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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Corporate governance voisi vapaasti suomennettuna tarkoittaa yrityksen hallintaa, mutta käsite on huomattavasti monitahoisempi, kuin tästä
käännöksestä olisi ymmärrettävissä. Tämän vuoksi olen säilyttänyt tutkielmassani alkuperäiskielisen termin. Yrityksen corporate governance
-ongelman ydin muodostuu omistuksen ja hallinnoinnin eriytyneisyydestä. Tämä seikka on havaittavissa lähestulkoon kaikissa julkisesti
noteeratuissa suurissa pörssiyhtiöissä. Yritysjohdon tehtävänä on maksimoida osakkeenomistajien sijoituksen arvo, mutta ongelma ei kuitenkaan
ole näin yksiselitteinen, sillä yrityksen muilla sidosryhmäläisillä on myös vaatimuksia yritystä kohtaan. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa
työntekijät, alihankkijat ja velkojat. Keskeistä kuitenkin on, että yritys tuottaa lisäarvoa markkinoilta, jonka jaosta osapuolet käyvät neuvotteluja.
Perinteinen corporate governance -kirjallisuudessa käsiteltävä yritys pystyy muodostamaan tiukkoja siteitä työntekijöihin, ja niiden rakenne on
usein vertikaalisen hierarkian mukainen. Rahoittajien asema on varallisuusoikeudellisesti varsin turvattu.
Johdon tehtävänä on koordinoida ja motivoida yrityksen eri sektoreita siten, että yritys toimii tehokkaasti kasvattaen yrityksen osakkeen arvoa.
Motivointi voisi tapahtua sopimusten avulla, mutta koska todellisuudessa kaikista tapahtumista on mahdotonta sopia etukäteen, on johdolle
annettu päätäntävalta ratkaista ennalta arvaamattomat tapahtumat. Tämä muodollinen päätäntävalta mahdollistaa yrityksen hallinnoinnin.
Muodollinen valta on delegoitu yrityksen omistajilta, joiden agentteina johtajat toimivat. Yrityksen tärkeät työntekijät saavuttavat kuitenkin
epämuodollista valtaa yritykseen nähden. Perinteisesti yritys omistaa kaikki tarvitsemansa arvokkaat tuotannontekijät, jottei niin sanottua
hold-up-ongelmaa pääsisi esiintymään. Koska yritys ei voi sopimuksin sitoa työntekijän inhimillistä pääomaa, tulee yrityksen muodostaa
komplementteja siteitä hallitsemansa varallisuuden ja työntekijän inhimillisen pääoman välille, siten että työntekijälle poistuminen yrityksen
palveluksesta ei olisi kannattavaa, koska muualta saatava reservaatiohyöty jäisi yrityksen sisällä saatavaa hyötyä pienemmäksi.
Työntekijöiden inhimillinen pääoma on kehittyvään teknologiaan perustuvan yrityksen tärkeä resurssi. Laajentuakseen yritys tarvitsee
ulkopuolelta rahoitusta. Saadakseen oman pääoman ehtoista ulkopuolista rahoitusta tulee yrityksen sisäisen hierarkian muodostua sellaiseksi, että
rahoittajat saavat todellista valtaa yrityksessä. Perinteisen yrityksen mukainen corporate governance voi siten muodostua riskiksi uuden
tyyppisissä yrityksissä, jossa avaintyöntekijät voivat irtisanoutua erimielisyystilanteessa.
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