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1. Wstęp

Głównym elementem rozważań na temat partycypacji finansowej jest pro-
blematyka funkcjonowania przedsiębiorstw i podnoszenia ich efektywności, 
co skłania do podejmowania poszukiwań mechanizmów czy sposobów zapew-
niających: wspólne dążenie do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa, wspólną 
odpowiedzialność i jedność interesów, a w efekcie – wzrost wspomnianej 
efektywności. Takim narzędziem, czy też mechanizmem, może być szeroko 
rozumiana partycypacja, czyli udział jednostek w większej grupie, w naszym 
przypadku – aktywna przynależność pracowników do organizacji, jaką jest 
przedsiębiorstwo. Partycypację pracowniczą trudno jest ująć w ramy jednej 
platformy teoretycznej. Jest to obszar interdyscyplinarny, którym zajmuje się 
m.in. ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, prawo, psychologia, socjologia. 
Dominujące znaczenie ma jednak podejście ekonomiczne, w którym stosuje 
się mechanizmy zapewniające uchwycenie zależności pomiędzy aktywnym 
uczestnictwem pracowników a rezultatami ekonomicznymi w przedsiębior-
stwie. Szczególnego znaczenia nabiera tutaj partycypacja finansowa. W oparciu 
o te spostrzeżenia można sformułować ogólną tezę, że programy partycypacji 
finansowej przyczyniają się do uzyskania lepszych wyników przez przedsię-
biorstwa, przy czym wyniki ekonomiczne mogą być przedstawione w postaci 
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wskaźników, wśród których najczęściej wymienia się ROE (return on equity 
– zwrot na kapitale), ROA (return on total assets – zwrot na aktywach), EPS 
(earnings per share – zysk na akcję), Seps (Shareholders’ equity per share 
– kapitał udziałowy na akcję) i dywidendę. Należy oczywiście pamiętać, że 
rezultaty finansowe niekoniecznie muszą być natychmiastowe; mogą one być 
zauważalne dopiero w dłuższym okresie i – co podkreślane jest przez wielu 
badaczy – stanowi znaczne utrudnienie w analizie związków przyczynowo-
-skutkowych pomiędzy wdrożeniem programów a uzyskanymi z tego tytułu 
efektami. Nie bez znaczenia są również społeczne rezultaty uzyskiwane 
w wyniku wdrażanych programów, m.in. takie, jak wzrost zaangażowania, 
integracja, lojalność, zadowolenie czy motywacja, które pośrednio mogą 
wpływać na wyniki ekonomiczne. 

Celem artykułu jest prezentacja wybranych badań prowadzonych przez 
różne zespoły w Europie. Przedstawione zależności oraz wnioski końcowe 
mogą stanowić przyczynek do podjęcia działań zmierzających do poprawy 
sytuacji w zakresie wdrażania i realizacji programów partycypacji finansowej, 
a propozycje modelowych rozwiązań mogą ułatwić przezwyciężenie między-
narodowych barier stojących na drodze do szerszej implementacji rozwiązań 
partycypacyjnych w przedsiębiorstwach. 

2. rodzaj programu a korzyści z tytułu uczestnictwa

Podejmowanie kolejnych badań dotyczących wpływu partycypacji finan-
sowej na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa utwierdza w przekonaniu, 
że dotychczas uzyskane rezultaty nie są zadowalające i że istnieje konieczność 
prowadzenia dalszych, pogłębionych sondaży, które być może przyczynią się do 
wyciągnięcia bardziej jednoznacznych wniosków wypływających z prowadzo-
nych analiz. Doprecyzowania wymaga również dotychczasowe definiowanie 
poszczególnych form partycypacji finansowej, gdyż różna ich interpretacja 
przez poszczególne zespoły badawcze niejednokrotnie wpływa na uzyska-
nie odmiennych rezultatów. Nie pozwala to na ocenę rzeczywistego stopnia 
uczestnictwa pracowników w programach, a tym samym nie odzwierciedla 
rezultatów otrzymywanych z wdrażania tych programów w przedsiębiorstwach. 
Dotychczasowe badania, niezbyt może kompleksowe, pokazują, że stosowanie 
programów uczestnictwa pracowników w zyskach i/lub własności jest często 
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powiązane z wyższą wydajnością lub innymi korzyściami odnoszonymi przez 
przedsiębiorstwa i pracowników. 

Ocena korzyści z tytułu uczestnictwa w różnych programach jest jednak 
utrudniona ze względu na brak lub znaczną okazjonalność badań obejmujących 
łącznie większość programów finansowego udziału pracowników oferowanych 
przez przedsiębiorstwa. Utrudnieniem jest również dobór zmiennych do bada-
nia, co sprawia, że różne badania, prowadzone w różnym okresie, nie zawsze 
są ze sobą porównywalne. Należy jeszcze raz podkreślić, że w zasadzie nie 
spotyka się badań porównawczych, ukazujących sytuację przedsiębiorstwa 
przed wdrożeniem programu finansowego i po jego implementacji. Jest to 
oczywiście zabieg trudny technicznie, kosztowny i wymagający czasu. Nie 
należy zapominać, że wnioski wyciągnięte z takiego badania też nie byłyby 
do końca miarodajne, chociażby ze względu na trudności w utrzymaniu grupy 
panelowej przedsiębiorstw poddawanych obserwacji i dobieranych do próby1. 
Poza tym, uzyskane efekty też byłyby różne – w zależności od tego, czy są to 
programy udziału w zyskach, gdzie oczekuje się szybszych rezultatów z ty-
tułu wdrożenia takich programów, czy są to programy udziału we własności 
i programy opcyjne, nastawione na efekty w dłuższym okresie. Należy rów-
nież pamiętać o samej naturze programów udziału finansowego i końcowym 
adresacie, do którego są one skierowane – czy są to powszechne programy, 
oferowane wszystkim pracownikom, czy też raczej wąskie, obejmujące swym 
wpływem tylko wybrane grupy pracowników, z reguły kierownictwo. 

Niemniej, większość opracowań koncentruje się na zależnościach pomię-
dzy programami a postawami pracowników, które ulegają zmianie w wyniku 
wdrażania określonych rozwiązań partycypacyjnych, i tym samym, w pew-
nym stopniu decydują o powodzeniu danego programu. I znów, trudno jest 
ocenić, który program jest lepszy, ze względu na znaczną ilość określających 
go zmiennych i odmiennych warunków, w jakich programy te są wdrażane 
w różnych krajach. Nie wydaje się, że słabość ta zostanie w najbliższych latach 
przezwyciężona. 

Teoria dostarcza jednak bardziej przekonywających argumentów na rzecz 
wdrażania konkretnych rozwiązań partycypacyjnych, a mianowicie: np. K. Klein 

1 Oczywiście chyba nigdy nie będzie tak, żeby wszyscy naukowcy stosowali jedno podejście 
badawcze albo żeby zawsze możliwe było zrobienie badań przed, w trakcie i po wprowa-
dzonych zmianach do przedsiębiorstw. Niestety ekonomia i inne nauki społeczne nie są 
laboratorium, w którym można wyodrębnić poszczególne czynniki i osobno je badać.
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twierdzi, że istnieją trzy główne dowody świadczące o wpływie programów 
partycypacji finansowej na postawę i zachowania pracowników2: 
1) wpływ własności, zwany również efektem wewnętrznej motywacji, który 

zakłada, że dzięki uzyskaniu udziału w firmie, pracownik czuje się właści-
cielem i podejmuje określone decyzje, myśląc jak właściciel. Wyraża się 
to dodatkowymi staraniami na rzecz wzmocnienia firmy i własności oraz 
wzmożoną ochroną firmy przed zagrożeniami z zewnątrz; 

2) wpływ motywacji, zwany również efektem zewnętrznym; pracownicy 
bardziej się starają i angażują, ponieważ oczekują, że ten dodatkowy wkład 
i wysiłek opłaci się i otrzymają za to dodatkowe wynagrodzenie; 

3) wpływ zaangażowania, zwany również efektem instrumentalnym; poprzez 
partycypację finansową oraz wspólne interesy, zarówno pracownicy, 
jak i pracodawca działają dla wspólnego dobra. Przejawia się to w kon-
centrowaniu się na zyskach oraz rentowności firmy, chęci uczestnictwa 
w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz w zwiększonej racjonalności 
działań. 
Można znaleźć inne opracowania, w których podkreśla się tzw. efekt psy-

chologiczny własności. Jednym z autorów propagujących ten punkt widzenia 
jest J.L. Pierce. Argumentuje on, że własność zmienia mentalność w taki 
sposób, iż wytwarza się własność psychologiczna, która powoduje zmiany 
w postawach oraz zachowaniu3. Pogląd ten znajduje częściowe potwierdzenie 
w badaniach empirycznych4. Większość prac skupia się jednak na określonych 

2 K. Klein, Employee stock ownership and employee attitudes: a test of three models, Journal 
of Applied Psychology 1987/72 (2), s. 319–332.

3 J.L. Pierce, S.A. Rubenfeld, S. Morgan, Employee ownership: A conceptual model 
of process and effects, Academy of Management Review 1991/16, s. 121–144; J.L. Pierce, 
T. Kostova, K.T. Dirks, Toward a theory of psychological ownership in organizations, Aca-
demy of Management Review 2001/2, s. 298–310; J.L. Pierce, T. Kostova, K.T. Dirks, The 
state of psychological ownership: Integrating and extending a century of research, Review 
of General Psychology 2003/7, s. 84–107.

4 E. Kaarsemaker, Employee Ownership and Human Resource Management. A Theoreti-
cal and Empirical Treatise with a Digression on the Dutch Context, Doctoral Dissertation, 
Radboud University, Nijmegen 2006; A. Pendleton, Employee ownership, participation and 
governance: a study of ESOPs in the UK, Routledge, London, New York 2001; A. Pendleton, 
N. Wilson, M. Wright, The perception and effects of share ownership: empirical evidence 
from employee buy-outs, British Journal of Industrial Relations 1998/36 (1), s. 99–123; 
S. Wagner, C. Parker, N. Christiansen, Employees that think and act like owners: effects 
of ownership beliefs and behaviors on organizational effectiveness, Personnel Psychology 
2003/56 (4), s. 847–871.
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formach partycypacji finansowej, takich jak programy akcjonariatu pracowni-
czego (ESOP), udział w zyskach (odroczony lub gotówkowy) lub programy 
opcyjne. Należy przy tym pamiętać, że istnieją znaczne różnice pomiędzy tymi 
programami, dotyczące chociażby uzyskiwanych z nich korzyści – istotna 
jest zwłaszcza różnica powiązań pomiędzy programami opartymi na udziale 
we własności i udziale w zyskach a uzyskaniem korzyści. Ten ostatni wiąże 
się zazwyczaj z krótkim okresem (w przypadku wypłat gotówkowych z zy-
sku) i stanowi odzwierciedlenie wcześniejszych wyników ekonomicznych 
firmy, natomiast udział we własności dotyczy długiego okresu i skupia się 
na przyszłych rezultatach, których uzyskanie niejednokrotnie powiązane jest 
z określonym ryzykiem. Udział w zyskach jest również łatwiejszy w sensie 
dystrybucji dochodów w formie gotówki, co sprawia, że efekt zachęty jest 
bardziej bezpośredni i bardziej skuteczny. Badania na temat postaw pracow-
niczych, prowadzone głównie w USA i Wielkiej Brytanii, wskazują z reguły 
na pozytywne zależności pomiędzy wdrażanymi programami udziału we wła-
sności a postawami i zachowaniem pracowników5, chociaż siła tego związku 
nie jest duża lub w skrajnych przypadkach występuje brak takiej zależności. 
Bardziej jednoznaczne wyciągnięcie wniosków przyczynowych nie jest raczej 
możliwe ze względu na dane przekrojowe i krótkookresowe panele danych. 
W niewielu z kolei pracach wykorzystujących długofalowy panel danych 
wykazuje się pozytywne efekty w dłuższym okresie6. Podobne badania prze-
prowadzane w przedsiębiorstwach stosujących udział w zyskach pokazują 
ogólny, pozytywny efekt ich wpływu na wydajność i jest on zdecydowanie 
wyższy niż w przypadku programów udziału pracowników we własności7. 

Omawiając trzeci główny rodzaj programu partycypacji finansowej pra-
cowników, a mianowicie programy opcji na akcje, trzeba dostrzec cel, jaki 
przyświeca właścicielom w ich wdrażaniu – programy te mają motywować, 

5 G. Braam, E. Poutsma, The Influence of Financial Participation on Company Performance. 
Evidence from a Dutch Longitudinal Panel, Paper for the 15th World Congress of the Inter-
national Association for the Economics of Participation (IAFEP) Université Panthéon–Assas, 
Paris II, 8–10 July 2010, Institute for Management Research, Nijmegen School of Manage-
ment, s. 3.

6 F. Fakhfakh, V. Pérotin, The effects of profit–sharing schemes on enterprise performance 
in France, Economic Analysis 2000/3 (2), s. 93–111.

7 D.L. Kruse, J. Blasi, Employee ownership, employee attitudes and firm performance: 
A review of the evidence, [w:] D. Lewin, D.J.B. Mitchell, M.A. Zaidi (eds.), The Human 
Resource Management Handbook, Part 1, JAI Press, Greenwich, CT, US 1997.
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a jednocześnie jednoczyć kierownictwo i pracowników szeregowych, sta-
wiając przed nimi zadania, które należy wspólnie rozwiązywać. Program ten 
jest skierowany do pracowników, którzy nie boją się ryzyka i są gotowi zaak-
ceptować fakt, że ich wynagrodzenia częściowo zależeć będą od niepewnej 
sytuacji przedsiębiorstwa w przyszłości. Z uwagi na to, iż jednak większość 
pracowników – zarówno szeregowych, jak i kierownictwa – obawia się ryzyka 
w długim okresie, należy przypuszczać, że efekty z tytułu wdrażania progra-
mów opcyjnych nie będą znaczące. Należy również pamiętać o udziale opcji 
w strukturze wynagrodzenia. W przypadku pracowników wyższego szczebla 
opcje mogą stanowić znaczną część wynagrodzenia, natomiast w przypadku 
powszechnych programów udział ten jest raczej niewielki. W związku z powyż-
szym, nie należy oczekiwać zbyt dużego efektu motywującego pracowników 
szeregowych do bardziej wydajnej pracy. 

Pamiętać trzeba, że w przypadku większości zbiorowych form wynagra-
dzania pracowników, efekt uchylania się (free rider problem) od wykonywania 
określonych zadań może być znaczący, co w efekcie obniży pozytywne re-
zultaty z tytułu wdrożenia programów opcyjnych. Poza tym większość badań 
poświęconych programom opcyjnym skupia się na opcjach dla kierownictwa 
wyższego i niższego szczebla, a i tak rezultaty ich wdrażania nie są jedno-
znaczne, chociaż w wielu opracowaniach wskazuje się na pozytywne efekty 
z tego tytułu, porównując przedsiębiorstwa, które posiadają programy opcyjne, 
z firmami, które takich programów nie posiadają8.

Programy opcyjne są krytykowane za wysoki koszt ich wdrażania. Wspo-
mniane ryzyko powinno być dodatkowo wynagradzane – w postaci premii 
za ryzyko. Chęć zabezpieczenia się przed ryzykiem może skutkować chęcią 
posiadania większej liczby opcji przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Jeśli 
następnie opcje pojawią się na rachunku strat i zysków, to takie wynagrodzenie 
może być bardziej kosztowne. Porównując programy opcyjne z programa-
mi udziału we własności, wydaje się, że w przypadku tych pierwszych ich 
funkcja motywacyjna będzie słabsza ze względu na podświadomie mniejsze 
poczucie posiadania własności przez uczestników. Trudno jest o jednoznaczną 
interpretację uzyskiwanych wyników ze względu na częste wdrażanie dwóch 
programów jednocześnie i tym samym – przypisanie efektów tylko jednemu 
programowi. Z reguły otrzymujemy efekt synergii.

8 J. Sesil, M. Kroumova, J. Blasi, D. Kruse, Broad-based employee stock options in US 
“new economy” firms, British Journal of Industrial Relations 2002/40, s. 273–294.
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3. metodologia i dobór zmiennych

W literaturze przedmiotu brakuje opracowań, które analizowałyby wzajemną 
interakcję różnych programów9. Jedną z niewielu tego typu prób są badania prze-
prowadzone przez G. Braama i E. Poutsmę, wykorzystujące międzynarodową 
bazę przedsiębiorstw Amadeus, zawierającą informację o ok. 11 mln państwo-
wych i prywatnych przedsiębiorstw z 41 państw, oraz holenderską bazę firm 
REACH (Review and Analysis of Companies in Holland), z 5 tys. najważniejszych 
przedsiębiorstw, obejmującą informacje finansowe, marketingowe i inne. Dane 
o rodzajach programów partycypacji finansowej uzyskano z bazy Company.info 
zawierającej informacje o ponad 2 mln spółek. Badania przeprowadzano w latach 
1992–2006 na próbie 1878 przedsiębiorstw z sektora niefinansowego, notowanych 
na holenderskiej giełdzie papierów wartościowych (Euronext Amsterdam Stock 
Exchange). Wzięto również pod uwagę rodzaj wdrożonego programu (udział 
we własności, udział w zyskach, opcje na akcje), a także, czy był to program 
powszechny, czy obejmujący tylko wybrane kategorie pracowników10 (tab. 1).

TABELA 1: Podział firm z próby ze względu na branżę i wielkość

Branża Liczba firm Wielkość firmy / ilość pracowników 
n % średnia odchyl. stand.

Produkcja 1 025 54,6 14 405 43 810
Handel 335 17,8 12 354 38 190
Usługi bez IT 298 15,9 20 980 50 663
IT 197 10,5 2311 5 146
Górnictwo 23 1,2 62 598 53 777
Ogółem 1 878 100 – –

Ź r ó d ł o: G. Braam, E. Poutsma, The Influence of Financial Participation on Company 
Performance. Evidence from a Dutch Longitudinal Panel. Paper for the 15th World Congress 
of the International Association for the Economics of Participation (IAFEP) Université Pan-
théon-Assas, Paris II, 8–10 July 2010, Institute for Management Research, Nijmegen School 
of Management, s. 15.

  9 Wyjątkiem może być artykuł Robinsona i Wilsona, którzy w zasadzie przypadkowo odkryli, że 
połączenie programu udziału w zyskach z programem udziału we własności przynosi pozytyw-
ne efekty w postaci wyższej wydajności, w porównaniu do firm, które nie posiadają żadnych 
programów; A. Robinson, N. Wilson, Employee financial participation and productivity: an 
empirical re-appraisal, British Journal of Industrial Relations 2006/44 (1), s. 31–50.

10 Analizy studium przypadku dokonano na podstawie G. Braam, E. Poutsma, The Influence 
of Financial…, s. 6–22. Wybór tego źródła został podyktowany znaczną kompleksowością 
analizowanych zależności.
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Firmy objęte próbą zostały podzielone na 5 grup branżowych: produkcja – 
1025 obserwacji (54,6%), handel – 335 obserwacji (18%), usługi bez IT – 298 
obserwacji (16%), branża informatyczno-komunikacyjna – 197 obserwacji 
(11%) oraz górnictwo – 23 obserwacje (1%) (tab. 1). Uwzględniono także 
lata, w których przeprowadzano badanie (tab. 2).

TABELA 2: Podział firm ze względu na rok i branżę

Rok
Branża

Ogółem
produkcja handel usługi bez IT IT górnictwo

1992 75 25 17 6 1 124
1993 75 25 17 6 1 124
1994 75 25 17 6 1 124
1995 75 25 17 6 1 124
1996 75 25 17 6 1 124
1997 95 31 24 18 2 170
1998 90 28 25 17 2 162
1999 58 19 20 16 2 115
2000 59 19 20 16 2 116
2001 60 19 21 16 2 118
2002 59 19 21 16 2 117
2003 58 19 21 17 2 117
2004 58 20 21 17 2 118
2005 58 18 21 17 1 115
2006 55 18 19 17 1 110

Ogółem 1 025 335 298 197 23 1 878

Ź r ó d ł o: G. Braam, E. Poutsma, The Influence of Financial Participation on Company 
Performance. Evidence from a Dutch Longitudinal Panel. Paper for the 15th World Congress 
of the International Association for the Economics of Participation (IAFEP) Université Pan-
théon–Assas, Paris II, 8–10 July 2010, Institute for Management Research, Nijmegen School 
of Management, s. 16.

Tabela 3 przedstawia podział firm z próby z uwzględnieniem podziału na 
branże oraz stosowane programy partycypacyjne. 

W oparciu o dane z tabeli 3 dokonano następujących wyliczeń: 17%, 14% 
oraz 65% firm w próbie stosowało kolejno programy: udziału we własności, 
udziału w zyskach oraz opcji na akcje. Ponadto uwzględniono również podział 
na programy oferowane wąskiej grupie pracowników i szeroko dostępne. Odse-
tek firm stosujących wąskie programy wynosił odpowiednio 8%, 2% oraz 45% 
w całości firm stosujących programy udziału we własności, udziału w zyskach 
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oraz opcji na akcje, natomiast odpowiednio 9%, 12% oraz 21% firm stosowało 
powszechne programy udziału we własności, w zyskach i programy opcyjne.

TABELA 3: Podział przedsiębiorstw według branży i wdrożonego programu partycypacyjnego

Branża
Akcje (udział we własności) Udział w zyskach Opcje na akcje

0 1 2 ogółem 0 1 2 ogółem 0 1 2 ogółem
Produkcja 759 89 78 926 854 18 152 1 024 249 281 102 632
Handel 259 25 19 303 295 4 36 335 88 97 22 207
Usługi bez IT 223 21 25 269 273 7 18 298 49 104 29 182
IT 158 4 15 177 185 0 12 197 15 16 86 117
Górnictwo 9 1 11 21 13 0 10 23 0 15 0 15
Ogółem 1 408 140 148 1 696 1 620 29 228 1 877 401 513 239 1 153

O b j a ś n i e n i a: 0 – brak partycypacji finansowej; 1 – wąskie programy partycypacji; 2 – po-
wszechne programy partycypacji.
Ź r ó d ł o: G. Braam, E. Poutsma, The Influence of Financial Participation on Company 
Performance. Evidence from a Dutch Longitudinal Panel. Paper for the 15th World Congress 
of the International Association for the Economics of Participation (IAFEP) Université Pan-
théon–Assas, Paris II, 8–10 July 2010, Institute for Management Research, Nijmegen School 
of Management, s. 17.

Aby dokonać analizy wyników uzyskanych w wyniku zastosowania pro-
gramów finansowych, wybrano kilka zmiennych zależnych: ROE, ROA, zysk 
na akcję, kapitał akcyjny na pracownika, dywidendę oraz obrót na pracownika. 
Zmiennymi niezależnymi była ilość akcji objętych przez kierownictwo, ilość 
akcji w rękach wszystkich pracowników. Dane na temat programów udziału 
we własności zostały zebrane z jednorocznym opóźnieniem, ze względu na 
ich efekty uzyskiwane w dłuższym okresie. Analizy docelowe prowadzono 
na danych zebranych po roku i dwóch latach (dla udziału we własności), po 
roku (dla udziału w zyskach) i dla programów opcyjnych z trzyletnim i pię-
cioletnim okresem opóźnienia. W rezultacie instytucjonalnych ograniczeń 
i regulacji podatkowych, na efekty wdrożenia programów opcyjnych trzeba 
było poczekać najdłużej. 

Do zmiennych kontrolnych włączono rok badania i wielkość firmy. Wpro-
wadzono również sztuczne zmienne w celu ustalenia ewentualnego wpływu 
rozmiaru przedsiębiorstwa, branży na wyniki oraz po to, aby kontrolować inne, 
pominięte zmienne, które mogły ulec zmianie w czasie. 
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4. programy finansowe a wyniki ekonomiczne firm

Hipotezy testowano za pomocą panelowych metod regresji. Wyniki pre-
zentują odpowiednio: tabela 4 – dla efektów z tytułu wdrożenia programów 
udziału we własności, tabela 5 – dla programów udziału w zyskach, i tabela 
6 – dla efektów z tytułu programów opcyjnych. Sztuczne zmienne pominięto 
w interpretacji.

TABELA 4: Wpływ programów udziału we własności na wyniki ekonomiczne firm

Zmienne niezależne
Zmienne zależne

ROE ROA EPS Seps dywidenda

Intersept –50,129
(–,31)

–29,210
(–,98)

,977
(1,07)

6,852***
(4,10)

1,873***
(4,02)

Akcje (ESO) tylko dla 
kierownictwa

–2,160
–,46)

–2,245
(–,28)

–,383
(–,89)

–1,015
(–1,28)

,003
(–,15)

Akcje dla wszystkich 
pracowników

–2,958
(–,05)

–,348
(–,03)

,156
(–,26)

,438*
(1,69)

,496**
(1,98)

Wielkość firmy 4,842
(1,01)

2,902***
(3,35)

,067
(1,39)

,156*
(1,77)

,143
(1,42

Statystyka F 1,92*** 1,74*** 2,33*** 20,88*** 10,49***
R² ,131 ,125 ,084 ,097 ,076
N 1 020 1 040 892 895 898

O b j a ś n i e n i a: ***, ** i * – poziom istotności odpowiednio: 1%, 5% i 10%; ROE – zwrot na 
kapitale; ROA – zwrot na aktywach; EPS – zysk na akcję; Seps – kapitał udziałowy na akcję.

Ź r ó d ł o: G. Braam, E. Poutsma, The Influence of Financial Participation on Company 
Performance. Evidence from a Dutch Longitudinal Panel. Paper for the 15th World Congress 
of the International Association for the Economics of Participation (IAFEP) Université Pan-
théon–Assas, Paris II, 8–10 July 2010, Institute for Management Research, Nijmegen School 
of Management, s. 18.

Wyniki pokazują, że zależności pomiędzy wąskimi i powszechnymi pla-
nami udziałowymi a wynikami ekonomicznymi uzyskanymi przez przedsię-
biorstwa były różne. W przeciwieństwie do oczekiwań, programy udziałów 
we własności oferowane kierownictwu były negatywnie skorelowane z ROE, 
ROA, zyskiem na akcję oraz kapitałem akcyjnym w przeliczeniu na jedną 
akcję, natomiast ich wpływ na dywidendę był nieznacznie pozytywny. Jednak 
wszystkie uzyskane zależności nie były znaczące, co sugeruje, że programy 
własnościowe dla kierownictwa wyższego szczebla w niekorzystny sposób 
wpływają na wyniki firmy. Analiza danych prowadzi do kolejnego wniosku, 
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że programy szeroko dostępne były pozytywnie skorelowane z wynikami 
ekonomicznymi firmy, ale tylko z wynikami rynkowymi (zyskiem na akcję, 
kapitałem akcyjnym na akcję i dywidendą). W przypadku zysku na akcję, 
wpływ okazał się nieznaczący. Na podstawie tej krótkiej analizy można 
stwierdzić, że firmy chcąc uzyskać znaczne korzyści ze stosowania programów 
udziału we własności, powinny wdrażać programy, którymi objęci są wszyscy 
pracownicy, przede wszystkim powinny one być skierowane do pracowników 
szeregowych, i wtedy też można spodziewać się uzyskania większych korzyści 
w dłuższym okresie.

Autorzy w swoich badaniach starali się również wykazać występowanie 
istotnych zależności pomiędzy udziałem w zyskach i korzyściami krótkookre-
sowymi uzyskanymi w wyniku wdrożenia programów, formułując hipotezę 
zerową o istnieniu pozytywnych korelacji pomiędzy zmiennymi. Zależności 
zostały zaprezentowane w tabeli 5. 

TABELA 5: Wpływ programów udziału w zyskach na wyniki ekonomiczne firm

Zmienne niezależne
Zmienne zależne

ROE ROA EPS Seps dywidenda

Intersept –19,806
(–,11)

–28,521
(–,46)

,368
(,42)

6,797***
(3,92)

2,059***
(4,66)

Udział w zyskach 
(tylko kierownictwo)

,008
(,08)

1,284
(,07)

–,998
(–1,08)

,167
(,09)

–1,361***
(–2,91)

Udział w zyskach 
(wszyscy pracownicy)

2,526***
(3,71)

3,619
(1,49)

1,185**
(2,00)

1,058*
(1,78)

–,238
(–,79)

Wielkość 
przedsiębiorstwa

,992
(,20)

2,809***
(3,34)

,064
(1,33)

,190**
(1,99)

,014
(,61)

Statystyka F 1,84*** 1,62*** 2,52*** 18,04*** 10,66***
R² ,143 ,124 ,107 ,086 ,112
N 1 068 1 091 921 924 927

O b j a ś n i e n i a: ***, ** i * – poziom istotności odpowiednio: 1%, 5% i 10%; ROE – zwrot na 
kapitale; ROA – zwrot na aktywach; EPS – zysk na akcję; Seps – kapitał udziałowy na akcję.
Ź r ó d ł o: G. Braam, E. Poutsma, The Influence of Financial Participation on Company 
Performance. Evidence from a Dutch Longitudinal Panel, Paper for the 15th World Congress 
of the International Association for the Economics of Participation (IAFEP) Université Pan-
théon–Assas, Paris II, 8–10 July 2010, Institute for Management Research, Nijmegen School 
of Management, s. 19.

Analizując uzyskane wyniki, należy zwrócić uwagę na fakt, że podobnie 
jak w przypadku programów udziału pracowników we własności, statystycznie 
nieistotny okazał się wpływ udziału kierownictwa w zyskach na wskaźniki 



256 Maciej KOZŁOWSKI

ekonomiczne przedsiębiorstw lub wpływ ten był negatywny (w przypadku 
dywidendy β = –1,36; p < 0,01). Korelacja okazała się jednak pozytywna 
i silna, gdy programem byli objęci wszyscy pracownicy (tab. 5)11. Biorąc 
pod uwagę zmienne kontrolne, prowadzi to do wniosku, że przedsiębiorstwa 
z powszechnymi programami udziału w zyskach osiągają lepsze rezultaty 
w krótkim okresie niż przedsiębiorstwa, które nie stosują tych programów. 
Stanowić to może poparcie dla hipotezy zerowej, sugerującej, że powszechne 
programy udziału w zyskach mają pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne 
przedsiębiorstw. 

Kolejną testowaną hipotezą była hipoteza o istnieniu zależności pomiędzy 
programami opcji na akcje a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw. Po-
dobnie jak w poprzednim badaniu, tak i tutaj dokonano podziału na programy 
szeroko dostępne i programy przeznaczone tylko dla kierownictwa przedsię-
biorstw. Otrzymane wyniki prezentuje tabela 6.

TABELA 6: Wpływ programów opcji na akcje na wyniki ekonomiczne firm

Zmienne niezależne
Zmienne zależne

ROE ROA EPS Seps dywidenda

Intercept –57,762
(–,54)

–33,123
(–1,59)

1,509
(1,48)

11,174***
(7,11)

2,888***
(5,72)

Opcje tylko dla 
kierownictwa

–,514
(–,01)

–1,513*
(–1,68)

–,496*
(–1,92)

–3,001***
(–3,82)

–,168
(–,66)

Powszechne program 
opcyjne

–2,905
(–,15)

–3,867***
(–3,25)

–1,106*
(–1,76)

–2,816***
(–7,04)

–,121
(–,39)

Wielkość 
przedsiębiorstwa

4,285
(,83)

3,511***
(3,48)

,091
(1,64)

,169**
(1,98)

,013
(,50)

Statystyka F 2,50*** 1,75*** 2,21*** 24,95*** 9,54***
R² ,120 ,114 ,065 ,107 ,088
N 866 880 762 762 765

O b j a ś n i e n i a: ***, ** i * – poziom istotności odpowiednio: 1%, 5% i 10%; ROE – zwrot na 
kapitale; ROA – zwrot na aktywach; EPS – zysk na akcję; Seps – kapitał udziałowy na akcję.
Ź r ó d ł o: G. Braam, E. Poutsma, The Influence of Financial Participation on Company 
Performance. Evidence from a Dutch Longitudinal Panel. Paper for the 15th World Congress 
of the International Association for the Economics of Participation (IAFEP) Université Pan-
théon–Assas, Paris II, 8–10 July 2010, Institute for Management Research, Nijmegen School 
of Management, s. 20.

11 Wpływ powszechnego programu udziału w zyskach na ROA był pozytywny i silny, jednak 
statystycznie nieistotny (β = 3,62; p > 0,10)
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Sformułowana przez autorów hipoteza o neutralnym długookresowym 
wpływie programów opcyjnych na zmienne zależne w postaci ROE, ROA, 
EPS, kapitału akcyjnego na akcję i dywidendy nie znalazła potwierdzenia 
w wynikach badań. Rezultaty wykazały jednoznacznie, że zależności są ne-
gatywne, a siła związku, w przypadku opcji dla kierownictwa – od nieistotnej 
(dla dywidendy, ROE i EPS) do znaczącej (dla ROA i kapitału akcyjnego na 
akcję). Analizując miary dotyczące powszechnych programów opcyjnych, 
negatywna siła związku okazała się jeszcze większa, za wyjątkiem wpływu 
programów na wielkość dywidendy, gdzie uzyskano β = – 0,121. W rezultacie 
otrzymanych wyników należało odrzucić postawioną na wstępie hipotezę.

5. efekt synergii a uzyskane rezultaty

G. Braam i E. Poutsma próbowali także oszacować synergiczny efekt 
połączonego programu udziału we własności z programem udziału w zyskach 
(tab. 7).

Zestawienie miar statystycznych w tabeli 7 odzwierciedla zależności po-
między udziałem w zyskach i we własności razem a wskaźnikami ekonomicz-
nymi. Wzięto po uwagę zarówno programy przeznaczone tylko dla wąskiej 
grupy (kierownictwa), jak i programy powszechne, formułując jednocześnie 
hipotezę o łącznym pozytywnym wpływie obu programów na krótko- i dłu-
gookresowe rezultaty przedsiębiorstwa. Jedyny istotny i umiarkowanie silny 
pozytywny efekt otrzymano dla dywidendy (β = 0,25; p < 0,05). Rezultaty te 
sugerują, że kiedy kontrolowano wielkość, czas, branżę, to firmy z połączonymi 
wąskimi programami udziału w zyskach i we własności posiadają większy 
zysk z dywidendy niż firmy, które nie posiadają tejże kombinacji programów 
partycypacji finansowej. Oprócz tego okazało się, że przedsiębiorstwa oferu-
jące PS, ale tylko kierownictwu, osiągają gorsze wyniki niż przedsiębiorstwa 
stosujące szeroko dostępne PS. Inne zależności nie były istotne statystycznie, 
co w rezultacie doprowadziło do odrzucenia testowanej hipotezy.
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TABELA 7: Wpływ programów udziału we własności i udziału w zyskach na wyniki ekono-
miczne firm

Zmienne niezależne
Zmienne zależne

ROE ROA EPS Seps dywidenda

Intersept –87,425
(–,54)

–29,512
(–,99)

,981
(1,074)

6,861***
(4,08)

1,977***
(4,25)

Udział w zyskach (PS) 
(tylko kierownictwo)

,898
(,01)

1,087
(,09)

–1,149
(–1,14)

,188
(,10)

–1,820***
(–3,56)

Udział w zyskach 
(wszyscy pracownicy)

2,580***
(3,73)

1,671
(,13)

,939*
(1,71)

,511
(1,42)

–,319
(–,97)

Akcje (ESO) dla 
kierownictwa

–,697
(–,16)

–2,149
(–,27)

–,336
(–,77)

–,977
(–1,22)

,095
(–,43)

Akcje dla wszystkich 
pracowników

,320
(,47)

–1,634
(–,13)

,143
(,82)

,901
(,74)

,402
(1,39)

Interakcja pomiędzy PS 
(tylko kierownictwo) × 
ESO (tylko kier.)

–,484
(,18)

–,868
(–,02)

,823
(,33)

–,213
(–,05)

,252**
(2,01)

Interakcja PS (wszyscy 
pracownicy) × ESO 
(wszyscy pracownicy)

1,614
(1,22)

,570
(,24)

1,486
(1,19)

1,871
(,82)

,284
(,45)

Wielkość 
przedsiębiorstwa

4,737
(,99)

2,901***
(3,34)

,064
(1,33)

,156*
(1,76)

,011
(,46)

Statystyka F 1,05*** 1,74*** 2,38*** 20,44*** 10,40***
R² ,163 ,126 ,101 ,115 ,091
N 1 020 1 040 892 895 898

O b j a ś n i e n i a: ***, ** i * – poziom istotności odpowiednio: 1%, 5% i 10%; ROE – zwrot na 
kapitale; ROA – zwrot na aktywach; EPS – zysk na akcję; Seps – kapitał udziałowy na akcję.
Ź r ó d ł o: G. Braam, E. Poutsma, The Influence of Financial Participation on Company 
Performance. Evidence from a Dutch Longitudinal Panel. Paper for the 15th World Congress 
of the International Association for the Economics of Participation (IAFEP) Université Pan-
théon–Assas, Paris II, 8–10 July 2010, Institute for Management Research, Nijmegen School 
of Management, s. 21.

Ostatnią częścią badania było znalezienie zależności pomiędzy łącznym 
wpływem programów opcyjnych i udziału w zyskach a wynikami ekonomicz-
nymi uzyskiwanymi przez przedsiębiorstwa (tab. 8).

Jak wynika z danych z tabeli 8, łączny krótko- i długookresowy efekt 
z tytułu zastosowania kombinacji programów finansowych był najbardziej 
znaczący dla ROE (β = 2,77; p < 0,05). Jednocześnie zależność pomiędzy 
powszechnymi programami udziału w zyskach a ROE była pozytywna i zna-
cząca (β = 0,56; p < 0,10). Oprócz tego efekt łączny powszechnych programów 
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udziału w zyskach i programów opcyjnych na Seps był pozytywny i znaczący 
(β = 1,68; p < 0,10). Inne uzyskane zależności były negatywne i znaczące. 
Podsumowując, można uznać, że stosowanie szeroko dostępnych programów 
udziału w zyskach i programów opcyjnych łącznie przynosi pozytywne efekty 
zarówno w krótkim, jak i w długim okresie.

TABELA 8: Wpływ programów udziału w zyskach i programów opcyjnych na wyniki ekono-
miczne firm

Zmienne niezależne
Zmienne zależne

ROE ROA EPS Seps dywidenda

Intercept –62,981
(–,59)

–32,469
(–1,55)

1,189
(1,16)

10,992***
(6,92)

2,903***
(5,72)

Udział w zyskach (PS) 
(tylko kierownictwo)

,541
(,25)

1,495
(,35)

–,817
(–,39)

,457
(1,40)

–2,342**
(–2,23)

Udział w zyskach 
(wszyscy pracownicy)

,556*
(1,81)

4,560
(,34)

1,451**
(2,1493)

,772
(,73)

,064
(,19)

Opcje (tylko 
kierownictwo)

–1,065
(–,23)

–1,535*
(–1,68)

–,397
(–,77)

–2,870***
(–3,61)

–,184
(–,72)

Opcje (wszyscy 
pracownicy)

–2,840
(–,45)

–3,989***
(–3,24)

–,919*
(–1,72)

–6,526***
(–6,53)

–,146
(–,46)

Interakcja pomiędzy PS 
(tylko kier.) × program 
opcyjne (tylko kier.)

,406
(,17)

,123
(,27)

–,276
(–,12)

–,6,092*
(–1,71)

,892
(,78)

Interakcja PS (wszyscy 
pracownicy) × opcje 
(wszyscy pracownicy)

2,766**
(2,09)

,658
(,25)

,523
(,40)

1,681*
(1,82)

–,333
(–,51)

Wielkość 
przedsiębiorstwa

4,031
(,78)

3,514***
(3,46)

,087*
(1,69)

,163*
(1,90)

,011
(,43)

Statystyka F 2,57*** 1,74*** 2,26*** 24,79*** 9,30***
R² ,131 ,128 ,104 ,097 ,079
N 866 880 762 762 765

O b j a ś n i e n i a: ***, ** i * – poziom istotności odpowiednio: 1%, 5% i 10%; ROE – zwrot na 
kapitale; ROA – zwrot na aktywach; EPS – zysk na akcję; Seps – kapitał udziałowy na akcję.
Ź r ó d ł o: G. Braam, E. Poutsma, The Influence of Financial Participation on Company 
Performance. Evidence from a Dutch Longitudinal Panel. Paper for the 15th World Congress 
of the International Association for the Economics of Participation (IAFEP) Université Pan-
théon–Assas, Paris II, 8–10 July 2010, Institute for Management Research, Nijmegen School 
of Management, s. 22.
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6. podsumowanie

Ogólne wnioski z badania są następujące:
1. Powszechne programy udziału we własności i powszechne programy 

udziału w zyskach mają pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne 
uzyskiwane przez przedsiębiorstwa, które stosują powyższe programy 
partycypacji finansowej.

2. Programy opcji na akcje oferowane kierownictwu, jak i wszystkim 
pracownikom łącznie, posiadają negatywny wpływ na długoterminowe 
rezultaty przedsiębiorstw. 

3. Natomiast powszechne programy opcyjne w połączeniu z powszechnymi 
programami udziału w zyskach przynoszą pozytywne rezultaty. 

4. Należy na szerszą skalę wdrażać programy dostępne dla wszystkich 
pracowników, pamiętając, że w przypadku jednoczesnego stosowania 
powszechnych programów opcyjnych i powszechnych PS, można 
oczekiwać ich synergicznego wpływu i niwelowania negatywnego wpływu 
jednego programu drugim. 
Ten wynik wydaje się dość logiczny i nie jest zaskakujący dla osób mają-

cych orientację w problematyce partycypacji finansowej, a jednocześnie jest 
optymistyczny co do perspektyw tej partycypacji w przyszłości.
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maciej KOZŁOWSKI

influence of financial participation schemes on company results  
– a case study

(S u m m a r y)

Wider and wider scope of research into the influence of participation on the results achieved 
by companies confirms the belief that the previous results are not satisfactory, and there is a need 
for conducting further, even deeper surveys which might contribute to drawing less ambiguous 
conclusions on the basis of the analyses carried out. It is also necessary to improve the definitions 
of particular forms of financial participation because their different interpretation by various 
research teams frequently results in obtaining results that differ considerably. This fact does 
not allow for evaluation of the real level of employees’ participation in those schemes, which 
in turn does not reflect the results achieved on the grounds of their introduction in companies. 
The previous research, although not very complex, show that using programs which allow for 
a participation of employees in profit and/or ownership is often connected with higher efficiency 
or other benefits achieved by companies and workers. 

The research into the employees’ attitudes generally show positive relationships between the 
implemented share ownership programs and employees’ attitudes and behaviors, although the 
strength of this relation is not very great, or in marginal cases there is absence of such a relation. 

It is impossible to draw more straightforward causal conclusions because of the cross-section 
information and short-term data panels. Additionally, there are only a few studies making use of 
long-term data panel in which it is possible to display positive effects in the longer run. Similar 
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research conducted in the companies using profit sharing show a general, positive impact on 
efficiency and it is definitely stronger than in the case of employee share ownership schemes. 
Moreover, in the professional literature there is a shortage of studies which would analyze the 
mutual interaction of different schemes. One of a few such attempts are the research conducted 
by G. Braam and E. Poutsma, which make use of the international database of companies, in-
cluding 5000 of the most important enterprises, which contains financial, marketing and other 
data. The research were conducted in the period 1992–2006 on the sample of 1878 companies, 
listed on the Dutch stock.

Keywords: financial participation, profit sharing schemes, stock options, workers attitudes, 
stock exchange, remuneration 


