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ZnacZenie reputacji spółek  
w różnych systemach ładu korporacyjnego1

(Streszczenie)
Problematyka ładu korporacyjnego i zależności łączących go z czynnikami o charakterze insty-
tucjonalnym systematycznie zyskuje na znaczeniu. Najczęściej przedmiotem analizy staje się 
wpływ czynników instytucjonalnych na kształt systemu corporate governance, rzadziej natomiast 
zwraca się uwagę na zjawisko zwrotnego oddziaływania tego systemu na instytucje. Swoiste 
cechy poszczególnych systemów władztwa korporacyjnego sprawiają, że ta sama instytucja 
może odgrywać w każdym z nich bardziej lub mniej istotną rolę, co w rezultacie prowadzi do jej 
rozwoju lub wpływa na ten rozwój hamująco. W artykule skoncentrowano się na jednej z takich 
instytucji – reputacji i ocenie jej znaczenia w różnych systemach ładu korporacyjnego. Dokonując 
porównania systemu otwartego i zamkniętego stwierdzono, że reputacja ma większe znaczenie 
w przypadku pierwszego z nich. Wynika to z samych cech reputacji, która jest ważnym nośnikiem 
informacji pozwalających na zmniejszenie asymetrii informacyjnej występującej między spółką 
(zarządem) a akcjonariuszami. Reputacja stanowi również skuteczny mechanizm regulacji ograni-
czający skłonność zarządu do zachowań oportunistycznych, których występowanie jest tak istotne 
w wertykalnym konflikcie agencji. 
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1. wstęp
Kształt systemu ładu korporacyjnego występującego w danym kraju jest silnie 
uwarunkowany czynnikami o charakterze instytucjonalnym. Układ tych czynni-
ków dość powszechnie uznaje się za decydujący, ponieważ stanowi ramy, w jakich 
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powstaje konkretny system oraz tworzy zespół bodźców pozytywnych i nega-
tywnych nadający temu systemowi określony kierunek rozwoju. Nieco rzadziej 
zwraca się uwagę, że system ładu korporacyjnego może zwrotnie oddziaływać 
na instytucje. Oddziaływanie to wynika m.in. stąd, że w różnych systemach ładu 
korporacyjnego poszczególne instytucje mają większe lub mniejsze znaczenie, 
przez co są w różnym stopniu promowane. W artykule skoncentrowano się na 
jednej z takich instytucji – reputacji i przeanalizowano rolę, jaka odgrywa ona 
w różnych systemach corporate governance.

2. klasyfikacje systemów ładu korporacyjnego

Poszczególne państwa, ze względu na specyficzne uwarunkowania prawne, struk-
turę własności korporacji oraz system finansowy, mają unikalne zestawy zasad 
ładu korporacyjnego2. Ze względu na wielość odmian tych systemów, zjawisko 
nazwane zostało „pstrokatym kapitalizmem” (Variergating Capitalism)3. Nie 
istnieje żaden uniwersalny teoretyczny wzorzec opisujący wchodzące w skład 
systemów ładu korporacyjnego elementy, relacje oraz mechanizmy4. Możliwe 
jest jednak znalezienie podobieństw na tyle istotnych, żeby na ich podstawie 
pogrupować krajowe systemy ładu korporacyjnego w pewne szersze kategorie, 
z uwzględnieniem wybranych kryteriów.

Jednym z kryteriów klasyfikacji systemów ładu korporacyjnego może być 
podejście do celu przedsiębiorstwa. W takim ujęciu wyróżnia się modele zorien-
towane na kreowanie wartości dla akcjonariuszy, nastawione na zaspokajanie 
oczekiwań ogółu inwestorów (akcjonariuszy i wierzycieli)5, a nawet uwzględnia-
jące potrzebę równoważenia interesów szerszej grupy interesariuszy6. Pojawiają 
się również opinie, że podejścia te nie wykluczają się wzajemnie, jako że nie 

2 M. Davies, B. Schlitzer, The impracticality of an international “one size fits all” corporate 
governance code of best practice, Managerial Auditing Journal 2008/23/6.

3 R.R. Morck, B. Yeung, Never waste a good crisis: An historical perspective on comparative 
corporate governance, NBER Working Paper 15042, Cambridge 2009, s. 1.

4 C. Mesjasz, Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego, w: Nadzór korporacyjny 
a przedsiębiorstwo, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2009/1.

5 A. Shleifer, R. Vishny, Survey on corporate governance, Journal of Finance 1997/52/2.
6 Por. np. C. Mesjasz, Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania 

korporacyjnego, w: S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości 
przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
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można budować wartości dla akcjonariuszy w dłuższym okresie z pominięciem 
interesów pozostałych grup interesariuszy7.

Innym kryterium podziału może być charakter podmiotu w największym 
stopniu oddziałującego na spółkę. Kryterium to pozwala na wyodrębnienie mo-
deli zorientowanych na: menedżerów (rozpowszechniony w USA), pracowników 
(występujący w Niemczech), państwo (charakterystyczny dla spółek we Francji 
i Japonii) oraz szeroko pojętych interesariuszy (popularny w Wielkiej Brytanii)8.

Kolejnym kryterium klasyfikacji systemów ładu korporacyjnego jest rola 
rynków finansowych. W ramach bazującego na nim podziału wyróżnia się system 
zorientowany na banki – w takim systemie rola rynków finansowych jest mniej-
sza – i system zorientowany rynkowo9. W systemie zorientowanym na banki, 
dominującym w Japonii i Niemczech, to banki odgrywają kluczową rolę w finan-
sowaniu spółek, mobilizowaniu środków i ich alokacji, dbaniu o zarządzanie ry-
zykiem oraz dostarczaniu usług związanych z utrzymywaniem płynności. Ponadto 
banki sprawują kontrolę nad spółkami zarówno jako bezpośredni właściciele, 
jak i pełnomocnicy innych akcjonariuszy. W systemie zorientowanym rynkowo 
rola banków nie jest tak istotna. W tym systemie rolę wiodącego dostarczyciela 
kapitału odgrywa rynek finansowy, który pełni również funkcję kontrolną10.

Odwołanie się do tradycji prawnych, jako jeszcze jednego kryterium, pozwoli-
ło na stworzenie klasyfikacji obejmującej modele: francuski (który oprócz Francji 
obserwowany jest m.in. w Hiszpanii i Portugalii, Grecji, Argentynie, Egipcie, 
Indonezji i Meksyku), germański (oprócz Niemiec występuje m.in. w Austrii, 
Szwajcarii, Japonii i Korei Południowej), skandynawski (charakterystyczny 
dla Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji) i angielski (oprócz Wielkiej Brytanii 
i USA pojawia się w takich krajach jak: Kanada, Australia, Irlandia, Izrael, Indie, 
Pakistan, Tajlandia czy Nigeria )11.

Zastosowanie nie pojedynczych kryteriów, ale całych ich grup, prowadzi 
do stworzenia bardziej kompleksowych klasyfikacji. W ramach jednej z takich 

 7 Por. np. A. Samborski, Nadzór korporacyjny a atrakcyjność inwestycyjna spółki akcyjnej, 
w: R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 71.

 8 H. Hansmann, R. Kraakman, The End of History for Corporate Law, Georgetown Law Journal 
2001/89.

 9 A.S. Reid, The internationalisation of corporate governance codes of conduct, Business Law 
Review 2003/91/5.

10 L. Cernat, The emerging European corporate governance model: Anglo-Saxon, Continental, 
or still the century of diversity?, Journal of European Public Policy 2004/13/1.

11 R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny Law and Finance, Journal of 
Political Economy 1998/106/6.
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klasyfikacji wyodrębniono cztery modele systemów nadzoru korporacyjnego 
w podziale na dwie grupy: systemy zorientowane rynkowo (model anglosaski) 
i systemy zorientowane sieciowo (modele germański, łaciński oraz japoński)12. 
W kryteriach wyodrębniania tych czterech modeli wzięto pod uwagę m.in. kon-
cepcję samego przedsiębiorstwa, znaczenie rynku akcji w gospodarce krajowej, 
aktywność rynku kontroli nad spółkami, koncentrację własności spółek publicz-
nych oraz typy podmiotów będących dominującymi akcjonariuszami, a także 
czynniki wewnętrzne związane z organizacją spółki, np. formę organów statu-
towych czy uzależnienie wynagrodzenia zarządu od wyników przedsiębiorstwa.

Inna wielokryterialna klasyfikacja doprowadziła do wyróżnienia dwóch 
głównych typów systemów ładu korporacyjnego w samej Europie: systemu 
anglosaskiego i kontynentalnego. Różnice między nimi występują przede wszyst-
kim w następujących obszarach: związanym z pracownikami (np. siła związków 
zawodowych, elastyczność rynku pracy) i związanym z kapitałem (struktura 
własności, rola rynku kontroli nad spółkami)13.

Jedna z najczęściej stosowanych klasyfikacji systemów ładu korporacyjnego 
została stworzona na podstawie oceny stopnia zróżnicowania struktur własności 
i kontroli spółek. W jej ramach wyodrębnione zostały dwa systemy: otwarty (out-
siderski) i zamknięty (insiderski)14. W systemie zamkniętym własność i kontrola 
skoncentrowane są w rękach jednego, dominującego akcjonariusza; w systemie 
otwartym natomiast własność jest rozproszona, kontrolę operacyjną sprawuje 
zarząd, a strategiczną – rynki (m.in. rynek przejęć, rynek pracy menedżerów czy 
nawet rynki produktów). System zamknięty charakterystyczny jest dla krajów 
Europy kontynentalnej, a także dla niektórych krajów azjatyckich (Japonia, 
Korea)15. System otwarty występuje głównie w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych, dlatego nazywa się go często systemem anglo-amerykańskim16. 

12 J. Weimer, J.C. Pape, A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, Corporate Governance: 
An International Review 1999/7/2.

13 M. Rhodes, B. van Apeldoorn, Capitalism versus capitalism in Western Europe, w: M. Rhodes, 
P. Heywood, V. Wright (red.), Developements in Western European Politics, St. Martin’s Press, 
Nowy Jork 1997.

14 J. Franks, C. Mayer, Ownership and Control, w: H. Siebert (red.), Trends in Business Or-
ganization: Do Participation and Co-operation Increase Competitiveness?, Tübingen 1995, 
s. 171–195.

15 K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, 
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 186.

16 A. Samborski, Perspektywy i bariery konwergencji systemów nadzoru korporacyjnego, Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013/141, 
s. 72−89.
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Zarzuty wobec tej klasyfikacji dotyczą głównie jej uproszczenia, dzięki któremu 
możliwy był dychotomiczny podział wszystkich krajów. Z jednej strony bo-
wiem nie uwzględnia ona różnic pomiędzy poszczególnymi systemami – m.in. 
niektórzy autorzy zwracają uwagę na to, że system anglo-amerykański pomimo 
wielu podobieństw nie jest jednolity17. Z drugiej zaś – pomija różnice istniejące 
wewnątrz poszczególnych państw. Oba systemy (model otwarty i zamknięty) 
są modelami skrajnymi, w większości krajów występuje system będący ich 
mieszanką18. Niemniej jednak właśnie te uproszczenia powodują, że taksonomia 
obejmująca tylko dwa systemy: otwarty i zamknięty, pozwala koncentrować się 
na podobieństwach występujących w ich obrębie i na różnicach między nimi.

3. porównanie cech otwartego i zamkniętego  
systemu ładu korporacyjnego 

Dokonując porównania otwartego i zamkniętego systemu ładu korporacyjnego 
skoncentrowano się na analizie dwóch krajów. Jako przykład systemu otwartego 
wybrany został przypadek Stanów Zjednoczonych Ameryki, a jako przykład 
systemu zamkniętego – Polska. Między obydwoma systemami występuje wiele 
różnic o charakterze instytucjonalnym. Wynikają one nie tylko z odmiennych 
tradycji w kształtowaniu prawa (anglosaski system common law versus kontynen-
talny civil law), ale i z faktycznych różnic we własności i kontroli występujących 
w polskich i amerykańskich spółkach publicznych. Zróżnicowanie systemów 
ładu korporacyjnego związane jest też z szeregiem uwarunkowań mających 
tło historyczne. Jako przyczyny fundamentalne można wymienić różne wzorce 
własności spółek publicznych, odmienne spojrzenie na rolę przedsiębiorstwa, 
inne normy kulturowe i społeczne oraz priorytety socjo-polityczne19.

Jednym z podstawowych powodów zróżnicowania spółek polskich i ame-
rykańskich jest długość okresu publicznych notowań ich akcji. Tabela 1 zawiera 
dane dotyczące rozkładu tej zmiennej w odniesieniu do spółek notowanych na 

17 A. Golec, B. Kurek, Ewolucja systemów nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych, 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego 2011/1–2, s. 69–82.

18 P. Urbanek, Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na 
przykładzie polskich spółek publicznych), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego 2011/9.

19 G.J. Rossouw, The ethics of corporate governance. Global convergence or divergence?, Internal 
Journal of Law and Management 2009/51/1.
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głównych rynkach w obu krajach – dla Polski jest to rynek regulowany prowa-
dzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), a dla USA – 
New York Stock Exchange (NYSE).

TABELA 1: Czas notowań akcji spółek publicznych na głównych rynkach w Polsce i USA

Polska USA

Lata od 
debiutu

Frakcja spółek z rynku 
regulowanego GPW 

w Warszawie
Lata od 
debiutu

Frakcja spółek wchodzących 
w skład indeksu S&P500

0–3 27,2% 0–20 21,1%
4–7 34,7% 21–30 6,0%
8–11 6,2% 31–40 27,4%
12–15 22,1% 41–50 21,8%
Powyżej 15 9,8% Powyżej 50 23,7%
Razem 100% Razem 100%

Źródło: dla Polski – obliczenia własne na podst. ręcznie zbieranych danych z komunikatów spółek 
przekazywanych w systemach Emitent i ESPI; dla USA – L.A. Bebchuk, Case for Increasing 
Shareholder Power, Harvard Law Review 2005/118/3, s. 866.

Dane liczbowe zawarte w tabeli 1 pokazują duże dysproporcje – wśród spółek 
uwzględnianych w indeksie S&P500 tylko niewiele ponad 20% ma status spółek 
publicznych krócej niż 20 lat. W Polsce dotyczy to niemal całej populacji, bowiem 
pierwsze notowanie akcji na GPW miało miejsce 16 kwietnia 1991 roku. Wśród 
spółek amerykańskich prawie ¼ notowana jest 50 i więcej lat, a w Polsce akcje 
tylko niespełna 10% spółek są notowane dłużej niż 15 lat. Można zatem przy-
jąć, że amerykańskie spółki publiczne tworzą populację podmiotów dojrzałych, 
podczas gdy polskie należą do podmiotów mających za sobą stosunkowo krótką 
historię funkcjonowania na rynku kapitałowym.

Kolejną cechą różnicującą spółki polskie i amerykańskie jest ich wielkość. 
Jedną z miar stosowanych do jej określania jest wartość rynkowa podmiotu. Śred-
nia wartość rynkowa spółki notowanej na rynku regulowanym GPW wynosi mniej 
niż 10% wartości rynkowej spółki notowanej na NYSE (6,72% w 2010 roku)20. 
Biorąc pod uwagę tak dużą dysproporcję średnich, można bez badania rozkładu 
wielkości spółek w obu populacjach stwierdzić, że polskie spółki publiczne 
charakteryzują się nie tylko krótszą historią, ale i mniejszymi rozmiarami niż 
spółki amerykańskie.

20 Obliczenia własne na podst. danych World Federation of Exchanges (WFE), http://www.world-
-exchanges.org/statistics; stan na dzień 1.12.2012 r.
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Spółki z obu krajów cechuje także odmienna struktura własnościowa. Dane 
dotyczące udziałów poszczególnych typów akcjonariuszy w spółkach publicznych 
z obu krajów zostały przedstawione w tabeli 2.

TABELA 2: Podmiotowa struktura własności spółek publicznych w Polsce i USA

Polska USA

Typ akcjonariuszy Udział we własności 
spółek publicznych Typ akcjonariuszy Udział we własności 

spółek publicznych
Inwestorzy 
zagraniczni 42,0% Inwestorzy 

indywidualni 36,63%

Fundusze zbiorowego 
inwestowania 26,0% Fundusze 

inwestycyjne 24,77%

Sektor publiczny 14,0% Fundusze emerytalne 16,76%
Inwestorzy 
indywidualni 12,0% Inwestorzy 

zagraniczni 13,30%

Przedsiębiorstwa 5,9% Towarzystwa 
ubezpieczeniowe 7,10%

Pozostali 0,1% Pozostali 1,44%
Razem 100% Razem 100%

Źródło: oprac. własne na podst. Share Ownership Structure In Europe, Federation of European 
Securities Exchanges, 2008, s. 104 oraz Federal Reserve Statistical Release, Z.1, Flow of Funds 
Accounts of the United States, Board of Governors of the Federal Reserve System, Waszyngton 
2011, s. 91.

Grupę właścicieli mających największy udział w kapitale własnym spółek 
publicznych notowanych na GPW stanowią inwestorzy zagraniczni. Wśród nich 
istotną rolę odgrywają przedsiębiorstwa będące inwestorami strategicznymi, 
dlatego – mimo niskiego udziału przedsiębiorstw wśród inwestorów krajowych – 
łącznie są one grupą o wysokim poziomie zaangażowania w spółki. Charaktery-
styczny dla rynku polskiego jest także dość wysoki udział sektora publicznego. 
Do pozostałych istotnych grup akcjonariuszy zalicza się: fundusze zbiorowego 
inwestowania oraz inwestorów indywidualnych.

Zupełnie inna jest struktura własności w Stanach Zjednoczonych. W przy-
padku tego kraju główne grupy właścicieli spółek publicznych to: inwestorzy 
indywidualni, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa ubez-
pieczeniowe oraz inwestorzy zagraniczni. Udział inwestorów indywidualnych 
jest trzykrotnie większy niż w Polsce. Największy udział we własności spółek 
amerykańskich mają jednak fundusze zbiorowego inwestowania – łącznie nie-
mal 50%. Na masową skalę występuje zatem problem podwójnej agencji; utworzył 



188 agata adamSka, Tomasz J. DĄBROWSKI

się długi, skomplikowany łańcuch pośredników między spółką a jej ostatecznymi 
właścicielami (ultimate owner)21. Biorąc pod uwagę ten złożony układ zależności, 
trudno zidentyfikować podmioty, które mogłyby odgrywać znaczącą rolę jako 
aktywni długofalowi właściciele.

Kolejną różnicą między spółkami polskimi a amerykańskimi jest stopień 
rozproszenia akcjonariatu. W tabeli 3 zamieszczone zostały dane dotyczące 
współczynników koncentracji w obu porównywanych populacjach spółek pu-
blicznych. Dla podkreślenia skali różnic w stopniu koncentracji, w odniesieniu do 
polskich spółek podane zostały statystyki opisowe udziału jednego (największego) 
akcjonariusza w poszczególnych spółkach, a w spółkach amerykańskich – pięciu 
największych.

TABELA 3: Współczynniki koncentracji własności spółek publicznych w Polsce i USA

Udział największego akcjonariusza 
w spółkach polskich

Udział pięciu największych 
akcjonariuszy w spółkach 

amerykańskich
Minimum 3,98% 1,3%
Średnia 41,09% 25,4%
Mediana 38,43% 20,9%
Maksimum 99,21% 87,1%

Źródło: A. Adamska, Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 65 i 102.

Przedstawione dane wskazują, że stopień koncentracji własności w polskich 
spółkach jest zdecydowanie wyższy niż w spółkach amerykańskich. O ile war-
tości skrajne (minimum i maksimum) można by wytłumaczyć występowaniem 
przypadków szczególnych, o tyle miary tendencji centralnej potwierdzają, że 
pięciu największych akcjonariuszy spółek amerykańskich ma łącznie udziały 
przeciętnie znacznie mniejsze niż jeden akcjonariusz w polskiej spółce. Oznacza 
to, że w większości polskich spółek występuje podmiot mogący pełnić rolę praw-
dziwego właściciela, podczas gdy w większości spółek amerykańskich pozycja 
akcjonariuszy jest znacznie słabsza.

Kolejnym obszarem zróżnicowania polskich i amerykańskich spółek publicz-
nych, wynikającym częściowo ze stopnia rozproszenia akcjonariatu, jest system 
sprawowania kontroli nad ich funkcjonowaniem. W systemie zamkniętym, który 

21 J.P. Hawley, A.T. Williams, The Rise of Fiduciary Capitalism: How Institutional Investors Can 
Make Corporate American More Democratic, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 
2000.
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dominuje w Polsce, własność i kontrola skoncentrowane są najczęściej w rękach 
jednego, dominującego akcjonariusza. W systemie otwartym, który przeważa 
w USA własność większości spółek jest rozproszona. W konsekwencji kontrolę 
operacyjną sprawują zarządy, a strategiczną – rynki (m.in. rynek kapitałowy, 
rynek pracy menedżerów czy rynki produktów). Odmienne są też w obu sys-
temach struktury organów spółek – obok walnego zgromadzenia, w polskich 
spółkach występują rada nadzorcza i zarząd, natomiast w spółkach amerykań-
skich funkcjonuje jedynie rada dyrektorów. Inny jest również zakres kompetencji 
poszczególnych organów. Rada dyrektorów ma bardzo szerokie uprawnienia, 
obejmujące nie tylko te przysługujące w polskim porządku prawnym zarządowi 
i radzie nadzorczej, ale także dające możliwość podejmowania niektórych decyzji 
zastrzeżonych dla walnego zgromadzenia.

W konsekwencji zaprezentowanych różnic w spółkach należących do obu 
populacji odmiennie kształtuje się podstawowy problem z zakresu ładu korpo-
racyjnego, czyli problem agencji. W systemie otwartym konflikt agencji ma 
charakter wertykalny – interesy akcjonariuszy są zagrożone przez oportunistyczne 
zachowania członków rady dyrektorów. W systemie zamkniętym istnieje z kolei 
horyzontalny problem agencji – interesy akcjonariuszy mniejszościowych są 
zagrożone przez działania akcjonariuszy dominujących, czerpiących prywatne 
korzyści kontroli.

Przedstawione dane dotyczące spółek polskich i amerykańskich pochodzą 
z różnych badań i odnoszą się do różnych lat, dlatego zostały przedstawione jako 
ilustracja zachodzących tendencji, a nie pełen opis statystyczny obu populacji. 
Zarówno polskie, jak i amerykańskie spółki publiczne podlegają bowiem cią-
głym przeobrażeniom, a dotyczy to również zaprezentowanych charakterystyk 
liczbowych. Niezależnie jednak od tych ograniczeń, przeprowadzona analiza 
głównych cech charakterystycznych dla spółek polskich (funkcjonujących w ra-
mach systemu zamkniętego) i amerykańskich (w ramach systemu otwartego) dość 
dokładnie odzwierciedla główne różnice występujące między tymi systemami.

4. reputacja i jej znaczenie dla spółek i akcjonariuszy

Reputacja jest konstruktem złożonym i wielowymiarowym, co znajduje od-
zwierciedlenie w różnorodności sposobów jej definiowania. W poszczególnych 
definicjach zwraca się uwagę na odmienne cechy reputacji i różne czynniki ją 
kształtujące. W definicjach nawiązujących do teorii sygnalizacji prezentowany 
jest pogląd, że reputacja opiera się na dokonaniach i wynikach z przeszłości, 
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na podstawie których można wnioskować o cechach podmiotu, co pozwala 
przewidywać jego przyszłe zachowania. Według A. Michaela Spence’a repu-
tacja stanowi wynik procesu konkurencji, w ramach którego przedsiębiorstwa 
sygnalizują publiczności swoje kluczowe atrybuty, aby zmaksymalizować swój 
społeczny status22. Podobne spojrzenie prezentują Dax K. Basdeo i in. wskazując, 
że działania podejmowane przez organizację „dostarczają widocznych sygnałów, 
na podstawie których interesariusze wnioskują o różnych cechach firmy. W sumie 
wnioski te determinują reputację firmy”23. Zbliżony pogląd można znaleźć u Ke-
itha Weigelta i Colina Camerera, którzy zwrócili uwagę na reputację w kontekście 
roli, jaką odgrywa ona podczas podejmowania decyzji w warunkach niepełnej 
informacji w teorii gier. Określili oni reputację jako „zbiór cech przypisanych 
firmie, o których można wnioskować na podstawie jej przeszłych działań”24. Do 
teorii gier i teorii sygnalizacji odwoływali się też Paul Herbig i John Milewicz, 
według których reputacja stanowi „opinię na temat spójności w czasie cech cha-
rakterystycznych jednostki. Opinia ta jest oparta na chęci i zdolności jednostki 
do powtarzalnego zachowania w podobnym stylu”25.

Innym wątkiem przewijającym się w różnych definicjach reputacji jest jej 
ewaluacyjny charakter. Na tę cechę zwrócili uwagę Charles J. Fombrun i Mark 
Shanley, wskazując że „reputacja reprezentuje dokonywane przez publiczność 
skumulowane w czasie oceny firmy”26. Kwestię zakresu ewaluacji rozwinęli Mi-
chael L. Barnett i in., definiując reputację jako „dokonywany przez obserwatorów 
zbiorowy osąd przedsiębiorstwa opierający się na ocenie wywierania wpływu 
w sferze finansów, w sferze społecznej i sferze oddziaływania na środowisko 
naturalne, jaki przypisuje się mu na przestrzeni czasu”27. Wątek przeszłych do-
konań jako podstawy sygnalizowania cech podmiotu z wątkiem ewaluacyjnego 
charakteru reputacji połączyli Edmond R. Gray i John M.T. Balmer, wyrażając 
pogląd że „reputacja przedsiębiorstwa obrazuje wartościujący osąd dotyczący 

22 A.M. Spence, Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening 
Processes, Harvard University Press, Cambridge 1974.

23 D.K. Basdeo, K.G. Smith, C.M. Grimm, V.P. Rindova, P.J. Derfus, The Impact of Market 
Actions on firm Reputation, Strategic Management Journal 2006/27/2.

24 K. Weigelt, C. Camerer, Reputation and Corporate Strategy: a Review of Recent Theory and 
Applications, Strategic Management Journal 1988/9/5.

25 P. Herbig, J. Milewicz, To be or not to be… credible that is: a model of reputation and credibility 
among competing firms, Marketing Intelligence & Planning 1995/13/6.

26 C.J. Fombrun, M. Shanley, What’s in a name? Reputation building and corporate strategy, 
Academy of Management Journal 1990/33/2.

27 M.L. Barnett, J.M. Jermier, B.A. Lafferty, Corporate reputation: The definitional landscape, 
Corporate Reputation Review 2006/9/1.
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właściwości firmy i powstaje na przestrzeni czasu jako rezultat spójnych działań 
wzmacnianych przez efektywną komunikację”28.

Występowanie w definicjach elementu ewakuacji wymagało określenia punk-
tu bądź punktów odniesienia, pozwalających na formułowanie ocen. Najczęściej 
za punkt taki przyjmuje się oczekiwania interesariuszy. Znajduje to odzwiercie-
dlenie m.in. w propozycji Stevena L. Warticka, który scharakteryzował reputację 
jako „sumę spostrzeżeń pojedynczego interesariusza na temat tego, w jakim 
stopniu działania organizacji odpowiadają żądaniom i oczekiwaniom różnych jej 
interesariuszy”29. W zbliżony sposób reputacja została określona przez Sandrę 
Waddock, według której jest to „postrzegana zdolność organizacji do sprostania 
oczekiwaniom jej interesariuszy”30.

Łącząc wszystkie przedstawione dotychczas wątki, Charles J. Fombrun 
i Violina P. Rindova zaproponowali definicję, w której określili reputację jako 
„zbiorowy wyraz przeszłych działań i osiągnięć firmy, który opisuje jej zdolność 
do dostarczania wartościowych wyników wielu interesariuszom. Reputacja mie-
rzy względną pozycję firmy zarówno wewnątrz, w ocenie pracowników, jak i na 
zewnątrz, w ocenie inwestorów w obydwu jej środowiskach – konkurencyjnym 
i instytucjonalnym”31. Definicja ta została rozszerzona przez Tomasza J. Dą-
browskiego, według którego reputacja jest „opierającą się na dotychczasowych 
spójnych działaniach firmy, podzielaną przez różne grupy interesariuszy, stabilną 
oceną dotyczącą jej zdolności i gotowości do sprostania ich oczekiwaniom oraz 
dostarczania im wartości. Reputacja ma charakter względny i odzwierciedla 
postrzegany przez interesariuszy status przedsiębiorstwa”32. Z przedstawionych 
definicji wynika, że reputacja wiąże się ze swego rodzaju obietnicą składaną przez 
przedsiębiorstwo na przyszłość poprzez konsekwentne działania i osiągane wyniki 
w przeszłości. Tak długo, jak obietnica ta jest dotrzymywana, podmiot wzmacnia 
swoją reputację. Gdy przestaje jej dotrzymywać, zaczyna reputację tracić.

Dobra reputacja jest zasobem cennym, rzadkim, trudnym do imitacji 
i substytucji, przez co może stanowić źródło trwałej przewagi konkurencyjnej 

28 E.R. Gray, J.M.T. Balmer, Managing corporate image and corporate reputation, Long Range 
Planning 1998/31/5.

29 S.L. Wartick, The relationship between intense media exposure and change in corporate 
reputation, Business and Society 1992/31/1.

30 S. Waddock, The Multiple Bottom Lines of Corporate Citizenship: Social Investing, Reputation 
and Responsibility Audits, Business and Society Review 2000/105/3.

31 C.J. Fombrun, V. Rindova, Who’s Tops and Who Decides? The Social Construction of Cor-
porate Reputations, New York University, Stern School of Business, Working Paper, 1996.

32 T.J. Dąbrowski, Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer, 
Kraków 2010, s. 75.
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przedsiębiorstwa33. Generuje też różnego typu wspierające działania interesa-
riuszy i zwiększa wartość aktywów niematerialnych spółki. Według Grahame’a. 
R. Dowlinga dobra reputacja wpływa na wzrost gotowości nowych nabywców do 
wyboru oferty cieszącego się nią przedsiębiorstwa, prowadzi także do wzmoc-
nienia satysfakcji klientów, ich identyfikacji z firmą i wzrostu poziomu lojalno-
ści. Zmniejsza natomiast wrażliwość nabywców na wzrost cen, co umożliwia 
przedsiębiorstwom o lepszej reputacji uzyskiwanie wyższej premii cenowej niż 
konkurencji34. W rezultacie podmioty tego typu osiągają lepsze wyniki finan-
sowe i są zdolne do ich utrzymania w dłuższym okresie35. Czyni je to bardziej 
atrakcyjnymi dla akcjonariuszy.

Reputacja, ze względu na swoje cechy, a szczególnie dobra reputacja, ze wzglę-
du na wynikające z niej konsekwencje, odgrywa na rynku kapitałowym istotną rolę, 
niezależnie od modelu corporate governance, jaki na nim występuje. Jej znaczenie 
jest jednak większe w przypadku systemu otwartego. Cechą charakterystyczną tego 
systemu jest bowiem duża i nie dająca się usunąć asymetria informacyjna, stwarza-
jąca trudniejsze warunki dla akcjonariusza będącego stroną gorzej poinformowaną. 
W tej sytuacji rośnie waga tych czynników, które niosą ze sobą dodatkowe infor-
macje zmniejszające istniejącą asymetrię. Reputacja zaś zawiera zakumulowane 
informacje na temat cech przypisywanych spółce na skutek jej przeszłych działań, 
jest więc syntetyczną miarą jej wcześniejszych dokonań. Co więcej, w przypadku 
dobrej reputacji, motywuje ona zarząd do zachowania powtarzalności wyników, 
bowiem powtarzalność ta jest warunkiem sine qua non utrzymania reputacji, a jej 
utrata wiązałyby się z pozbawieniem przedsiębiorstwa łączących się z nią korzyści. 
W tym sensie reputacja stanowi mechanizm samoregulacji postępowania spółki 
i pozwala wnioskować o sposobie jej zachowania w przyszłości.

33 T.J. Dąbrowski, Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej, w: B. Dobiegała-Korona, 
T. Doligaliski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.

34 G.R. Dowling, How Good Corporate Reputations Create Corporate Value, Corporate Reputa-
tion Review 2006/9/2.

35 Pozytywny wpływ reputacji na wyniki finansowe potwierdzają liczne wyniki badań; zob. m.in. 
D.L. Deephouse, The Effect of Financial and Media Reputations on Performance, w: Part IV: 
How Do Reputations Affect Corporate Performance?, Corporate Reputation Review 1997/1/1–2; 
R.L.M. Dunbar, J. Schwalbach, Corporate Reputation and Performance in Germany, Cor-
porate Reputation Review 2000/3/2; P.W. Roberts, G.R. Dowling, Corporate reputation and 
sustained superior financial performance, Strategic Management Journal 2002/23/12; A. Car-
meli, A. Tishler, Perceived Organizational Reputation and Organizational Performance: An 
Empirical Investigation of Industrial Enterprises, Corporate Reputation Review 2005/8/1; 
M. Eberl, M. Schwaiger, Corporate Reputation: Disentangling the Effects on Financial Per-
formance, European Journal of Marketing 2005/39/7–8.
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Problem asymetrii informacyjnej, występującej między spółką a jej akcjona-
riuszami, ma o wiele mniejsze znaczenie w zamkniętym systemie ładu korpora-
cyjnego. Właściciele kontrolujący spółkę dysponują bowiem znacznie większym 
dostępem do informacji prywatnych i mogą na nich opierać swoje decyzje. Dla 
akcjonariuszy mniejszościowych, szczególnie niebędących inwestorami profesjo-
nalnymi, większe znaczenie będzie miała reputacja właściciela, niż samej spółki.

Istotniejsza rola reputacji w systemie otwartym wynika również z mniejszego 
wpływu akcjonariuszy na skład i decyzje zarządu. W sytuacji rozproszonego akcjo-
nariatu bieżącą kontrolę nad spółką sprawuje zarząd, a podstawowym sposobem 
oceny jego działań przez akcjonariuszy jest „głosowanie nogami”. Ewaluacyjny 
charakter reputacji ułatwia to głosowanie, bowiem prowadzi do stratyfikacji spółek 
(spółki o dobrej reputacji, spółki o przeciętnej reputacji, spółki o złej reputacji). 
Status spółki sygnalizuje jakość decyzji jej zarządu w porównaniu do konkurencji 
(lepsza reputacja oznacza, że w wyniku tych decyzji podmiot trafniej odpowiada 
na oczekiwania interesariuszy, w tym inwestorów). Jednocześnie zmiana reputacji 
wskazuje na poprawę (lepsza reputacja) lub pogorszenie (osłabienie reputacji) 
pracy zarządu. Z drugiej strony względny charakter statusu tworzy presję konku-
rencyjną na zarząd, osłabiając jego skłonność do zachowań oportunistycznych. 
W systemie zamkniętym znaczenie wertykalnego problemu agencji jest mniejsze, 
bowiem właściciele sprawują bardziej bezpośrednią kontrolę nad bieżącą pracą za-
rządu, mając możliwość wywierania silniejszego wpływu na jego skład i decyzje.

Większa waga reputacji w systemie otwartym wynika wreszcie z roli, jaką 
w sprawowaniu kontroli nad spółką odgrywają rynki – nie tylko rynek finansowy 
(w tym fuzji i przejęć), ale także rynek pracy menedżerów czy rynki produktowe. 
Oznacza to szersze oddziaływanie reputacji, która związana jest z pozycją spółki 
na wszystkich tych rynkach. W odniesieniu do reputacji, rynki te charakteryzuje 
bowiem duża współzależność – pogorszenie statusu przedsiębiorstwa tylko na 
jednym z nich znajduje swoje odzwierciedlenie w osłabieniu jego ogólnej repu-
tacji i wpływa negatywnie na sytuację spółki na pozostałych rynkach. Podobny 
mechanizm, ale o odwrotnych skutkach, działa w przypadku poprawy statusu.

W systemie zamkniętym kontrolę nad spółką sprawuje akcjonariusz do-
minujący. Reputacja pozostaje istotna, ale nie ma bezpośredniego wpływu na 
mechanizm kontroli. Utrata reputacji na którymkolwiek z rynków będzie, tak 
jak w systemie otwartym, rodziła negatywne konsekwencje dla pozycji spółki na 
innych rynkach, ale nie musi prowadzić do przekształceń w sferze sprawowania 
władztwa korporacyjnego, np. przejścia kontroli z rąk jednej grupy akcjonariuszy 
w ręce drugiej lub wyłonienia się grupy akcjonariuszy przejmujących kontrolę 
z rąk zarządu.
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5. Zakończenie

Systemy ładu korporacyjnego występujące w poszczególnych krajach charakteryzuje 
swoistość wynikająca z odmiennych warunków instytucjonalnych w jakich się ro-
dziły i rozwijały. Mimo podejmowanych prób ujednolicania istniejących rozwiązań 
i pewnej konwergencji odmiennych systemów, nadal utrzymują się między nimi 
znaczące różnice36. Stanowią one podstawę tworzenia rozmaitych taksonomii – jedną 
z nich jest podział systemów ładu korporacyjnego na otwarte i zamknięte. Każdy 
z tych systemów charakteryzuje się innymi cechami, które zostały uformowane przez 
układ czynników instytucjonalnych prowadzących do wykształcenia się jednego 
bądź drugiego systemu. Każdy z tych systemów rodzi również inne konsekwencje 
w odniesieniu do roli, jaką odgrywają w nim różne instytucje, w tym reputacja.

Reputacja ze względu na to czym jest, jak powstaje i jakie rodzi skutki, sta-
nowi jednocześnie ważny nośnik informacji i skuteczny mechanizm regulacji 
zachowań. To sprawia, że jej znaczenie jest większe w otwartym systemie ładu 
korporacyjnego, w którym silniej występuje problem asymetrii informacyjnej 
i bardziej odczuwalny jest wertykalny konflikt agencji.
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the importance of corporate reputation in different systems  
of corporate governance

( S u m m a r y )

The article is concerned a role of corporate reputation in different corporate governance systems. 
There are many corporate governance systems existing in the world. Fundamentally, it is open system 
(outsider system) and closed system (insider system) that are enumerated as the two leading ones. 
Both systems were characterized in the article by comparison of populations of companies listed 
on Polish and American capital market. In the analysis were considered factors such as: maturity of 
the companies, ownership structure, control mechanisms, as well as institutional conditions. These 
differences in corporate governance systems constitute one of the factors that determine a role of 
corporate reputation in the society. The conclusion is that corporate reputation is more important 
in the open system of corporate governance than in the closed one.
Keywords: corporate governance; institutions; reputation; informational asymmetry; agency conflict 


