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Streszczenie

Rosnąca popularność programów menedżerskich w Polsce skłania

do wnikliwego zbadania ich konstrukcji i wpływu na działalność stosu-

jących je przedsiębiorstw. Programy opcyjne stosowane są coraz chęt-

niej przez duże spółki giełdowe w ramach programów menedżerskich,

zarówno w odniesieniu do własnych pracowników, jak również kon-

trahentów i przedsiębiorstw, którym zlecane jest wykonywanie okre-

ślonych zadań wewnętrznych. Istotną kwestią dotyczącą opcji mene-

dżerskich jest zakres pracowników nimi obejmowanych – nie tylko me-

nedżerów, ale również zatrudnionych na szeregowych stanowiskach.

Wzmożone zainteresowanie opcjami menedżerskimi w ostatnich latach

przez spółki działające w Polsce, potwierdzają raporty opublikowane

przez Deloitte i PriceWaterhouseCoopers, które zajmują się obsługą

i organizacją programów motywacyjnych tego typu wdrażanych przez

przedsiębiorstwa.

Celem badania była analiza wpływu opcji menedżerskich na kursy

akcji spółek notowanych na polskim rynku. Osobnej ocenie poddane

zostały momenty wdrożenia opcji menedżerskich i ich wykonywania
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przez pracowników. Badanie pozwoliło na wyróżnienie programów po-

zytywnie wpływających na kursy akcji oraz tych, na które kursy re-

agują negatywnie. W związku z otrzymanymi wynikami możliwe jest

wyodrębnienie warunków programów, które są przez inwestorów oce-

niane pozytywnie, a także wyciągnięcie wniosków na temat efektyw-

ności polskiego rynku kapitałowego. Badanie przeprowadzone zostało

w okresie 1997-2014, co umożliwiło określenie zmian w programach

opcji menedżerskich w tym okresie i może stanowić ciekawy wniosek

odnośnie do kierunku ich rozwoju w najbliższych latach.

W pierwszej części badania wykorzystane zostały elementy anali-

zy fundamentalnej dla spółek, które wdrożyły programy opcji mene-

dżerskich w analizowanym okresie oraz spółek z tego samego sektora,

które nie zdecydowały się na takie działania. W dalszej części bada-

nia przeprowadzona została analiza zdarzeń. Na podstawie wyników

otrzymanych w pierwszej części badania, autor zdecydował się na wy-

korzystanie modeli przełącznikowych w celu dalszej analizy wpływu

programó opcji menedżerskich na kursy spółek notowanych na GPW

w Warszawie.
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