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| Streszczenie
Niniejszy artyku$ zosta$ po"wi&cony przybli!eniu systemu corporate governance
w gospodarkach wschodz'cych, ze szczególnym uwzgl&dnieniem wp$ywu reform
na ich kszta$t. Analizie poddano cztery najwi&ksze gospodarki rozwijaj'ce si&,
czyli Brazyli&, Rosj&, Indie i Chiny. Przeprowadzona analiza wskazuje, i! wysi$ki
na rzecz reform nadzoru korporacyjnego podejmowane s' tak!e w gospodarkach
wschodz'cych, których specyfika przyczyni$a si& do wykszta$cenia innych narodowych systemów i innych problemów corporate governance. Ró!ne s' tak!e efekty
wdra!ania reform nadzoru korporacyjnego, a zmiany jako"ciowe nast&puj' w analizowanych krajach do"% powoli.

| Wst$p
Analizy z zakresu corporate governance cz!sto dotycz% wybranych zagadnie', jak struktura
w#asno&ci, funkcjonowanie rady, wynagrodzenie mened$erskie czy dokumenty dobrych praktyk. Bardzo ciekawym w%tkiem bada' i analiz s% natomiast omówienia systemów narodowych,
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które prezentuj% ca#o&ciowo struktur! corporate governance, jaka rozwin!#a si! w danym kraju.
Spojrzenie na wiele elementów tej uk#adanki pokazuje nie tylko dok#adn% charakterystyk! danego systemu, lecz tak$e pozwala prze&ledzi( proces rozwoju, poszczególne jego etapy oraz znaczenie i rol! konkretnych reform (np. wprowadzenie okre&lonej regulacji i reakcj! systemow%
na nie). Umo$liwia to obserwacj! systemu nadzorczego wraz z elementami, które cz!sto umykaj%
analizom czysto ekonomicznymi, czyli nie tylko kwestii rynku pracy, obowi%zuj%cego prawa,
ale tak$e aspektów historycznych, politycznych i wreszcie kulturowych. Ponadto, interesuj%c%
problematyk% jest reakcja systemów narodowych na wdra$ane reformy nadzoru korporacyjnego,
wp#yw procesów harmonizacyjnych na zmiany w ich obr!bie. Analizy systemów narodowych
pozwalaj% tak$e na porównanie mi!dzynarodowe i odnoszenie do&wiadcze' jednych krajów do
drugich. Cho( wiele systemów narodowych zosta#o ju$ dok#adnie zbadanych, wci%$ niewiele
wiadomo o systemach krajów rozwijaj%cych si! czy transformuj%cych, takich jak Indie, Rosja,
Chiny czy Brazylia. Co wi!cej, mimo i$ cz!sto dost!pne s% opracowania charakteryzuj%ce te systemy, nie do ko'ca mo$na jeszcze zrozumie( w jaki sposób one funkcjonuj%.
Niniejszy artyku# zosta# po&wi!cony przybli$eniu systemu corporate governance w gospodarkach
wschodz%cych, ze szczególnym uwzgl!dnieniem wp#ywu reform na ich kszta#t. Analizie poddano cztery najwi!ksze gospodarki rozwijaj%ce si!, czyli Brazyli!, Rosj!, Indie i Chiny, funkcjonuj%ce cz!sto w literaturze &wiatowej pod has#em BRIC.
W pierwszym punkcie przedstawiono ogólne charakterystyki systemów corporate governance
analizowanych gospodarek wschodz%cych i odniesiono si! do podstawowych elementów struktury nadzorczej, czyli: struktury w#asno&ci, zasad funkcjonowania rady, praktyki kszta#towania
wynagrodze' mened$erskich oraz standardów przejrzysto&ci i ochrony inwestorów. Punkt drugi
omawia g#ówne kierunki reform corporate governance w poszczególnych krajach grupy BRIC,
podczas gdy w punkcie trzecim zawarto dyskusj! o wp#ywie tych reform na kszta#t systemów
narodowych. Wnioski zawarto w podsumowaniu.

1| Mi$dzynarodowa analiza porównawcza systemów corporate
governance
Rozwój bada' z zakresu mi!dzynarodowej analizy porównawczej przyczyni# si! do wzrostu
zainteresowania strukturami nadzorczymi, wykszta#conymi tak$e w gospodarkach wschodz%cych. Okazuje si! bowiem, i$ odmienne warunki funkcjonowania spó#ek obejmuj%ce najcz!&ciej
s#abszy porz%dek instytucjonalny, mniej efektywny system prawny w tym przede wszystkim
s#absz% ochron! inwestorów i nieefektywne s%downictwo oraz ni$sze standardy przejrzysto&ci
przyczyni#y si! do wykszta#cenia si! innych systemów nadzoru korporacyjnego (Berglöf, Claessens 2004: 5–15). Gdy mówimy o gospodarkach wschodz%cych nale$y wyodr!bni( kilka g#ównych cech charakterystycznych:
!
!

wzrost znaczenia inwestorów z krajów rozwijaj%cych si!,
rosn%ce znaczenie okre&lonych form organizacyjnych,
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#%czenie sfery biznesu i polityki,
specyficzn% rol! rady.

Wzrost znaczenia inwestorów z krajów rozwijaj%cych si! – globalny rynek kapita#owy odnotowuje wzrost aktywno&ci inwestorów instytucjonalnych nie tylko z krajów rozwini!tych, lecz
tak$e z krajów rozwijaj%cych si!. Nale$y w tym miejscu wymieni( siln% pozycj! pojedynczych
inwestorów (np. rosyjscy oligarchowie) czy poszczególnych przedsi!biorstw (np. Tata z Indii).
Bardzo ciekawym trendem jest tak$e aktywno&( akumuluj%cych znaczne aktywa funduszy pa'stwowych z Chin, Rosji czy krajów arabskich, korzystaj%cych z coraz wi!kszego znaczenia surowców naturalnych oraz szybkiego tempa rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów.
Rosn%ce znaczenie okre&lonych form organizacyjnych (Morck 2009:4–12; Morck 2005) – cho(
akcje uprzywilejowane cz!sto s% krytykowane przez inwestorów ameryka'skich czy brytyjskich (w efekcie czego przedsi!biorstwa ze Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii stosuj%
rozwi%zanie „jedna akcja – jeden g#os”), to przedsi!biorstwa rosyjskie, chi'skie czy hinduskie
nie poddaj% si! tej presji. Poniewa$ wi!kszo&( silnych spó#ek z tych krajów jest kontrolowana
przez rodziny lub mened$erów (oligarchów), akcje uprzywilejowane s% cz!stym rozwi%zaniem.
Obok zwi!kszania liczby g#osów na akcje w krajach azjatyckich (podobnie z reszt% jak w wielu
spó#kach w#oskich, hiszpa'skich czy szwedzkich) stosuje si! struktury piramidowe. Sk#adaj%
si! one z wielopoziomowych konstrukcji, które z regu#y pozwalaj% za#o$ycielom utrzymywa(
kontrol! przy niskim zaanga$owaniu kapita#owym (im wi!cej poziomów tym mniejsze aktywa
s% potrzebne do zachowania kontroli). Taktyka ta jest bardzo cz!sto stosowania w krajach Azji
Po#udniowo-Wschodniej, ze wzgl!du na dominacj! spó#ek kontrolowanych przez rodziny. Co za
tym idzie, w przeciwie'stwie do rozdrobnionej struktury w#asno&ci obserwowanej w Stanach
Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, spó#ki z omawianych krajów cechuje zdecydowanie skoncentrowana struktura w#asno&ci. Trzeci% interesuj%c% obserwacj% dotycz%c% charakterystyki spó#ek z omawianych krajów jest znaczna popularno&( z#o$onych struktur organizacyjnych, w tym
grup kapita#owych czy konglomeratów. Grupy kapita#owe s% dope#nieniem struktur piramidowych i wynikiem rozbudowy rodzinnych imperiów. Ponadto, s#abiej rozwini!te rynki, mniejsza
efektywno&( #adu instytucjonalnego, s#aby system prawny mo$e przyczynia( si! do wzrostu
kosztów transakcyjnych. W efekcie, przedsi!biorstwu bardziej op#aca si! integrowa( pionowo
lub poziomo, tworz%c tak zwany rynek wewn!trzny. Zjawisko to obserwuje si! zarówno w Rosji,
jak i krajach Azji Po#udniowo-Wschodniej. Do&( powiedzie(, $e chi'ski rz%d zafascynowany
sukcesem japo'skich keiretsu i korea'skich chaeboli d%$y do budowy struktur odwzorowuj%cych powi%zania krzy$owe i mechanizmy funkcjonowania tych grup kapita#owych. Warto jeszcze doda(, i$ struktury piramid i grupy kapita#owe wyst!puj% tak$e w Europie kontynentalnej
(Szwecja, W#ochy), lecz ze wzgl!du na s#ab% ich popularno&( w Stanach i pewne napi!tnowanie
opini% formy niekorzystnej dla inwestorów by#y pomijane w mi!dzynarodowych analizach.
Obecnie jednak$e wraz ze wzrostem znaczenia omawianych krajów, pojawia si! coraz wi!cej
opracowa' na temat grup kapita#owych i struktur piramidowych.
*%czenie sfery biznesu i polityki – wynika cz!sto z si#y powsta#ych tam firm (np. Gazprom) czy
ich strategicznego znaczenia (ogólnie przemys# wydobywczy o du$ym udziale w eksporcie),
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pot!gi rodzin i roli przedsi!biorstw w rozwoju kraju (np. hinduskie konglomeraty jak Tata) lub
roli polityków w zarz%dzaniu tymi spó#kami (np. w Chinach). Cho( zjawisko #%czenia sfery
biznesu i polityki jest tak$e popularne w krajach rozwini!tych (np. aktywna polityka rz%du
francuskiego sprzyjaj%ca w#asnym koncernom, pa'stwowe banki lokalne w Niemczech czy polityka ochrony rodzimego rynku w Stanach Zjednoczonych), to przyk#ady pochodz%ce z krajów
rozwijaj%cych si! s% bardziej g#o&ne.
Specyficzna rola rady – spó#ki w gospodarkach wschodz%cych cechuj% si! odmiennym podej&ciem do roli rady oraz metodami doboru jej cz#onków. Rada – nadzorcza lub dyrektorów – jest
przede wszystkim miejscem egzekwowania kontroli przez akcjonariusza wi!kszo&ciowego, jakim
najcz!&ciej jest rodzina lub pa'stwo. Z tego te$ wzgl!du obecno&( cz#onków niezale$nych jest
bardzo niska.
Tabela 1 przedstawia charakterystyk! systemów corporate governance w wybranych gospodarkach wschodz%cych.
Tabela 1 | Systemy corporate governance w wybranych gospodarkach wschodz'cych

Element

Rosja

Indie

Rada

rada dyrektorów, znaczny udzia#
przedstawicieli akcjonariuszy
wi)kszo%ciowych, ma#o
cz#onków niezale"nych

rada dyrektorów, znaczny udzia#
przedstawicieli akcjonariuszy
wi)kszo%ciowych (rodzin), ma#o
cz#onków niezale"nych

rada nadzorcza, udzia#
przedstawicieli pa$stwa,
bardzo ma#a obecno%&
cz#onków niezale"nych

Struktura
w#asno%ci

skoncentrowana, oligarchowie,
pa$stwo, du"a popularno%&
grup kapita#owych

skoncentrowana, rodziny, du"a
popularno%& grup kapita#owych

skoncentrowana, pa$stwo, skoncentrowana, rodziny,
du"a popularno%& grup
pa$stwo, du"a popularno%&
kapita#owych
grup kapita#owych

Wykonywanie
prawa g#osu

udzia#y we w#asno%ci, piramidy

udzia#y we w#asno%ci, piramidy

udzia#y we w#asno%ci,
piramidy

udzia#y we w#asno%ci, piramidy

Rynek
kapita#owy

ma#e, cho& rosn'ce znaczenie

ma#e, cho& rosn'ce znaczenie

ma#e, cho& rosn'ce
znaczenie

ma#e, cho& rosn'ce znaczenie

bardzo ma#e znaczenie

bardzo ma#e znaczenie

bardzo ma#e znaczenie

Rynek kontroli
bardzo ma#e znaczenie
przedsi)biorstw

Chiny

Model #aci$ski
rada nadzorcza/dyrektorów,
znaczny udzia# przedstawicieli
akcjonariuszy wi)kszo%ciowych
(rodzin), ma#o cz#onków
niezale"nych

+ród#o: opracowanie w#asne.

Podsumowuj%c informacje zawarte w tabeli 1 nale$y odnotowa(, i$ wszystkie narodowe systemy
corporate governance posiadaj% swoj% wyj%tkow% specyfik!. Po pierwsze, odnosz% si! do dorobku
mi!dzynarodowej analizy porównawczej w krajach rozwijaj%cych si!, dominuje w nich struktura oparta na mechanizmach wewn!trznych, czyli hierarchiach, takich jak struktura w#asno&ci
czy rada nadzorcza. Jednocze&nie obserwuje si! s#aby poziom rozwoju mechanizmów zewn!trznych, rynkowych. Nie jest to charakterystyka zaskakuj%ca, gdy$ cechuje ona wi!kszo&( krajów
rozwijaj%cych i transformuj%cych si!, w których nie wykszta#ci#y si! mechanizmy zewn!trzne
wymagaj%ce zarówno d#u$szego czasu, silnych instytucji, jak i dobrego egzekwowania prawa.
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Jednocze&nie oznacza to niskie znaczenie rynku kapita#owego (niska efektywno&(, niska przejrzysto&() oraz rynku kontroli korporacji (rzadko lub wcale nie wyst!puj%ce transakcje wrogich
przej!(). Dodatkowo, ograniczona jest tak$e rola rynku talentów mened$erskich i motywacyjna
funkcja wynagrodzenia mened$erskiego. Ze wzgl!du na nisk% efektywno&( systemu prawnego
nie nale$y si! tak$e spodziewa( dochodzenia przez akcjonariuszy praw w s%dzie.
Po drugie, analizy prowadzone w gospodarkach wschodz%cych wskazuj% na siln% koncentracj! w#asno&ci, która jest poniek%d reakcj% akcjonariuszy wi!kszo&ciowych na s#ab% ochron!
prawn% inwestorów i nisk% przejrzysto&( rynku. W takich warunkach posiadanie wi!kszego pakietu akcji zabezpiecza interesy akcjonariuszy dominuj%cych i daje im kontrol! nad kierunkiem
rozwoju spó#ki. W pewnych warunkach koncentracja w#asno&ci jest pozytywnym elementem
nadzorczym, gdy$ zapewnia sprawne funkcjonowanie przedsi!biorstwa i ogranicza koszty nadzoru nad zarz%dzaj%cymi, a jej pozytywny wp#yw cz!sto odnotowuje si! w przypadku gospodarek anglosaskich. Jednak$e, nadmierna koncentracja w#asno&ci mo$e by( bardzo niekorzystna
z punktu widzenia tak spó#ki, jak i rynku. Wysoka koncentracja w#asno&ci zwi!ksza ryzyko
nadu$y( ze strony akcjonariuszy dominuj%cych, co mo$e przejawia( si! w prowadzeniu okre&lonej polityki inwestycyjnej i dywidendowej, ograniczeniu dost!pu do informacji czy dominacji
przedstawicieli akcjonariuszy dominuj%cych w radzie. Analizy pokazuj% wyra"nie, i$ tego typu
praktyki obserwuje si! w przypadku spó#ek akcyjnych w gospodarkach wschodz%cych. Badania
rad nadzorczych odnotowuj% przyk#adowo nadmiern% reprezentacj! przedstawicieli akcjonariuszy dominuj%cych przy zerowym lub marginalnym udziale cz#onków niezale$nych.
Trzeci% cech% charakterystyczn% dla gospodarek wschodz%cych jest wci%$ znaczna rola pa'stwa
w gospodarce i jednocze&nie systemie corporate governance w szczególno&ci w Rosji, Chinach
i krajach Ameryki *aci'skiej. Wp#yw pa'stwa w gospodark!, obecny jest na wielu p#aszczyznach w sferze regulacyjnej, odno&nie do kwestii struktury w#asno&ci (dominacja kontroli ze
strony pa'stwa w Chinach), oraz w sferze zarz%dzania i wywierania wp#ywu na funkcjonowanie
spó#ek przez delegowanie cz#onków zarz%du i rad nadzorczych (przede wszystkim w Chinach
i Rosji).

2| Reformy corporate governance w gospodarkach wschodz#cych
Odmienna specyfika gospodarek wschodz%cych pod wzgl!dem charakterystyki systemu nadzoru korporacyjnego zupe#nie nie wyklucza udzia#u tych krajów w procesach harmonizacyjnych
skierowanych na implementacj! zasad dobrych praktyk corporate governance. Uznane na ca#ym
&wiecie zasady obejmuj% przede wszystkim zwi!kszenie przejrzysto&ci spó#ek, w tym szczególnie w zakresie struktury w#asno&ci (powi%zania kapita#owe, grupy kapita#owe) oraz sk#adu rady
i zarz%du, wzrost znaczenia i obecno&ci w radzie cz#onków niezale$nych, tworzenie wyspecjalizowanych komitetów w radzie, wzrost odpowiedzialno&ci osób zarz%dzaj%cych za wyniki spó#ki
oraz ochron! interesów inwestorów, w tym g#ównie inwestorów mniejszo&ciowych. Nale$y jednak zwróci( uwag!, i$ odmienna specyfika gospodarek wschodz%cych poci%ga za sob% nieco
inne podej&cie do realizacji dobrych praktyk corporate governance. Dokumenty dobrych praktyk
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oraz do&wiadczenie pokazuj%, i$ zasady stosowane przez spó#ki, jak równie$ wymogi narzucane
przez inwestorów zagranicznych s% nieco #agodniejsze. Dotyczy to przede wszystkim obecno&ci
niezale$nych cz#onków w radzie i dominacji rodziny lub za#o$yciela (firmy rosyjskie czy hinduskie), a tak$e kwestii kontroli przez posiadane udzia#y (np. banki chi'skie mocno ograniczaj%
udzia# zagranicznych inwestorów w swojej strukturze w#asno&ci). Poni$ej przedstawiono g#ówne
obszary reform nadzoru korporacyjnego w gospodarkach wschodz%cych.

| Brazylia
Wiele reform makroekonomicznych zosta#o wdro$onych w latach 80. w reakcji na kryzys finansowy. Ostatnie lata natomiast to okres zmian w kierunku prywatyzacji, wi!kszej przejrzysto&ci
spó#ek, odpowiedzialno&ci zarz%dów oraz liberalizacji systemu finansowego (Lopez-de-Silanes,
Chong 2003; Rogers, Dami, Ribeiro, Sousa 2006). Warto wymieni( tak$e dzia#anie Brazilian
Institute of Corporate Governance (IBGC) utworzonego w 1995 roku, który przyczyni# si! do
powstania pierwszej wersji kodeksu dobrych praktyk ju$ w 1999 roku. Druga i trzecia wersja
Code of Best Practice of Corporate Governance pojawi#y si! odpowiednio w 2001 i 2004 roku.
Ostatni dokument opiera si! na czterech podstawowych zasadach: przejrzysto&ci, odpowiednim
traktowaniu wszystkich uczestników, odpowiedzialno&ci prawnej za podejmowane dzia#ania
oraz spo#ecznej odpowiedzialno&ci biznesu. Podobnie jak inne tego typu dokumenty, brazylijski
kodeks dobrych praktyk zaleca równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy (i rekomenduje
zasad! „jedna akcja = jeden g#os”), zaleca tworzenie wyspecjalizowanych komitetów (przede
wszystkim komitetu audytu) w radzie oraz udzia# niezale$nych cz#onków rady (dok#adna definicja). D#ugi, 47-stronicowy dokument odnosi si! tak$e do kwestii funkcjonowania rady, odpowiedniego kszta#towania wynagrodzenia mened$erskiego, oceny pracy zarz%dzaj%cych, prowadzenia
audytu, polityki przejrzysto&ci (Gregory, Millstein 2008:3-5). Ze wzgl!du na s#aby porz%dek instytucjonalny g#ównym wyzwaniem jest jednak implementacja tych zasad.

| Rosja
W ostatnich latach w Rosji, podobnie jak w innych analizowanych krajach, obserwuje si! zwi!kszone wysi#ki na rzecz poprawy standardów nadzoru korporacyjnego, a zw#aszcza w odniesieniu
do przejrzysto&ci funkcjonowania spó#ek, równego traktowania akcjonariuszy i jako&ci monitoringu dzia#ania kadry zarz%dzaj%cej (Lazareva, Rachinsky, Stepanov 2007). Do najwa$niejszych
zmian zaliczy( nale$y mi!dzy innymi (Springer 2001; Kochetygova, Shvyrkov 2006: 2–4):
!

!

!

prawo spó#ek handlowych (1996 rok) okre&laj%ce system nadzoru w Rosji, zasady
g#osowania na WZA, daj%ce prawo akcjonariuszem mniejszo&ciowym do blokowania decyzji sprzecznych z ich interesem, reguluj%cych transakcje z podmiotami powi%zanymi;
prawo rynku kapita#owego (1996 rok) okre&laj%ce funkcjonowanie rynku wraz
z dzia#alno&ci% instytucji nadzoruj%cej Feredal Commission for the Securities
Market;
prawo ochrony interesów inwestorów (1999 rok) – okre&laj%ce zasady nowych
emisji i wprowadzaj%ce kary za rozwadnianie kapita#u na koszt akcjonariuszy
mniejszo&ciowych;
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Corporate Governance Codes and Principles in Russia (2002 rok) formu#uj%ce mi!dzy innymi zasady nadzoru korporacyjnego oraz funkcjonowania WZA, okre&laj%ce zasady pracy rady (procedury pracy, obowi%zków i sk#adu rady, obecno&ci
cz#onków niezale$nych, tworzenia wyspecjalizowanych komitetów) oraz polityk! przejrzysto&ci.

Cho( w wi!kszo&ci grup kapita#owych pa'stwo odgrywa rol! biernego akcjonariusza, reformy
z zakresu #adu korporacyjnego s% niezwykle wa$ne dla du$ych przedsi!biorstw wchodz%cych
na zagraniczne rynki i notowanych na zagranicznych gie#dach (McGee, Preobragenskaya 2004).
Mimo widocznej poprawy standardów corporate governance, a szczególnie w przypadku du$ych
spó#ek notowanych na gie#dach zagranicznych, badacze nie spodziewaj% si! zasadniczych reform
na rynku kapita#owym w Rosji.

| Indie
Nadzór korporacyjny w Indiach tak$e ma swoj% specyficzn% charakterystyk! i wspó#cze&nie
do&wiadcza wielu interesuj%cych inicjatyw i reform maj%cych na celu zwi!kszenie przejrzysto&ci, popraw! ochrony interesów akcjonariuszy oraz liberalizacj! rynku kapita#owego, które
s% wdra$ane od 1991 roku (Marietty, Subrahmanyam 2004: 6–11). Do g#ównych dzia#a' w tym
zakresie nale$y zaliczy( przede wszystkim aktywno&( Securities and Exchange Board of India
tworz%c% porz%dek instytucjonalny i zasady funkcjonowania rynku kapita#owego. W 2008 roku
wesz#y w $ycie nowe przepisy prawa handlowego równie$ skierowane na zwi!kszenie ochrony
inwestorów i podniesienie standardów przejrzysto&ci (KPMG 2009: 5). G#ówna o& reform corporate governance w Indiach koncentrowa#a si! na roli i sk#adzie rady dyrektorów (CII Code z 1997
roku, Kumar Mangalam Birla Committee z 2000 roku i Report of the SEBI Committee on Corporate Governance zwany Murthy Committee Code z 2003 roku). Ostatni z nich podnosi# kwestie
konieczno&ci zarz%dzania ryzykiem i rozumienia sektora przez cz#onków rady spó#ki, w którym
dzia#ania monitorowa#a spó#ka. Dodatkowo, Murthy Committee wskazywa# na znaczenie komitetu audytu i konieczno&ci obecno&ci cz#onków rady posiadaj%cych odpowiednie do&wiadczenie
i wykszta#cenie w dziedzinie finansów przedsi!biorstwa i rachunkowo&ci.

| Chiny
Chi'ski nadzór korporacyjny wykazuje ogromny potencja# ze wzgl!du na dynamiczny rozwój
gospodarki oraz wdra$ane reformy. Wzrost gospodarczy oraz post!puj%ce reformy przyczyni#y
si! do rozwoju nadzoru korporacyjnego i zwi!kszenia znaczenia rynku kapita#owego. W Chinach
dzia#aj% obecnie dwie gie#dy w Szanghaju i Shenzhen, na których notowanych jest #%cznie 1600
spó#ek gie#dowych. Kapitalizacj! chi'skiego rynku kapita#owej szacuje si! na oko#o 800 mld
dolarów, czyli nieca#ych 10% PKB (Malkiel, Taylor 2009: 50–60). Wdra$ane zmiany pozytywnie
wp#ywaj% na formu#owanie standardów nadzoru korporacyjnego w Chinach oraz na efektywno&( chi'skich spó#ek (Li 2009: 24–28). W&ród najwa$niejszych reform nale$y wymieni( (Xi
2006: 1–10; Li, Naughton, Hovey, 2009: 19–23) m.in.:
!

liberalizacj! systemu finansowego (dopuszczenie do prywatyzacji wybranych
spó#ek, wzrost obecno&ci inwestorów zagranicznych);
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wdro$enie prawa spó#ek (1993 rok), które wprowadzi#o dwupoziomowy system
nadzoru (rada nadzorcza i zarz%d) wraz z jego zmianami (2005 rok);
dzia#alno&( China Securities Regulatory Commission (od 2001 roku), która zapewnia nadzór nad systemem finansowym, zaleca zwi!kszenie obecno&ci cz#onków
niezale$nych w razie i zwi!ksza odpowiedzialno&( rady na prowadzony monitoring nad cz#onkami zarz%du;
powstanie Code of Corporate Governance for Listed Companies in China (2002 rok)
oraz Provisional Code of Corporate Governance for Securities Companies (2004 rok)
formu#uj%cych mi!dzy innymi rekomendacje odno&nie post!powania akcjonariuszy (w tym akcjonariuszy wi!kszo&ciowych, dokonywania transakcji z podmiotami powi%zanymi), funkcjonowania rady (procedury pracy, obowi%zków
i sk#adu rady, obecno&ci cz#onków niezale$nych, tworzenia wyspecjalizowanych
komitetów) oraz polityki przejrzysto&ci.

3| Systemy corporate governance w kontek!cie reform
Wdra$ane na ca#ym &wiecie reformy z zakresu corporate governance przyczyniaj% si! do zasadniczej zmiany kszta#tu struktur nadzorczych w kierunku zwi!kszenia znaczenia rynku kapita#owego, odpowiedzialno&ci i profesjonalizacji rady oraz przejrzysto&ci rynków i spó#ek, a tak$e
wykonywania praw przez akcjonariuszy. Reformy te obejmuj% równie$ systemy gospodarek
wschodz%cych, cho( ocena ich efektywno&ci nie jest jednoznaczna. Zdecydowanie podejmowane wysi#ki skierowane s% na wa$ne aspekty struktur nadzorczych, jednak$e ich wdra$anie
i weryfikacja sk#adanych przez spó#ki o&wiadcze' wskazuje, $e na zasadnicze zmiany w gospodarkach wschodz%cych trzeba b!dzie jeszcze poczeka(. Poni$ej przedstawiono skrótowo stan
systemów corporate governance w analizowanych krajach w kontek&cie wdra$anych reform.

| Brazylia
Procesy globalizacji i internacjonalizacji wywieraj% silny wp#yw na system nadzoru korporacyjnego w Brazylii. W literaturze mi!dzynarodowej nie ma jednak wielu opracowa' odnosz%cych si! wy#%cznie do tego kraju, z tego te$ wzgl!du w niniejszym artykule przytoczono badania dla regionu Ameryki *aci'skiej, ze szczególnym naciskiem na Brazyli!. Trudno jednak
oczekiwa( zasadniczych zmian w warunkach wci%$ s#abego pa'stwa i nieefektywnego porz%dku instytucjonalnego, w tym systemu s%downictwa i ochrony inwestorów. Pod wzgl!dem
to$samo&ci akcjonariuszy dominuj% krajowi akcjonariusze prywatni, jedynie jedn% z bardziej
zauwa$alnych zmian jest wzrost zaanga$owania inwestorów zagranicznych we w#asno&( niektórych spó#ek, w szczególno&ci w Brazylii i Argentynie (Rogers, Dami, Ribeiro, Sousa 2006)
i Chile. Co wi!cej, w okresie 1997–2002 odnotowano wzrost popularno&ci grup kapita#owych
(Aguilera 2008: 44). Badania wskazuj% nie tylko na wysok% popularno&( grup kapita#owych,
ale tak$e na wysoki stopie' rozdzia#u kontroli od w#asno&ci, cz!ste wykorzystywanie akcji
uprzywilejowanych i struktur piramidowych. Mimo bardzo silniej pozycji dominuj%cych akcjonariuszy, analizy odnotowuj% liczn% obecno&( niezale$nych cz#onków w radzie dyrektorów
(na poziomie 28–55%).
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Bardzo ciekawych obserwacji dostarczaj% tak$e studia przypadków analizuj%ce wspó#prac!
mi!dzy korporacjami mi!dzynarodowymi a przedsi!biorstwami z Ameryki *aci'skiej, które decyduj% si! na stworzenie wspólnych przedsi!wzi!( joint venture. Spó#ki z Ameryki Po#udniowej
wykazuj% odmienn% kultur! dzia#ania oraz praktyk! w zakresie corporate governance (Perkins,
Morck, Young 2008), podczas gdy ich zagraniczni partnerzy z krajów rozwini!tych cz!sto nie
znaj% technik zwi%zanych z rozdzia#em w#asno&ci od praw do zysku, nagminnie stosowanych
w Brazylii. Cho( problemy zwi%zane ze s#ab% przejrzysto&ci% struktur piramidowych oraz ryzykiem transferowania warto&ci przedsi!biorstwa od akcjonariuszy mniejszo&ciowych na korzy&(
akcjonariuszy dominuj%cych s% powszechnie znane, to jednak wiele &wiatowych firm zaanga$owa#o si! we wspólne projekty ze spó#kami, które – jak si! pó"niej okaza#o – agresywnie wykorzystuj% piramidy na swoj% korzy&(. Wyniki tych projektów oznacza#y dla spó#ek europejskich, kanadyjskich czy ameryka'skich (m.in. Citigroup) bardzo wysokie straty finansowe szacowane na
poziomie kilkuset milionów dolarów. Na zako'czenie warto zauwa$y(, i$ kraje Ameryki *aci'skiej zdecydowanie ró$ni% si! pod wzgl!dem liberalizacji systemu finansowego (Towar, QuispeAgnoli 2008) – najwi!ksze osi%gni!cia w tym zakresie notuje si! w Argentynie i Chile, podczas
gdy Brazylia, a tak$e Wenezuela i Kolumbia wci%$ stoj% przed zasadniczymi reformami.

| Rosja
Analizy systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji wskazuj% na niedostatki instytucjonalne, nieefektywny system prawny i s#ab% ochron! inwestorów jako g#ówne problemy. Taka charakterystyka przyczyni#a si! jednocze&nie do powstawania i obserwowanego wspó#cze&nie intensywnego rozwoju grup kapita#owych (finansowo-przemys#owych lub przemys#owych), których
g#ównych zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecze'stwa prowadzenia dzia#alno&ci gospodarczej poprzez gwarancj! egzekwowania prawa (Springer 2001). Oznacza to,
$e g#ównym problemem z zakresu nadzoru korporacyjnego jest konflikt mi!dzy akcjonariuszem
dominuj%cym a akcjonariuszami mniejszo&ciowymi. Konflikty te przejawiaj% si! w klasycznych
metodach dotycz%cych transferu warto&ci ze spó#ki, rozwodnienie akcjonariatu, opó"nienia lub
blokowanie wyp#at dywidendy, ograniczenie dost!pu do informacji o spó#ce, wrogie bankructwa
(Lazareva, Rachinsky, Stepanov 2007). Tego typu praktyki nie tylko s% dopuszczane w przypadku prywatnych spó#ek, lecz tak$e w przypadku przedsi!biorstw kontrolowanych przez pa'stwo (Radygin 2007). Dodatkowo, rosyjskie spó#ki kontrolowane s% przez wp#ywowych oligarchów i silnie wykorzystuj% kontakty z polityk% (Hill 2004). Powi%zania sfery biznesu i polityki
s% bardzo wa$n% cech% charakteryzuj%c% rosyjski system nadzoru korporacyjnego, ale stanowi%
równie$ bardzo wa$ny element decyduj%cy o sukcesie lub pora$ce spó#ki. Formalne i nieformalne powi%zania polityków z oligarchami owocuj% w preferencyjnych warunkach zamówie'
i kontaktów oraz wydawania licencji i innych zezwole'.

| Indie
Dynamiczny rozwój gospodarczy Indii skutkuje rosn%cym zainteresowaniem rynkiem kapita#owym oraz nadzorem korporacyjnym. Nale$y jednak wzi%( pod uwag!, i$ dominuj%c% form%
dzia#alno&ci s% grupy kapita#owe, zwane domami biznesowymi (ang. business houses), które s%
silnie zdywersyfikowane, sk#adaj% si! z wielu przedsi!biorstw, dzia#aj% w bardzo wielu, cz!sto
niepokrewnych bran$ach (Rama Varma 1997: 8–12). Podobnie jak w innych krajach, hinduskie
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spó#ki bardzo intensywnie wykorzystuj% struktury piramidowe i wielostronne powi%zania kapita#owe w ramach kontroluj%cej grup! rodziny oraz powi%zania nieformalne mi!dzy poszczególnymi cz#onkami rodziny i kadry zarz%dzaj%cej (Khanna 2007: 7–12). Cho( w ostatnich latach
obserwuje si! upraszczanie struktury w#asno&ci, koncentracja w#asno&ci i kontrola ze strony
rodziny-za#o$yciela oraz jej dominacja w&ród cz#onków rady pozostanie jedn% z g#ównych cech
hinduskich spó#ek (Kumar Dey, Kumar Chauhan 2009; Waknis 2007). Nale$y jednak wiedzie(,
i$ standardy nadzoru korporacyjnego w Indiach s% do&( wysokie, szczególnie w kontek&cie poziomu rozwoju tego kraju. Przyk#adowo, w analizie ameryka'skiej agencji Governance Metrics
International (GMI) Indie uzyska#y ogóln% &redni% ocen! na poziomie 4,91 (w skali ocen od 1 do
10), co uplasowa#o ten kraj na 19 miejscu w&ród badanej grupy (pierwsze miejsce zaj!#a Irlandia
z wynikiem 7,25, Stany Zjednoczone zaj!#y 5 miejsce z wynikiem 7,15, a Polsk! sklasyfikowano
na 11 pozycji z wynikiem 5,77). Cho( w grupie analizowanych spó#ek liczba przedsi!biorstw
z Indii nie by#a wysoka, to jednak badanie pokazuje znaczenie standardów corporate governance
w&ród hinduskich spó#ek (Rocks 2009). Ponadto, 68% badanych respondentów, bior%cych udzia#
w badaniu KPMG, podkre&li#o popraw! standardów nadzoru korporacyjnego po wprowadzeniu
klauzuli 49, czyli obowi%zku z#o$enia o&wiadczenia o stosowaniu zasad nadzoru korporacyjnego przez spó#ki gie#dowe. Najwi!kszym zg#aszanym przez respondentów problemem jest s#aba
kontrola ze strony rady, s#aba efektywno&( komitetów w radzie oraz ryzyko dzia#ania insiderów
realizuj%cych prywatne korzy&ci (KPMG 2009: 5–8).

| Chiny
Mimo wdra$anych zmian chi'ski corporate governance cechuj% niskie standardy ochrony inwestorów, dominacja w#asno&ci pa'stwowej, znaczna ingerencja pa'stwa w system ekonomiczny
oraz bliskie relacje miedzy cz#onami zarz%dów i rad nadzorczych chi'skich spó#ek z parti%.
Oznacza to jednocze&nie wczesny etap rozwoju systemu w tym kraju i wyst!powanie klasycznych problemów nadzorczych, znanych z krajów rozwijaj%cych si! i transformuj%cych si!, jak
np. konflikty mi!dzy akcjonariuszami dominuj%cymi a mniejszo&ciowymi (Clarke 2008: 20–30).
Ponadto, oczekiwania zwi%zane z procesami prywatyzacji i rosn%cym znaczeniem akcjonariatu
prywatnego okaza#y si! niespe#nione. Dominacja w#asno&ci pa'stwowej jest bardzo znaczna.
Szacuje si!, $e po&rednio lub bezpo&rednio w r!kach pa'stwa znajduje si! oko#o 50% akcji spó#ek
pozostaj%cych w obrocie, a 80% spó#ek jest kontrolowanych przez pa'stwo. Chi'skie spó#ki maj%
tendencj! do budowania grup kapita#owych zdominowanych przez pa'stwo wyst!puj%ce pod
ró$nymi jego formami. W efekcie, pomimo pozornego rozproszenia w#asno&ci, pe#na kontrola
nie tylko jest w r!kach jednego akcjonariusza, ale tym akcjonariuszem jest pa'stwo. Oznacza
to de facto brak zasadniczych zmian jako&ciowych w strukturze chi'skich spó#ek. W Chinach
funkcjonuj% tak$e akcje b!d%ce w posiadaniu pa'stwa oraz osób prawnych, do których zalicza
si! równie$ pa'stwo i ró$ne agencje rz%dowe. Znaczny udzia# w tych papierach warto&ciowych
maj% akcje wy#%czone z obrotu gie#dowego, co oznacza du$e mo$liwo&ci kontroli i wp#ywu ze
strony akcjonariusza posiadaj%cego takie akcje i niskie ryzyko rozproszenia akcjonariatu czy
przeprowadzenia transakcji wrogich przej!(.
Jednocze&nie otwart% kwesti% pozostaje dalszy rozwój chi'skich spó#ek w kontek&cie zmian
na rynku (rosn%cy wp#yw globalizacji, rozwój sektora prywatnego) i reform z zakresu nadzoru
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korporacyjnego, które wdra$a rz%d chi'ski. Spó#ki oparte na wy#%cznej kontroli pa'stwa notuj%
niskie wyniki w zakresie efektywno&ci i zyskowno&ci, a wiele z nich funkcjonuje dzi!ki rz%dowym subwencjom. Dodatkowo, presja ze strony rozwijaj%cych si! firm prywatnych mo$e jeszcze
te wyniki pogorszy(. Jednak kluczowy jest kierunek dalszej polityki rz%du Chin i zakres wdra$anych procesów prywatyzacyjnych. Wiadomo bowiem, i$ chi'skie w#adze bardzo niech!tnie
patrz% na mo$liwo&( wzrostu kontroli inwestorów zagranicznych i specjali&ci raczej nie przewiduj% zmian w tym zakresie. W efekcie, wdra$ane s% reformy z zakresu nadzoru korporacyjnego
(Xi 2006: 20–25).

| Podsumowanie
Niniejszy artyku# zosta# po&wi!cony przybli$eniu systemu corporate governance w gospodarkach wschodz%cych, ze szczególnym uwzgl!dnieniem wp#ywu reform na ich kszta#t. Analizie
poddano cztery najwi!ksze gospodarki rozwijaj%ce si!, czyli Brazyli!, Rosj!, Indie i Chiny. Przeprowadzona analiza wskazuje, i$ wysi#ki na rzecz reform nadzoru korporacyjnego podejmowane
s% tak$e w gospodarkach wschodz%cych, których specyfika przyczyni#a si! do wykszta#cenia
innych narodowych systemów i innych problemów corporate governance. Ró$ne s% tak$e efekty
wdra$ania reform nadzoru korporacyjnego, a zmiany jako&ciowe nast!puj% w analizowanych
krajach do&( powoli.
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