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1. Streszczenie 

 

 

Celem niniejszej pracy jest przebadanie poziomu własności jako czynnika 

predysponującego do kłamstwa na temat posiadanego dobra. Obiektem badania są spółki 

giełdowe, a konkretnie zarządy spółek giełdowych wraz z radami nadzorczymi.  

Połączenie podejścia ewolucyjnego z teoriami motywacji pozwala założyć, że większe 

zaangażowanie finansowe zarządu i rady nadzorczej w firmę powoduje powstanie 

silniejszego do niej przywiązania oraz zwiększoną potrzebę jej osiągnięć. Osiągnięcia firmy 

są przecież bezpośrednim dowodem na życiowy oraz zawodowy sukces zarządu kierującego 

firmą. Stąd więc założenie, że zarządy będą szczególnie dbać o wizerunek spółek, należących 

w większości do nich, posuwając się nawet do zawyżania danych finansowych, zwiększania 

kontroli nad spółką oraz publikowanymi informacjami.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipotezy  

 

 

1. Prawdopodobieństwo wystąpienia kłamstwa w sprawozdaniu finansowym wzrasta 

wraz z poczuciem własności.  

 

2. Wyższy poziom poczucia własności powoduje obniżenie częstotliwości komunikacji z 

otoczeniem. 

 

3. Wyższy poziom poczucia własności powoduje dążenie do zwiększania kontroli nad 

spółką. 

 

4. Wyższy poziom poczucia własności wpływa negatywnie na deklaracje stosowania 

zasad etyki biznesu. 
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3. Źródła danych 

 

 

Dane finansowe pozyskane zostały z opublikowanych przez spółki rocznych raportów 

finansowych. Do końca 2007 roku w Polsce istniała konieczność tzw. podwójnej 

sprawozdawczości finansowej. Oznacza to, że spółki publikowały raporty finansowe 

sporządzone przez siebie (raport za IV kwartał), a około 4 miesiące później raporty 

z pokrywającego się okresu (sprawozdanie roczne), audytowane przez biegłych. Dane z tych 

raportów są porównywalne, ponieważ raport za IV kwartał zawierał między innymi 

zsumowane dane od początku roku. Daje to możliwość porównania wyników finansowych 

spółek giełdowych. Dodatkowo w każdym raporcie finansowym spółki zobowiązane są 

przedstawić dane z poprzedniego okresu porównywalne do bieżącego. Otrzymujemy w ten 

sposób kolejną porcję audytowanych przez biegłego wyników spółki za ten sam rok, ale 

ponownie zweryfikowaną i opublikowaną półtora roku po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego, wraz ze sprawozdaniem za kolejny rok. 

Różnic pomiędzy badanymi wynikami nie można tłumaczyć tzw. błędem 

podstawowym. Ustawa o rachunkowości reguluje ten problem, stwierdzając, że jeśli spółka 

otrzymała informacje, mające znaczny wpływ na kształt sprawozdania, powinna je ująć w 

roku, w którym je otrzymała. W przypadku, gdy spółka „stwierdziła popełnienie 

w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać 

sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone 

w art. 4 ust. 1, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał 

(fundusz) własny i wykazuje jako ‘zysk (strata) z lat ubiegłych’.” (Trzpioła, 2008).  

Przy czym warto zauważyć, że art. 4 ust. 1 tejże ustawy stanowi, że „jednostki 

obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno 

przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy” (Trzpioła, 2008). 

Można więc przyjąć, że wszelkie różnice pomiędzy publikowanymi wynikami raportu 

kwartalnego i rocznego, dotyczącymi tego samego okresu, mogą być uznane wg definicji 

ustawowej, za wskaźnik „rzetelności i jasności przedstawienia sytuacji majątkowej, 

finansowej oraz wyniku finansowego” – a więc wskaźnikiem prawda/kłamstwo. 

Wszystkie raporty finansowe (roczne i kwartalne) spółek giełdowych dostępne są 

w Komisji Nadzoru Finansowego oraz w giełdowym Elektronicznym Systemie 

Przekazywania Informacji (ESPI) na stronie www.emitent.e-pap.pl oraz 

www.gpwinfostrefa.pl, a także na stronach internetowych samych spółek.  

Dane dotyczące ilości kobiet w radach nadzorczych oraz dane dotyczące struktury 

akcjonariatu uzyskane zostały z zatwierdzonych przez KNF prospektów emisyjnych spółek, 

debiutujących na parkiecie giełdy papierów wartościowych. Prospekty dostępne są w Komisji 

Nadzoru Finansowego. 

Dane dotyczące odrzuconych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” 

pochodzą z informacji bieżących, publikowanych przez spółki. Informacje bieżące dostępne 

są w giełdowym Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) dostępnym na 

stronie www.emitent.e-pap.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl, a także na stronach internetowych 

spółek. Stamtąd też pochodzą dane dotyczące ilości komunikatów opublikowanych przez 

spółki w ciągu roku od debiutu. 
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Selekcja danych 

 

Prawo rynku kapitałowego zmienia się bardzo często, a sytuacja prawna obowiązująca 

w okresie od 26 października 2005 do 15 marca 2009 była wyjątkowa i nie powtórzy się 

więcej na polskim rynku. Dzięki niej można zbadać wyniki firm działających w tych samych 

warunkach gospodarczych i prawnych, a także w porównywalnych warunkach 

psychologicznych, mając pełny dostęp do ich danych finansowych oraz informacji o zasadach 

ich działania i strukturze. 

 

W badaniu wzięło udział 116 wyselekcjonowanych spółek giełdowych. Kryterium doboru 

spółek było bardzo ostre. Odrzucone zostały spółki, które: 

 nie raportowały po raz pierwszy w czasie obowiązywania podwójnego raportowania 

(od 26 października 2005 do 15 marca 2009), wynikającego z Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  

 przed debiutem na rynku regulowanym notowane były na New Connect; 

 planowały debiut przed rokiem 2005 i z jakiegokolwiek powodu przełożyły debiut 

pomimo rozpoczęcia procedur;.  

 powróciły na parkiet giełdowy po przerwie w notowaniach lub odeszły nim 

opublikowały oba raporty; 

 są notowane na giełdach papierów wartościowych w innych państwach i rozliczają się 

wg prawa innego państwa (nie przygotowują raportów finansowych zgodnie 

z obowiązującym prawem polskim); 

 nie emitowały nowych akcji podczas debiutu. 

 

 Selekcja zapewniła badanie spółek, które po raz pierwszy publikowały swoje 

sprawozdania właśnie w okresie podwójnego raportowania. Spółki te nie nabyły jeszcze 

żadnych nawyków, związanych z publikacją informacji na swój temat, nie były oswojone 

z nową dla nich sytuacją, a ponadto poczucie własności u tych większościowych właścicieli 

spółek, których akcjonariat nie był silnie zróżnicowany, jest jeszcze świeże. Należy założyć, 

że wraz z upływem czasu po wprowadzeniu akcji na giełdę i zmniejszeniu udziałów w spółce, 

pierwotnie odczuwane poczucie własności słabnie. 

 

W trakcie przygotowywania danych zastosowano szczególne działania: 

 akcje w posiadaniu prokurentów zaliczone zostały do puli zarządu i rady nadzorczej 

z powodu szczególnej funkcji urzędu prokurenta; 

 akcje zarządu i rady nadzorczej posiadane pośrednio (poprzez spółki w 100% zależne) 

zaliczane były jako akcje posiadane bezpośrednio; 

 jeśli spółka ze względu na datę debiutu publikowała w danym roku tylko raport 

roczny, pod uwagę brane były raporty z kolejnego roku. 
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Opis badanych zmiennych 

 

Zmienna niezależna 

 

Własność 

Zmienna ta jest procentową prezentacją ilości akcji zarządzanej przez siebie spółki, 

posiadanych wspólnie przez zarząd i radę nadzorczą przed debiutem na giełdzie papierów 

wartościowych.  

Zmienna została skategoryzowana na: „0 – 80%” i „81 – 100%”.  

Ilość spółek wynosi N=116.  

W kategorii „0 – 80%” znalazło się 41,4% spółek.  

W kategorii „80 - 100%” znalazło się 58,6% spółek.  

Skrajne wartości w próbie:  

0% akcji w posiadaniu zarządu i rady nadzorczej - 10 spółek 

100% akcji w posiadaniu zarządu i rady nadzorczej - 40 spółek 

 

Zmienne zależne 

 

Kłamstwo_Is  

Jest to wyliczenie różnicy między zyskiem netto opublikowanym przez spółkę w raporcie 

kwartalnym, przygotowywanym samodzielnie, a zyskiem netto opublikowanym w raporcie 

rocznym, audytowanym przez biegłego, opublikowanym w tym samym roku. Zmienna 

została skategoryzowana na: „brak różnicy” – „wynik zawyżony” – „wynik zaniżony”. 

 

Kłamstwo_IIs   

Jest to wyliczenie różnicy między zyskiem netto opublikowanym przez spółkę raporcie 

kwartalnym, przygotowywanym samodzielnie, a zyskiem netto opublikowanym w raporcie 

rocznym, audytowanym przez biegłego, opublikowanym w kolejnym roku, jako dane 

porównywalne dla prezentowanych wartości. Zmienna została skategoryzowana na: „brak 

różnicy” – „wynik zawyżony” – „wynik zaniżony”. 

 

Powiązania 

Jest to zmienna wykazująca istnienie lub brak powiązania rodzinnego pomiędzy zarządem 

i radą nadzorczą. 

 

DP_r 

Jest to zmienna wykazująca ilość odrzuconych zasad z kodeksu etycznego Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na GPW. Zmienna została skategoryzowana na 2 kategorie: „najwyżej 

jedna zasada odrzucona” oraz „więcej niż jedna zasada odrzucona”. Przyjęcie takiego 

podziału podyktowane jest koniecznością uwzględnienia zastrzeżenia zawartego w Dobrych 

Praktykach, dotyczącego zasady prowadzenia strony www w języku angielskim, 

wyznaczającego czas na dostosowanie się na 1 stycznia 2009. Wiele spółek wskazywało 

tę zasadę, jako niespełnioną. 
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4. Wyniki badania 

 

Własność a fałszowanie 

 

Hipoteza 1: Prawdopodobieństwo wystąpienia kłamstwa w sprawozdaniu finansowym 

wzrasta wraz z poczuciem własności (zmienne: własność i kłamstwo_Is). 

 

Analiza Chi-kwadrat wykazała istotną różnicę, χ² (2, 116) = 22,581; φ = 0,441; 

p<0,001) pomiędzy liczebnościami obserwowanymi a oczekiwanymi. Wyniki w 

sprawozdaniach finansowych uzależnione są od ilości akcji przedsiębiorstwa, które były 

w rękach zarządu i rady nadzorczej podczas debiutu. 

Uzyskany rezultat pozwala więc przyjąć postawioną hipotezę pierwszą.  

Siła związku mierzona za pomocą statystyki V Kramera wskazuje na istnienie 

zależności pomiędzy poziomem posiadania, a kierunkiem przekłamania poziomu zysku netto 

spółki (V Kramera = 0,441; p < 0,001).  

 
 

Wykres 1a.  Porównanie wyników – IV kwartał i rok bieżący (oś Y wskazuje ilość wystąpień) 

 
 

 

Wśród wszystkich spółek, w których ponad 80% udziałów przed debiutem miał 

Zarząd i rada nadzorcza, stanowiących 58,6% wszystkich badanych spółek, ponad 67% 

opublikowało wyniki zawyżone (67,6% tych spółek). Spółki te zawyżyły wyniki o średnio 

η=3,7% (N=46, η=3,7391, σ=8,30703). Wyniki zaniżone były udziałem ponad 17% spółek 

(dokładnie 17,6%) o takiej strukturze akcjonariatu, a brak różnic zaobserwowano u blisko 

15% (dokładnie 14,7%).  
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Wykres 1b.  Wyniki spółek – ponad 80% akcji w rękach zarządu i rady nadzorczej 

 

 

Warto też przyjrzeć się procentowym wartościom całej próby (wykres 1c), co obrazuje 

siłę efektu w porównaniu z pozostałymi kategoriami. Co ciekawe, w kategorii „brak różnic” 

zaobserwować można tendencję spadkową wraz ze wzrostem ilości posiadanych przez zarząd 

i radę nadzorczą akcji. Zaliczenie więc „wyniku zawyżonego” i „wyniku zaniżonego” do 

jednej kategorii kłamstwa, skutkowałoby zwiększeniem obserwowanego efektu. Teoretycznie 

należałoby jedynie „brak różnic” uznać za brak kłamstwa w czystej postaci. W tym badaniu 

jednak istotnym czynnikiem jest kłamstwo, przyczyniające się do podniesienia wizerunku, 

czy samooceny. 

 

Wykres 1c.  Rozłożenie wyników spółek na tle całej badanej grupy 
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Wyniki analizy poziomu zysku netto wygenerowanego przez spółkę samodzielnie 

i audytowanego przez biegłego w kolejnym roku (dane porównywalne) (zmienne: 

własność i kłamstwo_IIs). 

 

W powtórnym badaniu danych dotyczących tego samego okresu, ale publikowanych 

po roku, wynik potwierdził się. Analiza Chi-kwadrat wykazała istotną różnicę , χ² (2, 115) = 

21,531; φ=0,433; p<0,001) pomiędzy liczebnościami obserwowanymi a oczekiwanymi. 

Wyniki w sprawozdaniach finansowych uzależnione są od ilości akcji przedsiębiorstwa, które 

były w rękach zarządu i rady nadzorczej podczas debiutu. Uzyskany rezultat pozwala 

ponownie przyjąć postawioną hipotezę pierwszą. Siła związku mierzona za pomocą statystyki 

V Kramera wskazuje na istnienie zależności pomiędzy poziomem posiadania, a kierunkiem 

przekłamania poziomu zysku netto spółki (V Kramera = 0,339; p < 0,001).  

 

Spośród wszystkich spółek, w których ponad 80% udziałów przed debiutem miał 

Zarząd i rada nadzorcza (50,4% wszystkich badanych spółek), aż 68,7% opublikowało 

wyniki zawyżone o średnio 5,7% (N=46, η=5,6765, σ=15,57472). Wyniki zaniżone były 

udziałem prawie 19% spółek (dokładnie 19,4%), brak różnic zaobserwowano u 12% (11,9%). 

Po roku pogłębiła się więc o około 2% średnia, o jaką skorygowane zostały 

wyniki przygotowane samodzielnie przez spółki. Komparacja danych porównywalnych 

z wartościami przedstawionymi rok wcześniej jest pomijana podczas dokonywania oceny 

spółki, choć wydawałaby się działaniem zasadnym. 

 

Wykres 1d.  Porównanie wyników – IV kwartał i rok kolejny (oś Y wskazuje ilość wystąpień) 
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Własność a ukrywanie 

 

Hipoteza 2: Wyższy poziom posiadania powoduje obniżenie częstotliwości komunikacji z 

otoczeniem (zmienne: informacje_pap_r x własność) 

 

Ze względu na zbyt małe liczebności w grupach nie udało się przeprowadzić analizy 

ze zmienną dzielącą posiadanie na 5 kategorii. Przeprowadzone zostało więc badanie na 

zmiennej dzielącej poziom własności na dwie kategorie: powyżej i poniżej 80% własności. 

Badanie tej korelacji analizą chi-kwadrat Pearsona wykazało związek pomiędzy 

zmiennymi χ² (4, 116) = 12,839; φ = 0,333; p<0,012). 

Oznacza to, że większa ilość akcji, będących w posiadaniu zarządu i rady nadzorczej 

przed debiutem, przyczynia się do zmniejszenia ilości publikacji informacji bieżących 

(komunikatów). Hipoteza druga została potwierdzona. 

 

 

Wykres 2a.  Zależność ilości komunikatów spółki w podziale na własność 

 

 

 

Własność a potrzeba sprawowania kontroli/władzy 

 

Hipoteza 3: Wyższy poziom posiadania powoduje dążenie do zwiększania kontroli nad 

spółką (zmienne: własność i powiazania) 

 

Badanie korelacji chi-kwadrat Pearsona wykazało bardzo silny związek pomiędzy 

obecnością powiązań rodzinnych a ilością akcji skupionych w ręku zarządu i rady nadzorczej, 

χ² (1, 116) = 14,954; φ=0,359; p<0,001). Hipoteza trzecia została więc potwierdzona. Tak 

wysoka korelacja oznacza, że większa ilość akcji, będąca w posiadaniu zarządu i rady 
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nadzorczej przed debiutem, skutkuje wzrostem ryzyka wystąpienia powiązań 

rodzinnych między nimi.  

 

Nie można przeprowadzić tego badania w podziale własności na 5 kategorii 

ze wzglądu na zbyt małą ilość obserwacji w grupach.  

 
 
Wykres 3a.  Poziom posiadania akcji w podziale na powiązania rodzinne między 

   zarządem i radą nadzorczą 

 
 

Niezależność przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej jest częścią, 

obowiązującej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych etyki biznesu, zwaną 

Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.  

 

 

Własność a deklaracje etyczne 

 

Hipoteza 4: Wyższy poziom posiadania wpływa negatywnie na deklarację stosowania 

zasad etyki biznesu (zmienne: własność, DP_r) 

 

Badanie korelacji chi-kwadrat Pearsona wykazało związek pomiędzy zmiennymi, 

χ² (1, 116) = 4,082; φ = -0,188; p<0,043). Dokładny test Fishera zwrócił istotność dwustronną 

na poziomie p=0,050 i jednostronną p=0,034. Hipoteza czwarta została więc potwierdzona, 

jednak wymagałaby bardziej szczegółowego zbadania. Zarządy o wyższym poziomie 

własności częściej kwestionują zasady etyki biznesu niż zarządy pozostałych spółek. 

Wśród spółek, w których zarządy mają mniejsze poczucie własności, prawie jedna trzecia 

zadeklarowała przestrzeganie zasad etycznych w całości. 
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Wykres 4a. Ilość odrzuconych zasad Dobrych Praktyk w podziale na poziom własności  

  wyrażony procentowo  

 

 

 

5. Podsumowanie 

 

Poczucie własności 

 

Wszystkie wykonane badania zwróciły wynik o wysokich istotnościach. Potwierdziło 

się ogólne założenie o stosowaniu kłamstw w obronie wartości własnego dobra oraz 

zwiększaniu kontroli nas spółką i jej publikacjami.  

Potwierdziło się przypuszczenie, że prawdopodobieństwo wystąpienia kłamstwa w 

sprawozdaniu finansowym wzrasta wraz z poczuciem własności. Zarządy podnoszą 

wyniki finansowe, a tendencja w grupie 80-100% własności jest tak silna w porównaniu do 

innych grup, że nie może to być przypadkiem, czy zwykłą pomyłką. Jest to wyraźna 

tendencja, w której zapewne jest ukrytych kilka przypadków pomyłek księgowych, 

skorygowanych przez audytora. Są one jednak niemożliwe do wykluczenia w takim badaniu, 

a skala zaobserwowanego zjawiska pozwala przypuszczać, że błąd spowodowany włączeniem 

ich do puli spółek zawyżających wynik, nie jest istotny statystycznie.  

Wpływ poziomu własności spółki na ilość publikowanych komunikatów także 

wykazał istotną zależność. Przebadanie ilości komunikatów negatywnych i pozytywnych w 

tych spółkach mogłoby wykazać przewagę, która wyjaśniłaby, czy ograniczenie ilości 

spowodowane jest blokadą informacji złych dla spółki, czy tylko niechęcią zarządu do 

opowiada, czy tłumaczenia się innym osobom z zewnątrz. W tej chwili pewne jest, że spółki 

należące przed debiutem w większości do zarządów publikują mniej informacji 

bieżących na swój temat.  
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Zwiększanie kontroli nad posiadaną spółką okazało się strategią ponad połowy 

zarządów o dużym poczuciu własności. Co ciekawe istnieje wysoka dodatnia korelacja 

między ilością akcji w posiadaniu członków organów spółki, a ilością kobiet w radzie 

nadzorczej χ² (4, 116) = 12,042; φ = 0,322; p<0,017). Wśród spółek z przedziału własności 

0—20% przeważają te, które kobiet do rady nadzorczej nie wpuściły. W spółkach o 

wysokim poziomie własności przewaga spółek posiadających kobiety w ramach rady 

nadzorczej jest znacząca.  

 
Wykres 5.  Spółki w podziale na obecność kobiet w radzie nadzorczej lub jej brak (oś Y prezentuje ilość 

wystąpień) 

 

 

Jednak znaczna ilość tych kobiet to matki, żony i córki członków zarządu, a więc 

najbliższa rodzina. Zarząd jest pierwotnym organem spółki, pierwszym, jaki w każdej nowo 

powołanej spółce powstaje, więc można przypuszczać, że skład rady nadzorczej, 

powoływanej do życia w późniejszym okresie (w miarę wzrostu wymogów prawnych 

stawianych firmie) jest wynikiem decyzji Zarządu. Jest to całkowite odwrócenie ról, które nie 

powinno mieć miejsca. Rada nadzorcza jest w tych spółkach albo fikcyjna i nie spełnia 

żadnych funkcji nadzorczych, albo zależna i nieobiektywna, podlega bowiem Walnemu 

Zgromadzeniu, w którym większość ma zarząd wraz z radą nadzorczą. Z badań 

przeprowadzonych dodatkowo, przy okazji badania opisanych hipotez, nie wykazano 

zależności między ilością kobiet w radzie nadzorczej, a poziomem zysku firmy, czy 

fałszem między sprawozdaniami, o których była mowa przy omawianiu hipotezy pierwszej. 

 

W obliczu omówionych wyników interesujące jest, że wzrost poczucia własności 

związany jest z niechęcią do składania deklaracji przestrzegania zasad etyki biznesu, 
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tzw. Dobrych Praktyk. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nie zaobserowano żadnej korelacji 

między ilością publikowanych informacji bieżących, a ilością przyjętych zasad Dobrych 

Praktyk. Oznacza to, że deklaracja otwartości i transparentności, w postaci przyjęcia 

nawet wszystkich zasad Dobrych Praktyk, nie pozwala przewidywać faktycznej 

otwartości komunikacyjnej spółki. Być może akceptacja tych zasad jest przejawem 

publicznego konformizmu. Trzeba także zaznaczyć, że nie ma korelacji między ilością 

przyjętych zasad Dobrych Praktyk, a fałszowaniem zysku netto. Oznacza to, że nie można na 

podstawie Dobrych Praktyk wnioskować o jakości sprawozdania finansowego. 

 

 Istnienie zależności pomiędzy kłamstwem na temat własnego dobra a poziomem 

własności pozwala przypuszczać, że udało się w tym badaniu przy okazji ustalić 

granicę pomiędzy tym co uważamy za własne, a co współwłasne. Z badań pośrednio 

wynika, że za własne uważamy już te dobra, które posiadamy w 80%. Własność 

psychologiczna nie jest więc zgodna z definicjami językowymi, prawnymi i ekonomicznymi. 

Te mówią o wyłącznym używaniu rzeczy. Psychologia pokazuje, że współwłasność także 

może nosić cechy własności. Zbyt mała ilość badanych spółek w poszczególnych kategoriach 

nie pozwala na jednoznaczne potwierdzenie poziomu 80% jako granicznej wartości 

własności, jednak nie można zaprzeczyć, że jest tutaj zależność, która zaczyna być już 

widoczna w kategorii 61-80% własności (wykres 6). Jest to zależność, którą na pewno 

warto byłoby dokładniej zbadać. 

 

 

Wykres 6.  Poziom posiadania w podziale na różnice w wyniku spółek (oś Y przedstawia ilość wystąpień) 
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Wartość własności 

  

Bardzo interesujące okazało się porównanie wyników korelacji badanych zmiennych 

zależnych z inną zmienną niezależną, mianowicie z wartością posiadanych akcji, zamiast 

procentowego wyrażenia ich ilości. W ten sposób badamy wartość własności, a nie poczucie 

własności. W badaniu zmienna „wartość_akcji_s” została skategoryzowana na dziewięć 

równych kategorii.  

Jedyną zaobserwowaną korelacją okazało się zestawienie wartości akcji 

z powiązaniami rodzinnymi, χ² (9, 116) = 19,886; φ = 0,414; p<0,019). Jest to jednak efekt 

nieco słabszy od uzyskanego przy badaniu poczucia własności. Wartość własności prowokuje 

więc – podobnie jak poczucie własności - potrzebę zwiększonej kontroli własnej nad 

działalnością spółki. Nie ma jednak to wpływu na ilość kobiet zatrudnionych w radach 

nadzorczych. Z braku tej zależności można więc wnioskować, że powiązania rodzinne w 

przypadku większych pieniędzy zaangażowanych firmę, związane są z umieszczaniem w 

radzie nadzorczej mężczyzn, być może synów, ojców i braci. Jest to intrygująca obserwacja, 

jednak nie można jej brać pod uwagę ze względu na małą ilość liczebności w grupach. 

Podobnie zależność pomiędzy wartością własności a potrzebą kontroli wymagałaby ona 

dokładniejszego zbadania i potwierdzenia w osobnym badaniu. 

 

 

Wykres 7  Wartość posiadania w podziale na powiązania rodzinne (oś Y przedstawia ilość wystąpień) 

 

 

  

Przeprowadzona analiza nie zwróciła natomiast istotnego wyniku w korelacji pomiędzy 

wartością akcji posiadanych przez zarząd i radę nadzorczą a niezgodnościami w 
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sprawozdaniach. Nie ma także istotnego związku pomiędzy tą zmienną a deklaracjami 

etycznymi, czy ilością publikowanych informacji.  

Brak korelacji pomiędzy wartością akcji a tymi zmiennymi potwierdza wagę poczucia 

wartości, czyli świadomości ilości posiadanych akcji w stosunku do całości akcji 

wyemitowanych, jako istotnego czynnika dla zaistnienia zaobserwowanych w tym badaniu 

efektów. Nie jest ważne, ile posiadane akcje są warte. Ważne jest natomiast, jaki 

stanowią procent całości, czyli jak bardzo firma jest „własna”. Istotne jest więc wrażenie, 

sama świadomość posiadania, a nie wartość posiadania. Sytuacja jest analogiczna jak w 

przypadku poczucia kontroli, gdzie ważniejsze jest poczucie kontroli od samej faktycznej 

kontroli. 

Wyniki przedstawionych badań mogą stanowić problem natury etycznej. Ocenę, czy 

wykazane efekty własnościowe mieszczą się w granicach etyki biznesu, czy już przekraczają 

jej granice, pozostawiam kwestią otwartą. Istotna jednak jest świadomość przy analizie 

fundamentalnej spółki giełdowej, że poczucie własności jej zarządu i rady nadzorczej 

ma istotny wpływ na sposób zarządzania. 
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