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„Az elmúlt két évtized folyamán a részvényesi-érték (shareholder value) ideológia
uralkodó vállalatirányítási elvvé vált az USA és Nagy-Britannia részvénytársaságainál.
Az elmúlt két-három év során a részvényesi-érték gondolata középpontba került az
európai országok – mint például Németország, Franciaország, Svédország –
vállalatirányítási vitáiban. A tavalyi évben a részvényesi-érték maximalizálása mellett
szóló érvek még Japánban is igen nagy figyelmet kaptak. 1999-ben az OECD kiadott egy
dokumentumot (Az OECD vállalatirányítási alapelvei), amely kihangsúlyozza, hogy a
részvénytársaságokat elsősorban a részvényesek érdekei szerint kell irányítani.…

A XXI. században ez egy megfelelő alapelv a fejlett gazdaságok részvénytársaságainak
irányítására? Növeli-e a részvénytársaságok teljesítményét ennek az elvnek az
alkalmazása?”

(Lazonick–O’Sullivan, 2000, 13-14. o.)
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A kutatási téma bemutatása
A vállalatirányítás1 kifejezés angol nyelvű megfelelője (corporate governance) az elmúlt
három évtized szülötte, ekkor jelent meg, és terjedt el világszerte mind a vállalati, mind
pedig az akadémiai közeg szóhasználatában (Zingales, 2000).
Olyan kérdések kerültek a középpontba, hogy kinek az érdekét kell szolgálnia a
részvénytársaságnak, és hogyan lehet annak érvényesítését biztosítani. A kifejezés ilyen
késői megjelenése igazán érdekes, ugyanis a részvénytársaságok már a múlt század
elején is a gazdasági élet meghatározó szereplői voltak mind Amerikában, mind pedig
Európában. Jelentőségük azóta csak növekedett, és mint vállalati forma hanyatlásáról
még ma sem lehet beszélni annak ellenére, hogy Jensen (1989) már a 80-as évek végén
megjósolta azt. Míg a kulcsszó csak rövid múltra tekint vissza, addig az alapvető
problémákkal már jóval korábban szembesültek.
A neoklasszikus közgazdaságtan abból indult ki, hogy a gazdaságot az ármechanizmus
koordinálja, ezért lényegében nem merült fel a vállalatirányítási problémakör. Azonban
Coase már 1937-ben felismerte, hogy a gazdasági probléma leírása csak részleges. Az
ármechanizmus

nem

elegendő

a

döntéshozatal

koordinálására,

a

hierarchiák

pótolhatatlan szerepet játszanak. Így került előtérbe a vállalatirányítás. Ebben az időben
jelent meg Berle és Means közös könyve, amely elsőként kimondottan a szórt tulajdonú
nyilvános részvénytársaság sajátosságaival foglalkozott (Berle−Means, 1932). Sőt, ekkor
bukkant fel a Harvard Law Review hasábjain egy még ma is megválaszolatlannak tűnő
kérdés. Két szakértő – Berle (1931, 1932) és Dodd (1932) – vitatkozott azon, hogy mi is a
nyilvános részvénytársaság célja, azaz kinek az érdekét kell szolgálnia. Már ekkor
megjelent az a nézet, hogy a részvénytársaság kizárólagos célja a részvényesek számára
történő „profitgyártás”, amit Berle képviselt. Ezzel a nézettel szállt szembe Dodd, aki a
részvénytársaságot egy olyan társadalmi intézménynek tekintette, amelynek a
profittermelés mellett társadalmi szolgáltatás2 nyújtása is feladata. Az itt felvetett
alapvető probléma további vizsgálata az elmúlt három évtizedben kapott hatalmas
lendületet.
Az angol corporate governance kifejezést vállalatirányításnak és vállalati kormányzásnak is szokták
fordítani.
2 Ez alatt a még biztosabb munkafeltételeket, a fogyasztók számára jobb minőségű termékeket és a
közösség mint egész jólétéhez történő nagyobb hozzájárulást kell érteni.
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A pénzügyi közgazdaságtan irányából az 1970-es években egy igen határozott ideológia
jelent meg. A részvénytársaság hatékonyságának és a társadalom jólétének − egymással
párhuzamosan és nem egymás rovására − legmagasabb szintje úgy érhető el, hogy a
részvényeseknek járó profitot maximalizáljuk. Mivel a részvénytársaság irányítását nem
a részvényesek végzik, így a fő feladat olyan intézményi környezet kialakítása, amely
biztosítja, hogy a menedzserek a részvényesek érdekeinek megfelelően vezessék a
részvénytársaságot. Minimalizálni kell a tulajdonosság és a kontroll elválásából fakadó
veszteségeket. Ennek az elképzelésnek a megerősödése és uralkodóvá válása jellemezte
az utóbbi húsz évet.
Ezzel párhuzamosan bukkant fel az érdekhordozói (stakeholder) elmélet3, ami
alapvetően a társadalmi felelősség oldaláról közelíti meg a kérdést. Ebből következően a
szerzőknek nem az a kimondott céljuk, hogy hatékonyabb működést biztosító
vállalatirányítási elveket fogalmazzanak meg, hanem a részvénytársaság által termelt
jövedelem

igazságosabb,

méltányosabb

elosztására

összpontosítanak.

Másként

értelmezik a részvénytársaságnak a társadalomban betöltött szerepét. Azonban vannak
olyan úgynevezett instrumentális megközelítések, amelyek szerint az érdekhordozói
szemlélet alkalmazása hatékonyabb vállalati működést tesz lehetővé annál, mint ami a
részvényesi-érték (shareholder value) maximalizálással elérhető.
Napjainkban

a

vállalatirányítási

kérdésekkel

foglalkozók

érdeklődésének

középpontjában az előbb említett két megközelítés áll. Az angolszász gyakorlatban a
részvényesi elsőbbség az uralkodó ideológia, ezt próbálja megtörni az érdekhordozói
elmélet mint pillanatnyilag egyetlen lehetséges vetélytárs. A doktori értekezés keretei
között e két irányzattól eltérő megközelítést alakítottam ki.
Az előbb említett uralkodó ideológia szerint a nyilvános részvénytársaság legfőbb célja a
részvényesi-érték maximalizálása. Kiindulásként igen fontos tisztázni, hogy pontosan
mit is kell érteni a részvényesi-érték és annak maximalizálása alatt.
Definíció: A részvényesi-érték (shareholder value) „az az érték, amit a részvényes a
részvénytársaságba eszközölt befektetése után képes megszerezni. Ez a tőkenyereségekből, a
kifizetett osztalékokból, a részvény-visszavásárlási programokból és a részvényesek irányába
történő egyéb kifizetésekből áll össze” (Investorwords, 2005)4.
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Az angol stakeholder szót érintettnek és érdekhordozónak is szokták fordítani.
http://www.investorwords.com/5960/shareholder_value.htm, 2005. 05. 11.
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Definíció: A részvényes gazdagságának maximalizálása (shareholder wealth maximisation)
pedig „a részvényesek vásárlóerejének maximalizálása. Egy hatékony piacon ez a részvények
pillanatnyi árának a maximalizálását jelenti” 5.
A doktori értekezésben a részvényesi-érték maximalizálást mint vállalatirányítási
vezérelvet alapvetően vállalatelméleti nézőpontból vizsgáltam. Lehet úgy érvelni, hogy
ez a koncepció szorosan kapcsolódik a vállalati gyakorlathoz, és ezért inkább az
alkalmazott pénzügy irányából lenne célszerű elemezni. Azonban az ebből az irányból
közelítő szerzők nem igazán foglalkoznak a doktori értekezésben vizsgált kérdésekkel,
mert a szórt tulajdonú nyilvános részvénytársaságokkal kapcsolatban implicit
előfeltevésekkel élnek. Így eleve kizárják a problémakört, vagy csak néhány oldalon
utalnak az alternatív szemléletmódra – pontosabban mondva a legismertebb alternatív
megközelítésre –, az érdekhordozói elméletre. Bár vannak a megfogalmazott kutatási
kérdéshez hasonlókat vizsgáló elméleti megközelítések, de a számuk igen kevés. Éppen
ebből az okból kifolyólag választottam az elméleti nézőpontot, mert így a munkám sok
olyan kérdéskört vizsgálhatott, amely nem igazán kerül a terület iránt érdeklődők
figyelmének középpontjába.
A vizsgált vállalatelméletek többnyire általános megközelítések, ugyanis számos,
egymástól sok tekintetben eltérő vállalati formára egységes állításokat fogalmaznak
meg. Mivel itt csak a nyilvános részvénytársasággal foglalkoztam, így nem mindegyik
vállalatelméleti leírás illeszkedett rá megfelelő mértékben. Növelte ezt az illeszkedési
problémát, hogy az utóbbi két-három évtizedben bekövetkezett alapvető változásokat is
figyelembe vettem.
A nyilvános részvénytársaságokon belül is kizárólag a szórt tulajdonúakat vizsgáltam.
Így csak a tipikus angolszász részvénytársaságok irányítási kérdéseivel foglalkoztam.
Az USA-ban, Kanadában és Nagy-Britanniában – a kontinentális Európával ellentétben
– az általam vizsgált típushoz tartozik a legtöbb részvénytársaság. A szűkítés
jelentőségét

tovább

csökkenti,

hogy

a

világon

lévő

40.000

nyilvános

részvénytársaságnak 75%-a olyan országban van, ahol a részvénytársaság angolszász
koncepcióját adaptálták.
A doktori értekezés vállalatelméleti megközelítésével együtt járt a hatékonysági
szemlélet, amit fontos hangsúlyozni. A kutatás fókuszában egyértelműen a hatékony

5http://www.lse.co.uk/financeglossary.asp?searchTerm=shareholder&iArticleID=951&definition=shareh

older_wealth_maximisation, 2005. 05. 11.
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működés, és annak a lehető legnagyobb mértékű fokozása állt. A hatékonyság elméleti
szinten viszonylag egyszerűen meghatározható. Egy szervezet akkor hatékonyabb a
másikhoz képest, ha ugyanazt az outputot kevesebb inputtal képes biztosítani, vagy
adott inputtal több outputot tud előállítani6. A működés hatékonysága pénzben
mérhető, tehát a hatékonyabb vállalat a realizált bevételek és a felmerült költségek (a
saját tőke költségét is figyelembe véve) között nagyobb különbséget képes realizálni. Ha
pedig nemcsak egy időszakban gondolkodunk, akkor a hatékonyabb vállalat esetén a
jövőben realizált különbözetek jelenértéke nagyobb. Jól látható, hogy ez egy igen tiszta
koncepció. Elméleti szinten a nehézségek ott kezdődnek, hogy az emberek
viselkedésének mely vetületei azok, amelyek a minél nagyobb mértékű megvalósulását
gátolják, illetve lehetővé teszik. Ráadásul a hatékonyság viszonylagos, ugyanis az ebből
adódó következtetések eltérhetnek attól függően, hogy a vállalati szereplők, a vállalat
vagy a gazdaság (társadalom) nézőpontjából vizsgáljuk azt.
A kutatás megalapozottságát jól mutatja, hogy a nyilvános részvénytársaság mint
domináns nagyvállalati forma sajátosságai iránt egyre intenzívebb az érdeklődés. Több
elméleti megközelítés próbálja bemutatni annak valódi célját, irányításának optimális
módját és az eközben felmerülő legfontosabb problémákat. A fő gondolati áramot a
pénzügyi közgazdaságtan nézetei jelentik, amelyek a szerződéses vállalatelméletekre
építenek. Azonban számos ettől eltérő próbálkozás van folyamatban, amely vitatja, hogy
a részvényesi-érték maximalizálással érhető el a legnagyobb vállalati teljesítmény. A
választott téma megalapozottságának érzékeltetése céljából két ilyen tudományos
műhelyt emelek ki. 1996-tól 2001-ig tartott a „Részvénytársaság újradefiniálása”
(Redefining the Corporation) nevet viselő kutatás, amelyet az Alfred P. Sloan alapítvány
finanszírozott7. A másik meghatározó kutatócsoport a teammunka koncepció irányából
vizsgálja az amerikai társasági jogot, és próbálja meg újradefiniálni a vállalatirányítás
feladatát8.
Manapság már az angolszász országok egész társadalma átérzi a hatékony működést
biztosító vállalatirányítás fontosságát, mert nap mint nap szembesül a felsővezetők
túlzott díjazásával, a számviteli csalásokkal és a sorozatos vállalati bukásokkal. Ezért
Azonban a vállalati gyakorlatban a működés hatékonysága nem határozható meg ilyen egyszerűen. A
doktori értekezésben kitérek arra, hogy a legismertebb részvényesi-érték mérő koncepciók (EVA, SVA)
azonos részvénytársaság esetén az egyes évekre vonatkozóan alapvetően eltérő részvényesi-értékeket
határozhatnak meg.
7 Fő célkitűzéseiről, eredményeiről és az ezzel kapcsolatban megjelent publikációkról részletesen lehet
olvasni a www.rotman.utoronto.ca/~stake/index.htm weboldalon.
8 Nézeteik és publikációik a www.teamproduction.us/index.htm weboldalon érhetők el.
6

5

erőteljes elmozdulás történik hatékonyabban működő igazgatóság kialakításának
irányába. Ezt szolgálja az USA-ban a Sarbannes–Oxley törvény (2002) és NagyBritanniában a vállalatirányítási ajánlások (corporate governance codes). Ezek azonban
inkább

csak

az

igazgatóság

tevékenységéhez

kapcsolódó

formai

kérdésekkel

foglalkoznak (pl. az igazgatók függetlensége), és nem helyeződik kellő figyelem a
tartalmi kérdésekre. A doktori értekezés viszont ez utóbbi irányba indult el.
A dolgozat módszertanát az analitikus érvek verbális kifejtése jellemezte. Ez a
megközelítés egyértelműen következett a megfogalmazott kutatási kérdés jellegéből. A
munka a valóság jelenségeinek a mainstream elméletektől eltérő absztrakciójára
törekedett. A felvázolt alternatívára inkább a megközelítés szóval utalok, mert nem jött
létre egy matematikai igényességgel megkonstruált modell. De erre nem is volt szükség
a kutatási kérdés megválaszolása érdekében.

A doktori értekezés áttekintése
A szórt tulajdonú nyilvános részvénytársaság társadalmi intézmény. A gazdasági
fejlődés előrehaladtával, a specializáció fokozódásával számos komplex tevékenységet
már nem lehet megfelelő hatékonysággal a hagyományos vállalat keretei között
megszervezni. Másképpen fogalmazva az olyan vállalat mérete korlátozó tényező, ahol
a tulajdonos részt vesz az irányításban és a tevékenység végzésében, és viseli is az annak
működésével járó kockázat nagy részét. Számos szereplő összehangolt, erősen
specializált tevékenységére van szükség. Ennek megvalósítása érdekében hozta létre a
társadalom a nyilvános részvénytársaságot.
Ez a sajátos vállalati forma a teammunka koncepcióra épül, amely a felek
egyenjogúságát

hangsúlyozza.

A

szórt

tulajdonnal

rendelkező

nyilvános

részvénytársaságnak ugyanis a tipikus kapitalista vállalattól eltérően nincsen olyan
szereplője, aki ellátná a gazdasági értelemben vett tulajdonosi szerepkört. Ezek a
tevékenységek több vállalati szereplő között oszlanak meg, amelyek közül a
részvényesek csak egy csoportot képeznek.
Természetesen ez a társadalmi intézmény nem úgy jön létre, hogy a leendő teamtagok a
mindegyikük számára előnyös együttműködés mellett döntenek. A nyilvános
részvénytársaság többnyire meglévő vállalatból alakul ki, amelynek tulajdonosa olyan
idegen tőke igénybevételére kényszerül, ami a működés kockázatát is jelentős
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mértékben viseli. Ennek több oka is lehet. A legmeghatározóbb az, hogy a vállalat
tulajdonosa olyan – nagy tőkebefektetést igénylő – speciális projekteket valósíthat meg,
amelyekkel a működés hatékonyságát és így jövedelmezőségét jelentősen képes növelni.
Még ha lenne elég tőkéje, akkor sem érdemes azt egy vállalkozásba fektetnie, mert a
hatalmas nyereség sem kárpótolja őt az óriási kockázat vállalásáért. Hasznossága
szempontjából sokkal kedvezőbb, ha vagyonát diverzifikálja. Tehát a nyilvános
részvénytársaság mint társadalmi intézmény azért jön létre, hogy a társadalom a
nagymértékű

specializációból

adódó

előnyöket

realizálhassa,

ha

az

ennek

lebonyolításával járó kockázatot egyetlen piaci szereplő sem vállalja fel.
A szórt tulajdonnal rendelkező nyilvános részvénytársaság társadalmi intézményként
azonosítása széles körben nem elfogadott nézet az angolszász gondolkodásban.
Azonban fontos hangsúlyozni, hogy a doktori értekezésben bemutatott társadalmi
intézmény koncepció teljes mértékben a hatékonyság talaján áll. Nem ugyanaz, mint az
érdekhordozói elmélet szerzői által megfogalmazott társadalmi intézmény, mert az a
társadalmi felelősségre épül. Tehát ez utóbbira vonatkozó heves bírálat nem illeszkedik
a kialakított új megközelítésre.
Az uralkodó szemléletmód alapján a nyilvános részvénytársaság magánintézmény,
aminek fő célja a részvényesek megtérülésének maximalizálása. Innen adódott a doktori
értekezés központi témája: a részvényesi-érték maximalizálás mint vállalatirányítási elv
vizsgálata. Alapvetően a következő kérdésre kerestem a választ:
Kutatási kérdés: Az utóbbi három évtizedben a nyilvános részvénytársaságok működésében és
környezetében bekövetkezett változások eredményeképpen milyen szerepet töltenek be a
részvényesek a minél hatékonyabb vállalati működés biztosításában?
A részvényesi elsőbbség – és ebből következően a részvényesi-érték maximalizálás – a
szerződéses vállalatelméletek egybehangzó következtetése, amit különböző szerzők
eltérő okokkal indokoltak. Az alapvető probléma abból fakad, hogy nem igazán veszik
figyelembe az elmúlt két-három évtizedben a részvénytársaság működésében és
környezetében bekövetkezett változásokat. Így az érvelések több tekintetben is inkább a
stabil környezetben működő, kevésbé komplex technológiát alkalmazó vállalatokra
illeszkednek jól. Ezektől azonban jelentősen különbözik a bizonytalansággal, folyamatos
változásokkal

jellemezhető

környezetben

működő

szórt

tulajdonú

nyilvános

részvénytársaság. A részvényeseknek tulajdonosokkal való azonosítása vitatható
normatív jellegű állítás, pedig tekintélyes szerzők is érveltek ezzel (lásd Friedman, 1970).
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A részvényeseket ezért inkább a részvényeik tulajdonosainak tekintettem. Az is
támadható állítás, hogy a menedzsment és a részvényesek között megbízó-ügynök
viszony áll fenn. Továbbá az sem igazán meggyőző, hogy a részvénytársaságnál
kizárólag a részvényesek rendelkeznek reziduális követeléssel. Ebből az következne,
hogy egyedül ők viselik a működéssel járó kockázatot, és ők kapják meg a(z) – explicit
szerződések alapján – kifizetett díjazások után megmaradó teljes összeget.
1. tézis: A szervezeti gazdaságtan szerződéses vállalatelméletei a szórt tulajdonú nyilvános
részvénytársaság esetén nem támasztják alá minden kétséget kizáróan a részvényeseknek a többi
vállalati szereplővel szembeni kiemelt pozícióját, és így a részvényesi-érték maximalizálás
szükségességét. Ezeknek a hatékonysági koncepcióknak az állításai több szempontból sem igazán
illeszkednek erre a speciális vállalati formára.
Az érdekhordozói elmélet szerzői másképp tekintenek erre a speciális vállalati formára.
Szakítanak a részvényesi elsőbbséggel, ugyanis minden vállalati szereplő érdekét
egyformán fontosnak tartják. A részvénytársaság irányítását végzőknek így az összes
érdekhordozó érdekét figyelembe kell venniük. Az elméletnek van egy olyan irányzata
(ún. instrumentális megközelítések), amely képviselői a részvénytársaságnak az
érdekhordozóival szemben a méltányosság, az etikusság és a bizalom alapján kialakított
kapcsolatai gazdasági hasznosságára hívják fel a figyelmet. Hatékonyabb működést
tulajdonítanak az ilyen szemléletmódban irányított részvénytársaságnak. Ez a
hatékonysági fölény a szerzők szerint többek között a részvényesi-érték nagyságában is
tükröződik. Azonban az érdekhordozói elmélettel kapcsolatban két területen is alapvető
hiányosságokba ütközünk. Egyrészt a nyilvános részvénytársasággal kapcsolatban
megfogalmazott normatív magok (pl. tulajdonjogok modern értelmezése) erős
bírálatoknak vannak kitéve. Másrészt pedig az érdekhordozói elmélet instrumentális
ágának megközelítései is abból indulnak ki, hogy a vállalatirányításnak minden
érdekhordozó érdekét figyelembe kell vennie, azaz nemcsak azokét, akik a vállalati
működés hatékonyságát jelentős mértékben képesek befolyásolni. Ez pedig a társadalmi
igazságossághoz és nem a gazdasági hatékonysághoz kapcsolódó állítás.
2. tézis: Az érdekhordozói elmélet által a részvénytársaságok számára kialakított normatív
alapok a megtermelt érték „igazságos” elosztására összpontosítanak. Ez a megközelítés
alapvetően nem a részvénytársaságok minél hatékonyabb működését akarja elősegíteni, hanem
azokkal szemben a törvényeknél és az általános etikai elveknél magasabb etikai normákat
fogalmaz meg, és ezek betartását akarja biztosítani. Ezért az ezekre a normatív alapokra építkező
instrumentális érdekhordozói megközelítések következtetései nem meggyőzőek, hiába ígérik a
részvénytársaság működési hatékonyságának növekedését.
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A szórt tulajdonú nyilvános részvénytársaság kialakulásának oka, hogy az a gazdaság
nagyobb mértékű specializációját teszi lehetővé. Erre már felhívtam a figyelmet.
Azonban a szerződéses vállalatelméletek mégsem a specializáció színvonalát tekintik a
részvénytársaság működésének hatékonyságát leginkább meghatározó tényezőnek. A
hatékonyság növelésének elsősorban azzal a vetületével foglalkoznak, ami a vállalati
szereplők opportunista megnyilvánulásainak csökkentésével érhető el.
Nem fordítanak kellő figyelmet a termelési tudás sajátosságaira. Elfogadták a
neoklasszikus közgazdaságtannak azt a feltételezését, hogy a működéshez szükséges
ismeret jelentős költségek felmerülése nélkül könnyedén beszerezhető. Azaz a vállalatok
közötti teljesítménykülönbségek elsősorban nem a – tágabb értelemben vett – termelési
tudástól függnek. Azonban többször is felbukkant a specializáció fontossága9.
Az opportunista viselkedésre való koncentrálással viszont megmagyarázhatatlan, hogy
a szórt tulajdonú nyilvános részvénytársaság miért uralkodó vállalati forma a
nagyvállalatok körében, hiszen működése hatalmas ügynöki költséggel jár. Bár Fama–
Jensen (1983) szerzőpáros cikke megpróbált erre választ adni a specializáció
fontosságának felismerésével, de elemzésük nem volt kellő mélységű10. Elméletükön
inkább a következő felismerés érződött. A részvénytársaság elterjedt nagyvállalati
forma, de működése során mindig keletkezik ügynöki költség, így sikeressége kizárásos
alapon csak a specializációból11 fakadhat. Ez nem igazán győzhette meg Jensent, mivel
már 1989-ben arra a következtetésre jutott, hogy a szórt tulajdonnal rendelkező
nyilvános részvénytársaság számos szektorban hanyatlik, és más társasági formák
veszik át a helyét. Viszont az azóta eltelt 15 évben nincs nyoma ennek a mélyreható
változásnak.
Alternatív szemléletmódom kialakítása előtt három igen fontos változásra, a környezet
bizonytalanabbá válására, az alkalmazottak humán tőkéjének felértékelődésére és a
részvénytársaság – részvényesektől független – önálló intézmény jellegének erősödésére
hívtam fel a figyelmet. A változások figyelembe-vétele következtében a gazdasággal és a
Alchian–Demsetz (1972, 793. o.) szerzőpáros a cikke végén utalást tesz arra, hogy a munkavégzést
irányító és felügyelő, azaz a monitor a felhasznált erőforrások kombinálásával kapcsolatban jelentős
információs előnnyel rendelkezik a piaci szereplőkhöz képest. Felvetik, hogy talán ez is lehet a vállalat
kialakulásának oka, de az egész ennyiben marad. Williamsonnál (1985) a vállalat létrejöttében alapvető
szerepet kap a vállalatspecifikus beruházás, de ő nem vizsgálja meg annak a sajátosságait, csak
adottságként fogadja el azt. Lehetne folytatni a sort (pl. Fama–Jensen, 1983a,b; Hart–Moore, 1990), de
inkább azt fontos kiemelni, hogy még Blair–Stout (1999) szerzőpáros sem foglalkozott a vállalatspecifikus
beruházások sajátosságainak alaposabb megismerésével.
10 Megállt az információ centralizáltságából származó hatékonysági veszteség figyelembe vételénél.
11 Ennek előnyei a korlátlan kockázatmegosztásból és a decentralizált döntéshozatalból származnak.
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nyilvános részvénytársasággal kapcsolatban több olyan előfeltevést is megfogalmaztam,
amelyek nincsenek összhangban a szerződéses vállalatelméletek látásmódjával.
Elfogadtam a környezet folyamatos változását, a gazdasági szereplők pénzzel jól
motiválhatóságát, a nagyvállalatok egyedi termelési tudását és a felhasznált
erőforrásoknak

kompetitív

feltételek

mellett

történt

beszerzését.

A

nyilvános

részvénytársasággal kapcsolatban pedig abból indultam ki, hogy annak igazgatósága
független szerv, a részvényeseket pedig csak az erőforrás-biztosítók egyik típusának
tekintettem.
Az előbbi feltételekre épülő alternatív elméleti megközelítésben a gazdaságot a
tranzakciók

helyett

az

erőforrások

irányából

vizsgáltam.

A

kutatási

kérdés

megválaszolása mellett alapvetően két hipotézist akartam tesztelni logikai-spekulatív
módon.
1. hipotézis: Ha a részvénytársaság nyeresége növekszik, akkor a munkavállalók díjazása is
növekedni fog. Igen hatékony működés esetén pedig az annak biztosításában központi szerepet
játszó alkalmazottak díjazása jelentősen elválhat (nagyobb lehet) az eredetileg nyújtott
tevékenységük piaci árától.
2. hipotézis: Ha a részvénytársaság hatékonysága jelentősen növekszik, akkor a részvényesek
díjazása növekedni fog. Tevékenységük piaci áránál nagyobb díjazásban fognak részesedni annak
ellenére, hogy a részvénytársaság működésének hatékonyságát nem ők határozzák meg.
A környezet bizonytalansága következtében már nem állítható, hogy minden piaci
szereplő azonos termelési tudással rendelkezik. Itt mindenki arra törekszik, hogy minél
több ismeretre tegyen szert, mert az így kialakított erőforrás-kombinációi révén
vállalkozói járadékot realizálhat. A piaci szereplők ezzel a vállalkozói tevékenységükkel
egy igen fontos gazdasági funkciót is betöltenek, a piacokat folyamatosan az egyensúly
irányába mozgatják. Csak az átlag feletti vállalkozói képességekkel rendelkező piaci
szereplőket tekintettem vállalkozónak.
Itt a hagyományos allokatív hatékonyság mellett egy másik hatékonysági koncepció, az
adaptív hatékonyság is középpontba került. A gazdaság optimális fejlődéséhez ugyanis
nem elegendő a társadalom meglévő ismereteit maximálisan kihasználni, azaz minden
gazdasági

szereplőnek

a

pillanatnyilag

leghatékonyabb

input-output

viszonyt

alkalmazni (allokatív hatékonyság). Erőforrásokat kell fordítani még hatékonyabb
input-output viszony kifejlesztésére is (adaptív hatékonyság). Ez azonban nem egyszerű
tevékenység. Sokszor csak erőforrás-pazarlás az eredménye, mert nem mindig jár
sikerrel. Azonban a profitlehetőségek megfelelő ösztönzést biztosítanak.
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A piacok mellett két okból van szükség vállalatokra. Egyrészt esetükben olyan
tranzakciók is megvalósulnak, amelyek a piaci szereplők között nem jönnének létre. Így
emelik a gazdaság allokatív hatékonyságát. Másrészt pedig kereteik között olyan
profitlehetőségek fedezhetők fel és valósíthatók meg, amelyeket a piaci szereplők nem is
látnak. Ezzel pedig a gazdaság adaptívan hatékony működését idézik elő. Ezek a
profitlehetőségek abból adódnak, hogy a vállalatok a piaci környezettől eltérő belső
környezettel (pl. ösztönzési és kockázatmegosztási rendszerrel) és sajátos erőforráskombinációkkal rendelkeznek. Tehát a gazdaság adaptívan hatékony működéséhez is
nélkülözhetetlenek

a

vállalatok,

létezésük

nemcsak

az

allokatív

hatékonyság

biztosításához szükséges. Viszont a profitlehetőségek észrevételéhez vállalkozókra is
szükség van.
A vállalatokon mint átfogó kategórián belül az egyes nagyvállalatok termelési tudása
nemcsak más kisebb vállalatokétól, hanem a többi nagyvállalatétól is különbözik. A
végzett tevékenységek komplexitása ugyanis megakadályozza, hogy tudásukat
versenytársaik

rövidtávon

megszerezhessék.

Másképpen

fogalmazva

az

egyes

nagyvállalatok eltérő erőforrás-kombinációkkal rendelkeznek. Ez viszont lehetővé teszi,
hogy tevékenységüket eltérő hatékonysággal végezzék. Így a nagyvállalatok célja olyan
speciális erőforrás-kombinációk, vállalati képességek létrehozása, amelyek számukra
kompetitív előnyt biztosítanak.
A nagyvállalatok által igénybe vett erőforrások közös jellemzője, hogy azokat
beszerzésükkor bármely versenytárs nem koncentrált piacon azonos feltételek mellett
vásárolhatta meg (feltevés). Így az esetlegesen kialakuló vállalati képességek nem abból
származnak, hogy a vállalat egyes erőforrásokhoz versenytársaihoz képest kedvezőbb
feltételek mellett férhetett hozzá. Ezek az erőforrások „fejlődésének” eredményei. Mivel
fejlődésre csak a humán tőke képes, ezért ez teszi lehetővé a kompetitív előnyt biztosító
speciális erőforrás-kombinációk keletkezését. Pontosabban fogalmazva a vállalatspecifikus humán tőke biztosítja ezeket, mert csak ennek van meg az a sajátossága, hogy
a versenytársak rövidtávon nem tudják beszerezni.
Azonban bizonytalan környezet esetén a vállalati képességet nem elég létrehozni,
hanem azt folyamatosan meg is kell újítani, különben könnyen elavulttá válhat. Ezért a
nagyvállalatok egymás közötti versenyében is központi szerepet töltenek be a
vállalkozók, hiszen a felfedezett új lehetőségek alapján ők határozzák meg a speciális
erőforrás-kombinációk továbbfejlesztésének irányát.
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Jól látható, hogy a környezet bizonytalansága miatt egy új gazdasági funkcióra, a
vállalkozói tevékenységre van szükség a gazdaság adaptívan hatékony működésének
biztosításához. A vállalkozók feladata a profitlehetőségek felfedezése és a profit
realizálásának megszervezése függetlenül attól, hogy ez eredményez-e innovációt vagy
nem. Tevékenységük együttesen a piacoknak az egyensúly irányába történő
elmozdulását eredményezi, de az innovatív vállalkozói tevékenységek önmagukban
akár még nagyobb egyensúlytalanságot is eredményezhetnek. A vállalkozók ezt a
tevékenységet vállalkozói járadék realizálása érdekében végzik.
Az alkalmazottak humán tőkéjének – pontosabban mondva a vállalatspecifikus humán
tőkének és a vállalkozói adottságnak a – felértékelődése egy új kontroll tevékenység, az
úgynevezett képességkontroll megjelenését hozta magával. Ennek kell biztosítania,
hogy a munkavállalók rendelkezzenek a tevékenységük végzéséhez szükséges
képességekkel, és mindennapi munkavégzésük során használják is ki azokat.
A gazdaságnak ez az új, erőforrás-alapú szemléletmódja igen átfogó jellegű. Itt nemcsak
a komplex, hanem a kevésbé komplex tevékenységet végző nagyvállalatok esetén is
keletkezhetnek speciális vállalati képességek. Kialakulásuknak kedvez, hogy rengeteg
profitlehetőség fedezhető fel és valósítható meg a piacon, mert az innovatív
profitlehetőségek mellett a környezeti tényezők változásából is sok adódik. A
lehetőségek kihasználása pedig egy olyan mechanizmust eredményez, ami a piacokat az
egyensúlyuk irányába mozgatja. Így ez a megközelítés jól leírja azoknak a
nagyvállalatoknak a működését, amelyek piaca a két szélsőség – a tartós egyensúly és a
tartósan igen nagy mértékű egyensúlytalanság – között helyezkedik el.
A legelterjedtebb nagyvállalati forma a nyilvános részvénytársaság. Ez egy társadalmi
intézmény, mivel a részvényesek nem töltik be a gazdasági értelemben vett tulajdonosi
szerepkört, csak a nagy kockázatot vállaló hitelezői tevékenységet végzik. A társadalom
hozta létre ezt a speciális vállalati formát az erőforrások minél hatékonyabb
felhasználása érdekében. A vállalatok tulajdonosai rendelkezésére álló erőforrások
ugyanis bizonyos esetekben korlátozzák a specializáció mértékét. Kereteik között olyan
erőforrás-kombinációk nem valósulnak meg, amelyek outputját a vevők a szükséges
erőforrások értékénél sokkal többre értékelik.
Nyilvános részvénytársaság esetén a gazdasági értelemben vett tulajdonosi tevékenység
több vállalati szereplő között oszlik meg, akik így csak erőforrás-biztosítóknak
tekinthetők. Ebből kifolyólag ez a sajátos vállalati forma leginkább a teammunka
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koncepcióval írható le, mivel minden vállalati szereplő egyenrangú. A teamtagok
hatékony együttműködését az igazgatóság biztosítja. Elfogulatlanságát az teszi lehetővé,
hogy a teamtagoktól függetlenséget élvez. Itt a részvénytársaság eszközei feletti
reziduális jogokat maga a társadalmi intézmény birtokolja, és az igazgatóság dönti el,
hogy kinek a követelését – és milyen mértékben – teszi reziduálissá. Más irányból nézve
úgy is fogalmazhatunk, hogy a vállalatirányítás feladata az esetlegesen keletkező
gazdasági járadék felosztása a teamtagok között. Ennek felosztása pedig meghatározza a
kitermelésre

kerülő

gazdasági

járadék

nagyságát,

azaz

a

vállalati

működés

hatékonyságát.
A részvénytársaságok a gazdaságnak mind az allokatív, mind pedig az adaptív
hatékonyságát

képesek

növelni.

A

részvénytársaságok

a

gazdaság

allokatív

hatékonyságát azzal fokozzák, hogy méretüket, specializációjuknak mértékét nem
korlátozzák

a

tulajdonosok

anyagi

lehetőségei,

illetve

egyéni

céljai.

Ennek

következtében jóval nagyobb mértékű specializációt képesek megvalósítani. Azonban a
részvénytársaságok manapság ennek olyan szintjére jutottak, amely következtében még
a versenytársaihoz képest is eltérő erőforrás-kombinációkkal, azaz képességekkel
rendelkeznek. Így működésük hatékonyságában is jelentős eltérések adódnak. A
meglévő képességeiket pedig úgy fejlesztik tovább, hogy továbbra is eltérő
hatékonysággal működjenek. Ez a társadalom számára igen kedvező, ugyanis egyesek
olyan működési hatékonyságot valósítanak meg, amire más szereplő nem képes. A
részvénytársaságok ezekkel a más részvénytársaságok által létre nem hozott sajátos
erőforrás-kombinációkkal képesek növelni a gazdaság adaptív hatékonyságát. Ennek
mértékét az erőforrás-kombinációkban megtestesülő vállalatspecifikus humán tőke
színvonala határozza meg.
Az előbbi bekezdés alapján nyilvánvaló, hogy egyes részvénytársaságok speciális
képességeikre építve gazdasági járadékot realizálnak. Ezek a képességek számos
vállalati alkalmazott igen szoros kooperációját követelik meg, akik ennek biztosítása
érdekében vállalatspecifikus beruházásokat végeznek. Ezek az alkalmazottak standard
erőforrásukat azért specializálják a részvénytársaság igényeinek megfelelően, és azért
vállalják az annak működésével járó bizonytalanságot, mert részesedni akarnak a
tevékenységük eredményeképpen esetlegesen realizálódó kvázi gazdasági járadékból.
Ebben az esetben díjazásuk nagyobb lesz, mint az eredetileg kínált erőforrásuk piaci ára.
Nem megfelelő díjazás nyújtása esetén viszont tevékenységüket visszafogják, ami a
részvénytársaság

hatékonyságának

csökkenését
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okozza.

Az

általuk

nyújtott

szolgáltatások ugyanis a piacról azonnal nem pótolhatók. Azonban alkupozíciójukat – és
így követelésük reziduális jellegét is – gyengíti, hogy meglévő képességeiket máshol
nem tudják kihasználni.
A részvénytársaságoknál vállalkozókra is szükség van, akik tudatában vannak az egyedi
képességeknek, és folyamatosan olyan profitlehetőségeket vesznek észre, amelyek csak
ezeknek a képességeknek a felhasználásával, megújításával és továbbfejlesztésével
realizálhatók. Tevékenységükkel biztosítható, hogy a vállalatspecifikus beruházást
végzők folyamatosan a szükséges beruházásokat végezzék, és így a részvénytársaság
megőrizze a gazdasági járadék termelő képességét. Ők alapvetően azért csatlakoznak a
részvénytársasághoz, mert részesedni akarnak az esetlegesen keletkező vállalkozói
járadékból. Úgy gondolják, hogy az itt rendelkezésre álló intézményi környezetet és
sajátos erőforrás-kombinációkat kihasználva sokkal kedvezőbb profitlehetőségeket
vehetnek észre, mintha a piacon tevékenykednének. Azaz nagyobb hasznosságot
biztosít számukra az alkalmazotti viszony, mint az önálló piaci tevékenység.
A vállalati vállalkozók alkupozíciója sokkal erősebb, mint a vállalatspecifikus
beruházást végzőké. Ők ugyanis az itt szerzett ismeretek birtokában fejleszthetik saját
üzleti koncepciójukat, és így növelhetik a saját vállalkozás indításából várható
hasznosságukat.
felhasználási

Azaz

lehetősége.

tevékenységüknek
Másképpen

többnyire

fogalmazva

a

van

megfelelő

alternatív

részvénytársaság

hatékony

működésében betöltött szerepük fontosságának növekedésével párhuzamosan a
haszonáldozati költségük is növekszik. Továbbá a vállalatspecifikus beruházást
végzőkhöz hasonlóan ők is visszafoghatják a tevékenységüket, azaz nem megfelelő
díjazás esetén csak menedzseri tevékenységet végeznek. Azonnal ők sem pótolhatók a
piacról, mert tevékenységükhöz jól kell ismerni a részvénytársaságok sajátos
képességeit.
Jól látható, hogy a vállalati vállalkozó a vállalatspecifikus beruházást végzőtől egy
nagyon fontos tekintetben eltér. Az ő speciális képességének bizonyos mértékben van
alternatív felhasználási lehetősége, mégpedig saját vállalkozás indítása. Így az ő
reziduális követelése jobban kikényszeríthető. Viszont a vállalkozása indításához
szüksége

lehet

a

részvénytársaságnál

alkalmazásban

lévő,

vállalatspecifikus

képességekkel rendelkező munkavállalók tevékenységére is. Így az ők speciális
tudásának is képes alternatív felhasználási lehetőséget biztosítani. Ez a mechanizmus a
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vállalatspecifikus beruházást végzők díjazásának reziduális jellegét erősíti, mivel növeli
a haszonáldozati költségüket.
Az előbbi bekezdések alapján nyilvánvaló, hogy a vállalati vállalkozók és a
vállalatspecifikus befektetést végzők nemcsak reziduális követeléssel rendelkeznek,
hanem megfelelő hatalommal is érdekeik érvényesítéséhez. Így az esetlegesen
kitermelésre kerülő gazdasági járadékból biztosan részesedni fognak.
Azonban más irányból nézve nemcsak a vállalati vállalkozók és a vállalatspecifikus
beruházást végzők díjazása, hanem bizonyos mértékben az összes alkalmazott díjazása
is ingadozik a részvénytársaság eredménye függvényében. A folyamatos változásokkal
jellemezhető környezet esetén ugyanis nem határozható meg, hogy az egyes
alkalmazottaknak pontosan mit kell tenniük a részvénytársaság minél sikeresebb
adaptációja érdekében. Így színvonalas munkavégzésük csak megfelelő ösztönzésükkel
biztosítható. Ezért kapnak ők olyan díjazást, amely nagysága a részvénytársaság
eredményéhez van kötve. Ennek következtében ők a működés kockázatának egy részét
is viselik, mivel az elért eredményeket nemcsak az egyéni teljesítményük határozza
meg.
De ez a reziduális pozíció eltér a vállalati vállalkozók és a vállalatspecifikus beruházást
végzők reziduális követelésétől abban a tekintetben, hogy az alkalmazottak csak a
tevékenységük piaci árát kapják meg. A díjazás reziduális jellege arra vonatkozik, hogy
ők ehhez nem minden évben, hanem több év átlagában jutnak hozzá. Tehát a csupán
standard tevékenységet végző munkavállalók az esetlegesen kitermelésre kerülő
gazdasági járadékból nem részesülnek. Alkupozíciójuk erős, mert erőforrásaiknak
mindig van alternatív felhasználási lehetősége. A részvénytársaság rögtön elveszíti őket,
ha nem biztosítja számukra tevékenységük piaci árát, azaz a haszonáldozati költségüket.
A megfogalmazott következtetések az 1. hipotézis érvényességét igazolják.
3. tézis: A munkavállalók díjazásának nagysága bizonyos keretek között a részvénytársaság
eredményességével együtt változik, ami egyrészt azok megfelelő elkötelezettségének
biztosításához, másrészt pedig a működési kockázat megosztásához kapcsolódik. Ha a
részvénytársaság hatékonysága nagyobb a fennmaradásához minimálisan szükségesnél, akkor a
versenyelőnyét okozó vállalati képességek kialakítását és továbbfejlesztését végző
alkalmazottaknak növekszik a díjazása. A hatékony működés fenntartása érdekében nekik nagyobb
díjazást nyújtanak annál, mint ami a megszerzett speciális tudásuk hiányában képességeik,
végzettségük piaci ára lenne. Ilyen ösztönzés nélkül ugyanis a részvénytársaság elvesztené a
kulcsfontosságú alkalmazottai elkötelezettségét, és így a piacról azonnal nem beszerezhető
képességeit.
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Az eddigiekből adódik, hogy a társadalmi intézménynek van egy másik aspektusa is,
nemcsak azért előnyös, mert a gazdaság számára hasznos. Lehetővé teszi azt is, hogy
egyes teamtagok képességeik révén nagyobb hozamot realizáljanak, mintha azokat a
piacon értékesítenék. Ez akkor elképzelhető, ha a team igen specializált tevékenységet
végez.
Összegzésként megállapítható, hogy a szórt tulajdonú nyilvános részvénytársaságok
elemi érdeke minél több gazdasági járadék realizálása. Így ugyanis egyes tagok nagyobb
mértékben

részesedhetnek

az

elért

nyereségből,

ami

növeli

a

teammunka

fennmaradásának esélyét. Sőt, a gazdaság számára is előnyös, hogy egyes
részvénytársaságok igen nagy profit kitermelésére képesek. Ez ugyanis annak a jele,
hogy bizonyos területeken a versenytársaiknál is hatékonyabban kombinálják az
erőforrásokat12. Tehát képesek növelni a gazdaság adaptív hatékonyságát. Nélkülük
ugyanis ezek az erőforrás-kombinációk nem jöttek volna létre. Természetesen ez a
szemléletmód nem összeegyeztethető a piaci verseny neoklasszikus szemléletével,
ugyanis az elfogadott előfeltevések következtében a vállalatok nincsenek birtokában a
leghatékonyabb működést biztosító termelési tudásnak.
A szórt tulajdonú nyilvános részvénytársaság részvényesei is reziduális követeléssel
rendelkeznek. Viszont ez bizonyos tekintetben eltér a munkavállalók reziduális
követeléseitől.

A

részvényesek

gazdasági

értelemben

nem

tekinthetők

a

részvénytársaság tulajdonosainak, mert az ezzel járó feladatoknak csak egy részét
végzik. A diverzifikáció kihasználásából következően pedig nem nyújtanak humán
erőforrást a részvénytársaság hatékony működésének biztosításához. Az általuk végzett
kockázatvállalás egy külön termelési tényezőnek tekinthető. Feladata olyan tőke
biztosítása,

amely

hozama

nem

fix,

hanem

a

részvénytársaság

hullámzó

teljesítményének (és esetleges bukásának) függvénye. Tehát a részvényesek a
tőkebiztosítók egyik típusának tekinthetők. Hozamelvárásuk jóval nagyobb azokéhoz
képest, akik ennél kisebb kockázatot vállalva a fix kamatot ígérő vállalati kötvény
mellett döntenek. Viszont a teammunka szemszögéből nézve nem elfogadható az az
állítás, hogy ez a tevékenység fontosabb a többi vállalati szereplő által végzett gazdasági
tevékenységnél, és így díjazásának nincsen felső határa.

A doktori értekezésben eltekintettem attól, hogy a gazdasági szereplők piaci pozíciójukkal,
erőfölényükkel visszaélhetnek.
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A

piaci

portfoliótól

részvénytársaságok

elvárt

hozamszint

tőkekereslete

a

alapján

részvényesek

tőkekínálata

és

határozódik

meg.

egyes

Az

a

részvénytársaságok részvényeseinek díjazása pedig a piaci portfolió hozamából
vezethető le. Az elvárt hozamráta azzal van arányban, ahogy az adott részvénytársaság
részvényei a piaci portfolió kockázatához hozzájárulnak.
Az előbbi bekezdések alapján jól látható, hogy a részvényesek reziduális követelése azt
jelenti, hogy a többi hitelezővel szemben haszonáldozati költségüket csak több év
átlagában kapják meg, vagy rosszabb esetben – a részvénytársaság bukása esetén – a
befektetett tőkéjük egy részét vagy egészét is elveszítik. Az alkalmazottakkal ellentétben
de a többi hitelezőhöz hasonlóan ők egyáltalán nem képesek a működés hatékonyságát
befolyásolni, csak a kockázatot viselik. Ezért nekik nem kell a haszonáldozati
költségüknél nagyobb megtérülést biztosítani, mert már így is elvégeznék ugyanezt a
gazdasági tevékenységet.
Számos elmélet pontosan abban különbözik egymástól, hogy a menedzsment és a
részvényesek haszonáldozati költségének biztosítása után az esetlegesen keletkező
gazdasági járadék a különböző vállalati szereplők között hogyan kerül felosztásra. A
szerződéses vállalatelméletek ezt az összeget a részvényeseknek juttatják. Viszont a
doktori értekezés szemléletmódjából első ránézésre az következne, hogy ezt az összeget
a vállalatspecifikus beruházást végzőknek és a vállalati vállalkozóknak kell juttatni.
Egyrészt azért, mert az ők speciális tevékenységének eredménye ez a többletprofit,
másrészt pedig az ebből való részesedés hiányában csökkentenék a részvénytársaság
működésének

hatékonyságát.

Azonban

a

minimálisan

elvártnál

nagyobb

hatékonysággal működő részvénytársaság esetén a kitermelt gazdasági járadéknak csak
egy részét osztják fel a munkavállalók között. Ennek több oka is van.
A legfontosabb érv az, hogy a részvénytársaság társadalmi intézmény, így központi
feladata a társadalom erőforrásainak hatékony felhasználása. Azt kell biztosítania, hogy
a termékek és a szolgáltatások a lehető legkisebb ráfordítással legyenek előállítva. Ennek
következtében a részvénytársaságok nyeresége jól tükrözi, hogy a gazdaság mely
területei felé kell további erőforrásokat allokálni. Egyes részvénytársaságok igen
eredményes működése azt jelzi, hogy bizonyos tevékenységeknél a fogyasztók, azaz a
társadalom tagjai sokkal többre értékelik az outputot, mint az ehhez felhasznált
erőforrások együttes értékét. A többi profitorientált vállalatnak érdemes képességeit
ebbe az irányba fejlesztenie. Ennek következtében a társadalom erőforrásai ott lesznek
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felhasználva, ahol leginkább képesek a fogyasztók hasznát, megelégedettségét növelni.
Továbbá az ezeket a tevékenységeket végzők közötti verseny intenzívebbé válása a
társadalom tagjai számára olcsóbb és/vagy jobb minőségű termékek megjelenését
eredményezi.
Ebből az következik, hogy a gazdasági járadéknak csak akkora hányadát kell felosztani,
ami már biztosítja a kulcsfontosságú alkalmazottak megfelelő elkötelezettségét. A
speciális képességekkel és tudással rendelkező alkalmazottak irányából nézve két okot
is fel lehet hozni, amelyek következtében nem szükséges nekik az összes gazdasági
járadékot kifizetni. Egyrészt az általuk végzett tevékenység és a kitermelt gazdasági
járadék nagysága között viszonylag laza a kapcsolat. Igen gyakran előfordul, hogy a
kitermelt összeg feléért, tizedéért is elvégezték volna ugyanezeket a tevékenységeket.
Továbbá az alkalmazottak hasznosságát a pénz mellett az önmegvalósítás, mások
elismerésének elnyerése és a karrierlétra által nyújtott lehetőségek is növelik. Ebben a
tekintetben a részvénytársaság igen sokoldalú lehetőségeket képes kínálni, amelyek
segítségével jelentősen csökkentheti a kiosztani szükséges összeget.
Ha megbecsüljük a fel nem osztott gazdasági járadéknak (díjazásként ki nem fizetett
összeg) a következő években várható nagyságait, és meghatározzuk ezek jelenértékét,
akkor ennek változása jól mutatja a részvénytársaság hatékonyságának módosulását.
Azonban ez nem elég, szükség van egy olyan vállalati szereplőre, aki ennek minél
nagyobb értékére törekszik, azaz lehetővé teszi a társadalmilag hatékony működést. Ezt
a szerepet az igazgatóság tölti be. Viszont előfordulhat, hogy tagjai nem rendelkeznek a
tevékenységük

végzéséhez

szükséges

képességekkel,

és

a

részvénytársaság

hatékonyságának erőteljes csökkenését idézik elő. Ennek elkerülése érdekében a
teamtagok egyik csoportja megkapja a fel nem osztott gazdasági járadékot. Így ennek
nem megfelelő nagysága esetén önérdekével együtt a társadalom „érdekét” is
érvényesíti (az igazgatóság leváltása).
Ezt az összeget a részvényesek kapják. Korábban azért voltak a részvénytársaság
központi szereplői, mert a tőke szűkös erőforrás volt, de sajátos pozíciójuk megfelelőnek
bizonyult, hogy az új elvárásnak is megfeleljenek. Ezt az összeget ugyanis olyan
teamtagnak kellett juttatni, aki szolgáltatásának van viszonylag objektív ára (aminél
nem kell többet fizetni), aki a részvénytársaság bukásakor nagy veszteséggel szembesül,
és aki közvetlenül nem vesz részt a teammunkában.
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A részvényeseknek ez a többletdíjazása nem a teammunkában betöltött funkciójukból
fakad, hanem a társadalmilag hatékony működés kikényszerítéséből. Tehát alapvetően
külső okkal magyarázható a részvényeseknek a részvénytársaságon belüli, a többi
erőforrás-biztosítóétól eltérő sajátos pozíciója, az nem a részvénytársaság működéséhez
kínált erőforrásuk fontosságából adódik. Ezzel pedig eljutottam a 2. hipotézis
elfogadásához.
4. tézis: A részvényesek – a többi erőforrás-biztosítóhoz hasonlóan – a nyilvános
részvénytársaság működéséhez nélkülözhetetlen erőforrást nyújtanak. Azonban nem ők
határozzák meg a működés hatékonyságának mértékét, mivel nem vesznek részt a vállalati
képességek kialakításában és színvonaluk fenntartásában. Ennek ellenére tevékenységük piaci
áránál, azaz haszonáldozati költségüknél nagyobb díjazásban részesülnek, ha a részvénytársaság a
fennmaradásához
minimálisan
szükségesnél
nagyobb
hatékonysággal
működik.
Többletdíjazásukat nem a részvénytársaság működéséhez nyújtott erőforrásaikért kapják, hanem a
társadalmilag hatékony működés kikényszerítéséért.
Mivel a részvényeseket nemcsak a jelenleg fel nem osztott gazdasági járadék illeti meg,
hanem a jövőben kitermelt gazdasági járadék fel nem osztott része is, ezért ennek
jelenértéke is tükröződni fog a részvények árában. Továbbá az elvárt hozamráta
nagysága azonos lesz a CAPM modell alapján kalkulált értékkel, mert így számításuk
módja meg fog egyezni. A két modell közötti különbségek lényegében hangsúlybeli
eltérésekre csökkennek le. Az itt kialakított megközelítés szerint a részvények
árfolyamában az a hozamráta tükröződik, amit a rendelkezésre bocsátott tőke (ide kell
érteni a ki nem fizetett profitot is) felett mindenképpen ki kell termelni a teammunka
fennmaradása érdekében. A CAPM modell szemléletében pedig a meghatározott
hozamráta a részvényesek haszonáldozati költsége, amit nekik a ténylegesen befektetett
tőkéjükre számítva ki kell termelni, hogy ők továbbra is finanszírozzák a
részvénytársaságot. Ezt a hozamot ugyanis a piacon máshol megkaphatják.
Az eddigiek alapján azt a következtetést lehet megfogalmazni, hogy az itt kialakított
megközelítés szerint is a részvénytársaságot a részvényesi-érték maximalizálás mint
vállalatirányítási elv alapján kell vezetni, mert szükség van egy teljesítménymérési
mechanizmusra. Azonban további pontosítás szükséges. Habár a részvénytársaság
irányítását végzők a fel nem osztott gazdasági járadék minél nagyobb értékére
törekednek, és ez az összeg a részvényeseket illeti meg, ennek ellenére ez nem ugyanazt
jelenti, mintha a részvénytársaságot a részvényesek érdekeinek elsőbbsége – azaz a
részvényesi-érték maximalizálás elve – alapján vezetnék. Ez azért nem állítható, mert a
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részvényesek a részvénytársaság működésével kapcsolatban korlátozott felelősséget
vállalnak, és többségük csak rövidtávon tulajdonolja a részvényeket.
Most már megválaszolható a kutatási kérdés. Az itt bemutatott szemléletmód alapján a
részvénytársaság működésének hatékonyságát a részvényesek mint erőforrás-biztosítók
nem tudják befolyásolni. Erre a vállalati vállalkozók és a vállalatspecifikus beruházást
végzők képesek. Ezért kapják meg a kitermelt gazdasági járadék egy részét. A teljes
összeg alapvetően azért nem lesz díjazásként kifizetve, mert ez nem biztosítaná az
erőforrások társadalmilag hatékony felhasználását. A díjazásként kiosztani nem
szükséges többletjövedelem nagysága ugyanis jól mutatja, hogy melyek azok a
területek, ahol a fogyasztók az adott terméket sokkal többre értékelik az előállításához
szükséges erőforrásoknál. Azonban biztosítani kell azt is, hogy az igazgatóság
színvonalasan végezze a munkáját, azaz érje el az erőforrások társadalmilag hatékony
felhasználását. Ezért kapják meg a részvényesek a gazdasági járadéknak felosztani nem
szükséges részét. Így önérdekükből kifolyólag nyomon követik a részvénytársaság
működésének hatékonyságában bekövetkezett jelentős változásokat. A hatékonyság
erős romlása esetén pedig eltávolítják a feladatának elvégzésére alkalmatlan
igazgatóságot. Azonban a fel nem osztott gazdasági járadék minél nagyobb jelenértékére
való törekvés, és ennek a többletnek a részvényesek számára történő juttatása nem
teljesen ugyanaz, mintha a részvénytársaság célja a részvényesi-érték maximalizálása
lenne. A kettő elválik egymástól, mert a részvényesek korlátozott felelősséget vállalnak
a részvénytársaság működésével kapcsolatban, és a többségük csak rövidtávon
tulajdonolja a részvényeket. Így érdekeik nem esnek teljes mértékben egybe a
társadalom érdekével.
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