnoœæ mened¿erska mo¿e chroniæ cz³onków zarz¹dów przed dymisj¹.

S³owa kluczowe
moralny hazard, teoria agencji, struktura w³asnoœciowa, rotacje prezesów
zarz¹dów spó³ek

Ownership Structure and CEO Turnover: Empirical Results
(Summary)
According to agency theory non-performing CEOs should be replaced. But
prior research showed that there are factors which prevent their employment.
This research is focused on the examination of these factors. Its main aim is to investigate the relationships between ownership structures of Polish listed companies and CEO turnover. It employs three ownership variables, i.e. managerial
ownership, institutional investors ownership and state ownership. The sample
frame for this study consists of 292 companies and 1067 firm-year observations of
Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange between 2008 and 2013.
Data were analyzed using logit regression. They showed that there is negative association between managerial ownership and CEO turnover. It also indicates that
moral hazard in companies with high managerial ownership exists.
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