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1. Wstęp

Nadzór korporacyjny jest definiowany jako zestaw kontrolnych i motywa-
cyjnych mechanizmów i instytucji, mających na celu zapewnienie wysokiej 
efektywności funkcjonowania organizacji poprzez ułatwienie współpracy 
grup interesów zaangażowanych w jej działanie. Współcześnie corporate 
governance jest analizowany z perspektyw różnych koncepcji teoretycznych, 
czerpiąc z dorobku wielu nauk. Mimo tak wielowątkowego ujęcia, to jednak 
koncepcja budowania wartości dla akcjonariusza, stanowiąca fundament teorii 
pryncypała i agenta, stała się podstawowym paradygmatem w badaniach nad 
charakterystyką, ewolucją i efektywnością mechanizmów nadzorczych oraz 
dała początek wielu regulacjom i rekomendacjom z serii dobrych praktyk. 
Jednakże kryzys nadzoru korporacyjnego oraz słabości zidentyfikowane wraz 
z wybuchem kryzysu finansowego poddały w wątpliwość nie tylko efektyw-
ność koncepcji shareholder value, ale także jej sens ekonomiczny i społeczny. 
W efekcie, zarówno w literaturze przedmiotu, praktyce gospodarczej, jak i na 
forum regulacji pojawiło się wiele opracowań krytykujących koncepcję budo-
wania wartości dla akcjonariusza i jej zastosowanie w nadzorze korporacyjnym. 

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie krytyki koncepcji shareholder 
jako fundamentu corporate governance. Celem artykułu jest identyfikacja 
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argumentów krytykujących podejście kreowania wartości dla akcjonariusza 
value i ich wpływu na rozwój nadzoru korporacyjnego, w szczególności jego 
zadań, funkcji i poszczególnych mechanizmów. Artykuł bazuje na przeglądzie 
najnowszych pozycji literatury przedmiotu i przyjmuje następującą strukturę 
– w pierwszym punkcie przybliżono koncepcję shareholder value na tle prze-
glądu teoretycznych perspektyw nadzoru korporacyjnego. Punkt drugi został 
poświęcony identyfikacji głównych uwag krytykujących podejście kreowania 
wartością dla akcjonariusza, jakie stało się dominującą perspektywą corporate 
governance. W punkcie tym wskazano zarówno słabości koncepcji shareholder 
value, jak i ograniczenia studiów prowadzonych w obrębie tej perspektywy 
badawczej. W punkcie trzecim zaproponowano możliwe scenariusze rozwoju 
problematyki corporate governance w odpowiedzi na krytykę i świadomość 
słabości jej fundamentalnego założenia o pierwszeństwie interesów akcjo-
nariuszy nad oczekiwaniami innych grup interesariuszy. Wnioski zawarto 
w podsumowaniu.

2. Shareholder value jako fundament nadzoru korporacyjnego

Nadzór korporacyjny (corporate governance) określa system nadzoru 
nad spółką giełdową, na który składa się zestaw mechanizmów kontrolnych 
i motywacyjnych – realizowanych zarówno przez hierarchie organizacyjne, 
jak i rynki – instytucji, przepisów prawnych i praktyki gospodarczej1. Celem 
nadzoru korporacyjnego jest zapewnienie efektywności funkcjonowania spółki 
poprzez stworzenie warunków współpracy różnych grup interesów zaangażo-
wanych w jej działanie2. Złożoność problematyki nadzoru korporacyjnego oraz 
konieczność uwzględniania wielu czynników ekonomicznych, społecznych, 
prawnych, historycznych czy kulturowych, przyczyniły się do rozwoju wielu 
różnych podejść badawczych. Współcześnie corporate governance jest ana-
lizowane z perspektyw różnych koncepcji teoretycznych, czerpiąc z dorobku 

1 K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, 
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 3–12.

2 B. Tricker, Corporate governance. Principles, policies and practices, Oxford University 
Press, Oxford 2011, s. 254–256; H. Baker, R. Anderson, An overview of corporate 
governance, [w:] H. Baker, R. Anderson (red.), Corporate governance. A synthesis of theory, 
research and practice, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2011, s. 3–8.
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ekonomii, zarządzania, finansów, nauk prawnych, socjologii, psychologii, 
politologii. W efekcie, w literaturze przedmiotu spotyka się opracowania wy-
korzystujące różne perspektywy badawcze, które akcentują różne, wybrane 
elementy nadzoru korporacyjnego, proponują różne definicje oraz wskazują na 
inne zadania i założenia. Do najważniejszych perspektyw teoretycznych zali-
czyć należy3: teorię pryncypała i agenta, teorię kosztów transakcyjnych, teorię 
własności, teorię interesariuszy, teorię zależności od zasobów, perspektywę 
instytucjonalną, perspektywę stosunków przemysłowych, perspektywę systemu 
finansowego, perspektywę prawną, perspektywę polityczną. W zależności od 
przyjętych ram teoretycznych, w nadzorze akcentuje się znaczenie inwestorów 
lub innych grup zaangażowanych w działalność spółki, takich jak pracownicy, 
regulatorzy, partie polityczne4. Wreszcie, złożoność zarządzania przedsiębior-
stwem uwypukla wiele innych obszarów i relacji spółki z otoczeniem, takich 
jak konieczność zapewnienia efektywności działania, utrzymywanie konku-
rencyjności, potrzeba budowania związków z innymi podmiotami.

Mimo różnych ujęć nadzoru korporacyjnego, założenie prymatu interesów 
akcjonariuszy nad oczekiwaniami innych grup interesariuszy stało się domi-
nującą perspektywą badawczą i punktem wyjścia zmian regulacji i formuło-
wania rekomendacji w ramach dokumentów dobrych praktyk5. Przekonanie 
o wyższości interesów akcjonariuszy nad oczekiwaniami interesariuszy przy-
czyniło się do rozwoju koncepcji budowania wartości dla akcjonariusza jako 
głównego celu funkcjonowania spółki i uznania wzrostu wartości firmy jako 
podstawowego miernika oceny jakości i efektywności pracy zarządzających6. 
Koncepcja budowania wartości dla akcjonariusza była nie tylko uznawana 
za podstawową ideologię rządzącą biznesem, ale również postrzegana jako 
najlepsze rozwiązanie prowadzące do wysokiej efektywności działania spółek 

3 H. Hung, Typology of the theories of the roles of governing boards, Corporate Governance: 
An International Review 1998/6/2, s. 101–111; S. Rudolf, T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek, 
Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002; O. Hart, The costs and benefits 
of ownership: A theory of vertical and lateral integration, Journal of Political Economy 
1986/94/4, s. 691–719; B. Tricker, Corporate governance...

4 C. Mesjasz, Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:] 
D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2011, s. 15–52.

5 W. Lazonick, M. O’Sullivan, Maximizing Shareholder value: A new ideology for corporate 
governance, Economy and Society 2000/29/1, s. 13–35.

6 S. Bragg, The investor relations guidebook, Accounting Tools, Cennenial 2012, s. 13–15.
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i rozwoju gospodarczego w interesie ogółu społeczeństwa7. Pierwszeństwo 
akcjonariuszy nad innymi grupami uznawano za panaceum rozwiązujące pro-
blem „ekonomicznej i społecznej dezintegracji”8 oraz receptę na zachowanie 
wysokiego wzrostu gospodarczego. Analizy wykazywały, iż przedsiębiorstwa 
działające zgodnie z założeniami shareholder value odnoszą lepsze wyniki9, 
a i całe gospodarki funkcjonują lepiej, jeśli ta koncepcja jest powszechnie 
stosowana. Pozytywne rezultaty przypisywano jasności i jedności celu, dzięki 
czemu spółkom łatwiej było skoncentrować się na działaniach sprzyjających 
budowaniu wartości dla akcjonariusza, przy eliminacji innych, zbędnych 
działań. Takie podejście ograniczyło też ryzyko wyboru i określania innych 
rynkowych, finansowych czy pozostałych funkcjonalnych celów działania 
spółki10. Przełożenie na wartość spółki i kurs akcji stało się także miernikiem 
wyboru i oceny określonych posunięć strategicznych, jak na przykład angażo-
wania się w projekty społecznej odpowiedzialności biznesu czy realizowania 
transakcji fuzji i przejęć. Koncepcja shareholder value, której początki wiążą 
się z rozwojem szkoły chicagowskiej, doprowadziła do uproszczenia badań 
nad funkcjonowaniem organizacji, poszukując związków między konkretnymi 
rozwiązaniami z zakresu zarządzania lub corporate governance a ruchami cen 
akcji spółki. Podejmowanie aktywności niesłużących zwiększaniu wartości 
dla akcjonariuszy mogło być interpretowane jako działanie na ich szkodę 
i w skrajnych przypadkach doprowadzić do wniesienia pozwów przeciwko 
zarządzającym. 

Rozwój koncepcji shareholder value oraz teorii pryncypała i agenta zdomi-
nowały badania empiryczne nad mechanizmami corporate governance11 oraz 

 7 H. Hansmann, R. Kraakman, The end of history for corporate law, Georgetown Law 
Journal 2001/89, s. 439–468.

 8 B. McSweeney, Maximizing shareholder value. A panacea for economic growth or a recipe 
for economic and social disintegration?, Critical Perspective on International Business 
2008/4/1, s. 55–74.

 9 A. Ehrbar, EVA. The real key to creating wealth, John Wiley, New York 1998, cyt. za: 
B. McSweeney, Maximizing shareholder..., s. 56.

10 B. McSweeney, Maximizing shareholder...
11 M.C. Jensen, W. Meckling, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 

ownership structure, Journal of Financial Economics 1976/3/4, s. 305–360; E. Fama, 
M.C. Jensen, Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics 1983/
XXVI; E. Fama, M.C. Jensen, Agency problems and residual claims, Journal of Law and 
Economics 1983/XXVI; A. Shleifer, R. Vishny, A survey of corporate governance, Journal 
of Finance 1997/52, s. 737–783.
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efektywnością wdrażanych regulacji12. Znakomita większość analiz łączyła 
konkretne rozwiązania z zakresu nadzoru korporacyjnego, jak na przykład 
obecność inwestorów instytucjonalnych w strukturze własności, udział nie-
zależnych członków w radzie nadzorczej czy zwiększenie ruchomego kom-
ponentu płacy menedżerskiej z wzrostem kursu akcji i budowanie wartości 
spółki. Ponadto, zmiany w regulacjach określających funkcjonowanie spółek 
giełdowych i rynków kapitałowych, mające ma celu zwiększenie przejrzystości, 
zwiększenie ochrony inwestorów czy zwiększenie możliwości wykonywania 
głosów przez akcjonariuszy, motywowane były założeniem prymatu interesów 
akcjonariuszy nad oczekiwaniami innych grup interesariuszy. Shareholder 
value było traktowane jako norma i zostało usankcjonowane prawnie, co 
tłumaczono trzema kluczowymi argumentami13:
• 	akcjonariuszom należy się zwrot z zainwestowanego kapitału, który mo-

gliby ulokować w innym miejscu;
• 	pierwszeństwo akcjonariuszy stanowi swoisty mechanizm kontrolny nad 

spółką, z efektów którego korzystają także inni interesariusze;
• 	obecność akcjonariuszy cechuje trudność wycofania się z inwestycji bez 

znacznych szkód i ryzykowanie wkładem w przypadku trudności finan-
sowych spółki. 
Zmiany regulacji wdrażane po kolejnych skandalach korporacyjnych14 

oraz formułowane rekomendacje w ramach dokumentów dobrych praktyk 
przenosiły rozwiązania nadzorcze spotykane tradycyjnie w systemach anglosa-
skich, których systemy corporate governance opierają się na giełdzie15 i które 
realizują koncepcję shareholder value. W wymiarze praktycznym oznaczało 
to zapoczątkowanie procesu określanego współcześnie jako ufinansowienie 
czy finansyzacja działalności spółki, prowadzącego do konstrukcji wielu 
wskaźników finansowych opartych na kursie akcji czy przepływach pienięż-
nych16. Doprowadziło to także do wąskiego postrzegania zarządzania i celu 
przedsiębiorstwa, co dobrze ilustruje słynna wypowiedź Thomasa Murphiego, 

12 J. Fisch, Measuring efficiency in corporate law: The role of shareholder primacy, Journal 
of Corporation Law 2006/31/3, s. 637–674. 

13 Ibidem. 
14 S. Bainbridge, Corporate governance after the financial crisis, Oxford University Press, 

Oxford 2012, s. 3–15.
15 C. Mallin, Corporate governance, Oxford University Press, Oxford 2004.
16 N. Fligstein, The end of (shareholder value) ideology?, Working Paper no. 116–05, University 

of California, Berkeley 2004. 
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prezesa GM w latach 1974–1980: „GM to nie przedsiębiorstwo produkujące 
samochody. GM to przedsiębiorstwo zarabiające pieniądze”17. Dominacja 
podejścia shareholder value miała bardzo wyraźny wpływ na taki kształt sys-
temu nadzoru korporacyjnego, który uznano za efektywny i określiła zasady 
funkcjonowania poszczególnych jego elementów – struktury akcjonariatu, 
rady, zaangażowania kredytodawcy, znaczenia rynku kapitałowego i rynku 
kontroli korporacji, zakresu polityki informacyjnej i struktury wynagrodzenia 
menedżerskiego18. Pociągnęło to za sobą uznanie wiedzy z zakresu rachunko-
wości i finansów, przekonanie o konieczności liberalizacji i deregulacji funk-
cjonowania przedsiębiorstw oraz przeobrażenia w strukturze organizacyjnej 
przedsiębiorstw podkreślających znaczenie profesjonalnych menedżerów 
i członków rad19. Rozwiązania organizacyjne miały zapewniać zyski i prze-
kładać się na zwroty z inwestycji.

3. Krytyka koncepcji shareholder value w nadzorze korporacyjnym

3.1. Brak efektów koncepcji shareholder value dla akcjonariuszy

Uwagi o słabościach koncepcji zwiększania wartości dla akcjonariusza po-
jawiają się w literaturze przedmiotu od wielu lat20. Początków tej debaty należy 
upatrywać w polemice przedstawicieli szkoły chicagowskiej oraz zwolenników 
teorii interesariuszy, których oczekiwania także miałyby być uwzględniane 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem21. Prowadzona dyskusja dotyczyła celów 

17 A. Kemper, R. Martin, After the fall: The global financial crisis as a test of corporate social 
responsibility theories, European Management Review 2011/7, s. 229–239.

18 C. Mallin, Corporate governance..., B. Tricker, Corporate governance...
19 R. Dore, Financialization of the global economy, Industrial and Corporate Change 2008/17/6, 

s. 1097; G. Krippner, The financialization of the American economy, Socio-Economic 
Review 2005/3/2, s. 173–208; C. Bartlett, S. Ghoshal, Beyond the M-form: Toward 
a managerial theory of the firm, Strategic Management Journal 2003/14, s. 23–46.

20 Por. N. Fligstein, The end..., A. Kennedy, End of shareholder value. Corporations at the 
crossroads, Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts 2000.

21 Szczególnie debatę wywołało stwierdzenie Friedmana, iż „tylko niektóre trendy [w dyskusji] 
mogą podminować znacznie założenia o wolnym społeczeństwie, w tym akceptacja przed-
stawicieli sektora korporacyjnego idei społecznej odpowiedzialności biznesu przedkładanej 
nad generowanie jak największych zysków dla akcjonariuszy” M. Friedman, Capitalism 
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przedsiębiorstwa i roli biznesu w gospodarce i społeczeństwie22. Założenia 
o prymacie interesów akcjonariuszy konfrontowano z wielowymiarowym 
modelem działania przedsiębiorstwa i jego celami odnoszącymi się do społe-
czeństwa czy środowiska oraz faktem, iż inne grupy (np. pracownicy) także 
posiadają prawa do roszczeń rezydualnych23. Przez wiele lat polemika ta nie 
wywierała większego wpływu na praktykę korporacyjną ani nie była w stanie 
stać się istotnym założeniem dla analiz z zakresu corporate governance. Choć 
zwiększone zainteresowanie rolą interesariuszy w zarządzaniu przedsiębior-
stwem ma miejsce od początku XXI wieku, to opracowania tego zagadnienia, 
wraz z coraz poważniejszą krytyką koncepcji budowania wartości dla akcjo-
nariuszy, obserwuje się od 2009 roku, po wybuchu kryzysu finansowego. 
Współcześnie sygnalizowane krytyczne uwagi można ująć w dwie zasadnicze 
grupy, z których pierwsza dotyczy słabości i pewnego wypaczenia działań po-
dejmowanych przez spółki. Rekomendacje i recepty na wysoką efektywność 
przedsiębiorstw i skuteczne budowanie wartości dla akcjonariusza nie tylko nie 
doprowadziły do wyższych zysków, lecz wręcz przyczyniły się do poważnych 
strat wśród inwestorów. Zdaniem autorów, proponowane działania z zakresu 
zarządzania i nadzoru korporacyjnego całkowicie zawiodły i przyczyniły się 
do kryzysu finansowego24 oraz wpływają negatywnie na rozwój gospodarczy, 
w tym poziom innowacyjności i zatrudnienia25. Ostatnie dziesięć lat uznaje 
się wręcz za dekadę straconą dla inwestycji na rynku kapitałowym26. Warto 

and freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 133–134, cyt. za: A. Kemper, 
R. Martin, After the fall..., s. 231.

22 R. Freeman, Strategic management: A stakeholder approach, MA: Pitman, Boston 1984; 
R. Freeman, L. Reed, Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate 
governance, California Management Review, 1983/25/3, s. 88–105; T. Donaldson, L. Pres-
ton, The stakeholder theory of the corporation: concept, evidence and implications, [w:] 
A. Crane, D. Matten, L. Spence (red.), Corporate social responsibility, Routledge, London 
2008, s. 139–165.

23 M. Blair, Ownership and control: Rethinking corporate governance for the twenty-first 
century, Brookings Institution, Waszyngton 1995. 

24 N. Yahanpath, A brief review of the role of shareholder wealth maximisation and other fac-
tors contributing to the global financial crisis, Qualitative Research in Financial Markets 
2011/3/1, s. 64–77.

25 W. Lazonick, From innovation to financialization: How shareholder value ideology is 
destroying the US economy [w:] G. Epstein, M. Wolfson (red.) The Political Economy of 
Financial Crises, Oxford University Press, Oxford 2013.

26 L. Stout, The problem of corporate purpose, Issues in Governance Studies, Governance 
Studies at Brookings 2012/48.
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jednak zauważyć, iż za winnych takiego rozwoju sytuacji uznaje się wszyst-
kich uczestników rynku – chciwych inwestorów, nieetycznych menedżerów, 
maksymalizujących sprzedaż pośredników finansowych czy regulatorów ule-
gających presji wszystkich tych grup27. Koncepcję shareholder value krytykuje 
się między innymi za:
•  rozwój krótkoterminowej orientacji inwestorów, którzy zainteresowani 

są szybkimi zwrotami z inwestycji i preferują krótki horyzont czasowy 
inwestycji28; 

• 	rozwój orientacji krótkoterminowej i zwiększenia tendencji do podejmowa-
nia nadmiernego ryzyka wynagrodzeń najwyższej kadry menedżerskiej29;

• 	wzrost motywacji zewnętrznej zarządzających poprzez szczegółowe struk-
turyzowanie pakietów płacy menedżerskiej30; 

• 	presję inwestorów na osiąganie przez spółki zysku w krótkim okresie, 
wykazywaniu zysku w raportach kwartalnych31; 

• 	usankcjonowanie działania utylitarnego i we własnym interesie oraz 
zwiększenie tendencji menedżerów do działania nieetycznego32;

• 	nadmierne i nieodpowiedzialne wykorzystywanie dźwigni finansowej33;
• 	nieodpowiedzialne działania pośredników finansowych nastawionych na 

realizację szybkich zysków34;

27 N. Yahanpath, A brief review...
28 A. Kennedy, End of shareholder..., s. 165–170.
29 T. Tse, Shareholder and stakeholder theory: after the financial crisis, Qualitative Research 

in Financial Markets 2011/3/1, s. 51–63; J. Hull, The credit crunch of 2007: What went 
wrong? Why? What lessons can be learned?, Working Paper, Joseph Rotman School of 
Management, University of Toronto, Toronto 2008. 

30 N. Yahanpath, A brief review...; K. Rost, M. Osterloh, Management fashion pay-for-
performance for CEOs, Schmalenbach Business Review 2009/61, s. 119–149. 

31 S. McGee, Chasing Goldman Sachs, Crown Business, Nowy Jork 2010.
32 N. Yahanpath, A brief review...; J. Boatright, Ethics in finance, Blackwell Publishing, 

Oxford 2008; L. Mitchell, Corporate irresponsibility, Yale University Press, New Haven 
2001; H. Glasbeek, Wealth by stealth. Corporate crime, corporate law and the perversion 
of democracy, Between the Lines, Toronto 2002. 

33 T. Tse, Shareholder...
34 D. Kansas, Guide of the end of Wall Street as we know it, Collins Business, Nowy Jork 

2009; T. Clarke, J. Chanlat, Introduction: A new order? The recurring crisis in Anglo-
American corporate governance and the increasing impact on European economies and 
institutions, [w:] T. Clarke, J. Chanlat (red.), European corporate governance. Readings 
and perspectives, Routledge, Londyn 2009, s. 1–42.
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• 	nadmierny rozwój inżynierii finansowej, wykorzystującej złożone instru-
menty o trudnych do przewidzenia wynikach35. 
Wszystkie te efekty uboczne koncepcji zwiększania wartości dla akcjo-

nariusza przyczyniły się do załamania na rynku finansowym oraz okazały się 
bardzo kosztowne zarówno dla inwestorów, jak i całych gospodarek. Warto 
jednak zauważyć, iż większość z krytykowanych efektów dominacji koncepcji 
budowania wartości dla akcjonariusza jest często uznawanych za sukces no-
woczesnych finansów, czynnik zwiększający płynność rynku kapitałowego czy 
element sprzyjający demokratyzacji systemu finansowego i inwestowania36. 

3.2. Shareholder value jako błędne założenie celu przedsiębiorstwa 

Drugą grupę krytycznych uwag pod adresem ideologii shareholder value 
stanowią analizy całkowicie podważające jej sens i rolę w zarządzaniu i nad-
zorem nad spółką. Z jednej strony pojawiają się studia o historycznej przy-
datności koncepcji, która szacowana jest na około 20–25 lat i która właśnie 
dobiega końca w przypadku koncepcji budowania wartości dla akcjonariusza. 
Oznacza to, że koncepcja shareholder value przestaje być paradygmatem 
determinującym kierunek rozwoju przedsiębiorstw i powinna być zastąpiona 
nowym podejściem37. Poddaje się w wątpliwość, czy funkcjonowanie spółki 
w oparciu o założenia shareholder value jest w ogóle pożądanym kierunkiem 
działania, gdyż nie uwzględnia wymogów współczesnej złożonej rzeczywi-
stości funkcjonowania biznesu i nie bierze pod uwagę istotnych wymiarów 
działania przedsiębiorstwa38. 

Koncepcja shareholder value jest krytykowana także za wypaczenia zwią-
zane z działaniem w warunkach niedoskonałości organizacyjnych (corporate 
myopia), dominację orientacji krótkoterminowej oraz nadmierną koncentra-
cję na wskaźnikach finansowych39. Na poważne wątpliwości w sensowność 

35 N. Yahanpath, A brief review...
36 S. McGee, Chasing...
37 N. Fligstein, The end...
38 C. Mayer, Firm commitment: Why the corporation is failing us and how to restore trust in 

it, Oxford University Press, Oxford 2012. 
39 R. Wartzman, The long view: Why „maximizing shareholder value” is on its way out, Time: 

Business and Money, 25.09.2013, http://business.time.com/2013/09/25/the-long-view-why-
maximizing-shareholder-value-is-on-its-way-out/; stan na dzień 20.02.2014 r.
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podejścia shareholder value uwagę zwraca Lynn Stout40, która zauważa, iż 
spółki funkcjonujące zgodnie z założeniami omawianego ujęcia w efekcie 
działają na szkodę akcjonariuszy. Stout wskazuje między innymi, iż koncepcja 
shareholder value41:
1. Nie ma poparcia w tradycji amerykańskiego prawa spółek handlowych – 

zgodnie z regulacjami stanu Delaware, gdzie zarejestrowana jest większość 
amerykańskich spółek, przedsiębiorstwo może być założone dla realizacji 
dowolnego, prawnie dozwolonego, celu. Orzeczenie sądu w słynnej spra-
wie Dodge vs. Ford nie uczyniło precedensu wyższości celów akcjona-
riuszy nad innymi grupami i nie stało się obowiązującą doktryną przyjętą 
przez pozostałe sądy w Stanach Zjednoczonych. 

2. Jest sprzeczna z logiką funkcjonowania struktur gospodarczych – prze-
konanie, że teoria pryncypała i agenta odzwierciedla rzeczywistość, jest 
błędne, wielu akcjonariuszy i menedżerów zachowuje się odmiennie niż 
teoria ta opisuje. Ponadto, założenie, że akcjonariusze są właścicielami 
spółek, jest powtarzanym dogmatem niemającym zastosowania w praktyce. 
Jak bowiem wskazuje sama semantyka, akcjonariusze są właścicielami 
akcji, a nie przedsiębiorstwa i posiadają ograniczone prawa wynikające 
z posiadania akcji. Co więcej, teoria agencji nie tylko zapomina o innych 
interesariuszach spółki, ale także wszystkich akcjonariuszy traktuje iden-
tycznie, a mogą oni zasadniczo różnić się oczekiwaniami i horyzontem 
obecności w spółce.

3. Nie jest poparta badaniami empirycznymi, a analizy prowadzone w jej 
ramach bardzo upraszczają złożone zjawiska ekonomiczne i społeczne. 
Wiele opracowań czyni absurdalne założenie, wykorzystując proste wskaź-
niki opisujące poszczególne rozwiązania z zakresu złożonych struktur 
nadzorczych i zarządczych i odnosząc je do natychmiastowej zmiany 
kursu akcji. Wyniki analiz są często sprzeczne, dotyczą niewielkiej grupy 
przedsiębiorstw lub odnoszą się do krótkiego okresu. 

40 L. Stout, The shareholder value myth: How putting shareholders first harms investors, 
corporations and the public, Berrett-Kohler Publishing, San Francisco 2012. 

41 Idem, The problem of... 
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4. Kierunki rozwoju na przyszłość

W obliczu tak znacznej krytyki perspektywy shareholder value oraz prze-
konania, iż jej założenia wyczerpały się i nie odpowiadają na zapotrzebowania 
współczesnego biznesu, można oczekiwać pewnych zmian – zarówno na po-
ziomie teoretyczno-koncepcyjnym, jak i regulacyjno-praktycznym. Zmiany te 
byłyby wówczas widoczne w tworzonych regulacjach i faktycznie realizowane 
przez spółki, co wymagałoby opracowania modeli teoretycznych ułatwiają-
cych zrozumienie motywacji i działania przedsiębiorstw wychodzących poza 
doktrynę shareholder value. Analizując przyszłe kierunki rozwoju nadzoru 
korporacyjnego, można zatem wskazać trzy zasadnicze scenariusze. Oczywi-
ście scenariusz pierwszy, bazowy, nie zakłada żadnych zmian, w przekonaniu, 
iż koncepcja budowania wartości dla akcjonariusza jest silnie zakorzeniona 
w praktyce i nauce, a sygnalizowane tendencje nie są wystarczająco silne, by 
dokonać poważniejszych zmian. Zgodnie ze scenariuszem drugim, można się 
spodziewać niewielkich zmian zwiększających udział interesariuszy w zarzą-
dzaniu i nadzorze nad spółką (np. w odniesieniu do pracy rady, w wykorzysty-
waniu mierników oceny zarządzających). Scenariusz ten jest pochodną nurtu 
w literaturze przedmiotu, zgodnie z którym badacze częściej wskazują na różne 
wymiary odpowiedzialności przedsiębiorstwa i rolę poszczególnych grup 
interesu42 oraz na istotne znaczenie wskaźników pozafinansowych, głównie 
mierników określających realizację działań społecznych (social performance) 
oraz ochrony środowiska (environmental performance)43. Taka zmiana w po-
strzeganiu roli biznesu i przedsiębiorstwa na rynku wpisuje się w tak zwane 
podejście pluralistyczne44 i wywiera znaczący wpływ na praktykę i zasady 
corporate governance. Zmieniają się nie tylko ramy i zalecenia odnośnie do 
funkcjonowania poszczególnych mechanizmów (np. rada, struktura wynagro-
dzenia najwyższej kadry menedżerskiej, obszary przejrzystości), ale także poja-
wiają się inne wskaźniki, które powinny stać się przedmiotem zainteresowania 
i działań w zakresie corporate governance. Oznacza to większą legitymizację 
wcześniej już postulowanych definicji, pojmujących nadzór korporacyjny – 
zgodnie ze społecznym modelem przedsiębiorstwa – jako miejsce współpracy 

42 T. Clarke, J. Chanlat, Introduction...
43 B. Tricker, Corporate governance...
44 I. Postuła, Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 

2013, s. 37.
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między różnym grupami interesariuszy. I wreszcie, scenariusz trzeci zakłada 
radykalne, zasadnicze zmiany na poziomie teoretyczno-koncepcyjnym, które 
pociągną za sobą weryfikację sposobu funkcjonowania spółek w praktyce 
i będą wywierały znaczący wpływ na sferę regulacyjną. Wówczas zmiany 
w zarządzaniu i nadzorze nad spółką mogą objąć takie aspekty jak: stosowane 
wskaźniki efektywności spółki, praktykę działania rady, strukturyzowanie 
wynagrodzenia menedżerskiego czy politykę informacyjną. Wybrane możliwe 
nowe rozwiązania przedstawiono w tab. 1.

TABELA 1: Możliwe nowe rozwiązania w nadzorze korporacyjnym w reakcji na krytykę kon-
cepcji shareholder value

Mechanizm  
corporate governance Możliwe zmiany

Wskaźniki sukcesu i/lub 
efektywności spółki

– finansowe i pozafinansowe mierniki obejmujące wskaźniki 
społeczne (zaufanie, dialog społeczny) oraz środowiskowe 
(np. redukcja zużycia materiałów, wody, energii, ograniczenie 
emisji CO2).

Struktura własności 

– ulgi podatkowe dla inwestycji długoterminowych,
– ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy posiadających akcje 

mniej niż 2–3 lata,
– podatki od transakcji kapitałowych.

Praktyka rady 

– większy udział członków niezależnych, również reprezentu-
jących różne środowiska / interesariuszy, 

– większe znaczenie etyki postępowania, 
– członkowie z firmy bez prawa głosu,
– więcej czasu poświęconego na posiedzenia rady.

Wynagrodzenie mene-
dżerskie 

– włączenie pozafinansowych wskaźników działania spółki 
jako elementów oceny pracy zarządzających do pakietów 
wynagrodzeń,

– większy udział akcji dla menedżerów w pakietach wynagrodzeń.

Polityka informacyjna
– rezygnacja z raportowania kwartalnego, 
– zwiększenie aspektów / mierników raportowania, 
– lepsza komunikacja z inwestorami. 

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Możliwe rozwiązania przedstawione w tab. 1 wskazują na szeroki wachlarz 
potencjalnych działań inkorporujących uwagi krytyków koncepcji shareholder 
value. Należy jednak pamiętać, iż akcjonariusze będą zainteresowani realizowa-
niem przez przedsiębiorstwo zysku i zwiększaniem wartości spółki. Niemniej 



Nadzór korporacyjny wobec krytyki koncepcji shareholder value 21

jednak krytyka maksymalizacji wartości dla akcjonariusza nie zakłada odejścia 
od celów finansowych na rzecz realizacji celów społecznych, lecz rekomenduje 
budowanie tej wartości w sposób zrównoważony w dłuższym okresie.

5. Zakończenie

Koncepcja budowania wartości dla akcjonariusza zdominowała analizy 
i praktykę działania spółek w sferze nadzoru korporacyjnego. Badania nad cor-
porate governance prowadzone w ostatnich 30 latach w znakomitej większości 
wychodzą z założenia, że działania podejmowane przez spółki i inicjowane 
przez ich kadry zarządzające mają na celu zwiększanie wartości spółek, a zmia-
ny ceny akcji są traktowane jako główny miernik skuteczności pracy zarządza-
jących. Słabości nadzoru korporacyjnego, zidentyfikowane wraz z wybuchem 
kryzysu finansowego, poddały w wątpliwość nie tylko efektywność koncepcji 
shareholder value, ale także jej sens ekonomiczny i społeczny. W efekcie, 
zarówno w literaturze przedmiotu, praktyce gospodarczej, jak i w obszarze 
regulacji, pojawiło się wiele opracowań krytykujących koncepcję budowania 
wartości dla akcjonariusza i jej zastosowanie w nadzorze korporacyjnym. 
Choć takie uwagi sygnalizowane były już wcześniej, w obliczu obecnych 
wyzwań i presji regulacyjnej nabierają konkretnej wymowy i mogą przyczynić 
się do istotnych zmian w zasadach funkcjonowania mechanizmów corporate 
governance. Współcześnie prowadzona krytyka koncepcji shareholder value 
może wpłynąć na praktykę i regulacje w nadzorze korporacyjnym, które nie 
tylko mogłyby w większym stopniu uwzględniać oczekiwania różnych grup 
interesariuszy, ale także zwiększyłyby zakres wskaźników stosowanych dla 
oceny efektywności spółek o wymiar społeczny i środowiskowy. 
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CORPORATE GOVERNANCE AND THE CRITICISM OF SHAREHOLDER VALUE

( S u m m a r y )

The complexity of corporate governance and the need to consider a set of various economic, 
social, legal, historical and cultural determinants lead to the development of different research 
perspectives. Despite the multi-theme approaches the concept of shareholder value, the fun-
damental assumption of principal-agent theory, appeared to become the paradigm for research 
of the efficiency of corporate governance mechanisms and evolution and gave rise to many 
regulations or best practice. Corporate governance inefficiencies identified with the outbreak of 
the financial crisis cast doubt not only on the effectiveness of the shareholder value approach, 
but also on its economic and social argumentation. The current critic of this perspective may 
have impact on the corporate governance practice and regulation. 
Keywords: criticism of MSV, corporate governance
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