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Wstêp
Gospodarka Rosji, podobnie jak innych krajów, zarówno rozwijaj¹cych siê, jak i wysoko rozwiniêtych, charakteryzuje siê znacz¹c¹ rol¹
grup kapita³owych w tworzeniu PKB, produkcji, sprzeda¿y, zatrudnieniu. Rozwój grup zapocz¹tkowany zosta³ wraz z rozpoczêciem procesu
prywatyzacji i doprowadzi³ do dominacji grup w wielu ga³êziach przemys³u [Awdaœêwa, 2007, s. 100]. Rosyjskie grupy kapita³owe s¹ bardzo interesuj¹cym obiektem badawczym z punktu widzenia nadzoru korporacyjnego. Ich powstanie i rozwój, podobnie jak w innych krajach Europy
Œrodkowej i Wschodniej, by³ œciœle zale¿ny od g³ównych reform gospodarczych, w tym prywatyzacji. Skutkiem tych reform by³o wykszta³cenie
siê i ewolucja kluczowych wewnêtrznych mechanizmów nadzoru korporacyjnego, jak równie¿ oddzia³ywanie zewnêtrznych mechanizmów
i instytucji nadzoru.
Celem artyku³u jest odpowiedŸ na pytania badawcze dotycz¹ce aktualnej struktury w³asnoœci wybranych rosyjskich grup kapita³owych
(typu holdingowego) oraz porównanie wyników badañ z ogóln¹ specyfik¹ struktury w³asnoœci w rosyjskim sektorze korporacyjnym. Przeprowadzone badanie jest jednym z etapów projektu maj¹cego na celu rozpoznanie najwa¿niejszych dla grup kapita³owych w Rosji mechanizmów
nadzoru korporacyjnego i zale¿noœci miêdzy tymi mechanizmami oraz
instytucjami nadzoru. Przeprowadzone zosta³o na próbie okreœlonej
z wykorzystaniem listy Expert-400 – rankingu 400 najwiêkszych pod
wzglêdem wartoœci przychodów spó³ek i grup kapita³owych w Rosji
w 2014 r. Podstawowym Ÿród³em informacji jest rosyjska baza danych
SPARK (System Profesjonalnej Analizy Rynków i Spó³ek, Sistêma profêssionalñnogo analiza rynkow i kompanij), z której uzyskano szczegó³owe profile wybranych do badañ grup i spó³ek wchodz¹cych w ich sk³ad.
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Opracowanie przyjmuje nastêpuj¹c¹ strukturê. W punkcie pierwszym omówiono podstawowe kwestie teoretyczne dotycz¹ce grup kapita³owych. W drugim punkcie opisane zosta³y kluczowe etapy i czynniki
rozwoju grup kapita³owych w Rosji. Trzeci punkt zawiera analizê specyfiki struktury w³asnoœci w rosyjskim sektorze korporacyjnym. W punkcie
czwartym zaprezentowano wyniki badañ struktury w³asnoœci rosyjskich
grup kapita³owych. W zakoñczeniu zawarto wnioski, próbê oceny oddzia³ywania okreœlonej struktury w³asnoœci na inne mechanizmy nadzoru korporacyjnego w grupach kapita³owych oraz kierunki przysz³ych
badañ.
Artyku³ przygotowany zosta³ w ramach projektu „Nadzór korporacyjny w grupach kapita³owych na przyk³adzie Rosji”, grant Badania
M³odych Naukowców, Wydzia³ Ekonomii i Zarz¹dzania Uniwersytetu
w Bia³ymstoku.

1. Grupy kapita³owe – podstawowe aspekty teoretyczne
Grupy kapita³owe s¹ podmiotami wystêpuj¹cymi powszechnie zarówno w krajach wysoko rozwiniêtych, jak i rozwijaj¹cych siê [Grabowiecki, 2006, s. 8]. Podczas gdy w przypadku krajów rozwiniêtych zosta³y
dobrze rozpoznane i doczeka³y siê znacznej liczby opracowañ [m.in.
Morck, 2004; 2005; La Porta i inni, 1998; Morck, Nakamura, 2007; Zattoni,
1999], z uwagi m.in. na fakt d³ugiej historii ich rozwoju oraz dostêpnoœci
danych statystycznych, to dla krajów rozwijaj¹cych siê ci¹gle s¹ przedmiotem wielu badañ i analiz przynosz¹cych nowe wyniki dotycz¹ce
struktury wewnêtrznej, znaczenia w gospodarce, produktywnoœci, efektywnoœci [m.in. Khanna, Rivkin, 2001; Khanna, Yafeh, 2007; Khanna, Palepu, 2000; Lu, Yao, 2006; Kedia i inni, 2006; Guriev, Rachinsky, 2004;
Hainz, 2006; Shumilov, 2008].
W literaturze przedmiotu wystêpuje wiele definicji grup kapita³owych. Wynika to z wieloœci terminów okreœlaj¹cych podmioty, jakie
uznaje siê za grupy kapita³owe, ró¿nych mo¿liwych perspektyw badawczych oraz typów, jakie przybieraæ mog¹ grupy [Aluchna, 2010, s. 20–23].
M. Trocki definiuje grupy kapita³owe jako zgrupowania utworzone dla
realizacji wspólnych celów gospodarczych, sk³adaj¹ce siê z samodzielnych prawnie podmiotów gospodarczych w formie spó³ek kapita³owych,
powi¹zane w sposób trwa³y wiêziami kapita³owymi oraz ewentualnie
dodatkowo innymi, w tym maj¹tkowymi, kontraktowymi, personalnymi
[Trocki, 2004, s. 15, 56–67]. Zgrupowania te posiadaj¹ mo¿liwoœæ realizacji
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wspólnych celów, wynikaj¹c¹ z rodzaju i intensywnoœci tworz¹cych je
powi¹zañ.
Badacze grup kapita³owych z krajów rozwijaj¹cych siê T. Khanna
i Y. Yafeh [2007, s. 331] definiuj¹ grupy jako sk³adaj¹ce siê z prawnie niezale¿nych przedsiêbiorstw, dzia³aj¹cych na zró¿nicowanych (czêsto niepowi¹zanych) rynkach, po³¹czonych wiêziami formalnymi (kapita³owo)
lub nieformalnymi (np. rodzinnymi).
Na potrzeby opracowania przyjêto definicjê zaproponowan¹ przez
S. Avdashev¹, wed³ug której grupa kapita³owa lub holding jest struktur¹
obejmuj¹c¹ okreœlon¹ grupê przedsiêbiorstw i organizacji, samodzielnych pod wzglêdem prawnym, zwi¹zanych w³asnoœciowymi, kontraktowymi lub innymi, w tym nieformalnymi, stosunkami [Rossijska¹ korporaci¹…, 2009, s. 117]. Podmioty wchodz¹ce w sk³ad grupy mog¹ byæ
kierowane przez jedno centrum podejmowania decyzji (spó³kê holdingow¹), która posiada znacz¹cy, w wielu przypadkach ca³oœciowy, udzia³ we
w³asnoœci pozosta³ych firm-elementów holdingu (okreœlanych z regu³y
jako spó³ki-córki, doæêrniê kompanii). Tak¹ formê przyjê³o wiêkszoœæ
grup kapita³owych, jakie wykszta³ci³y siê w rosyjskiej gospodarce po kryzysie z 1998 r.1
Grupy kapita³owe w krajach rozwijaj¹cych siê przybieraj¹ ró¿ne
formy: pod wzglêdem dywersyfikacji, stopnia zaanga¿owania banków
i innych instytucji finansowych, typu integracji (wertykalnej lub horyzontalnej), typów wiêzi (finansowych, rodzinnych i innych), zwi¹zków z w³adzami politycznymi [Khanna, Yafeh, 2007]. Szereg czynników sprzyja,
a z drugiej strony utrudnia tworzenie siê i rozwój grup w tych gospodarkach. Do sprzyjaj¹cych czynników nale¿y zaliczyæ m.in.: wysok¹ dynamikê wzrostu gospodarczego, prywatyzacjê, aktywnoœæ inwestorów zagranicznych, dzia³alnoœæ podmiotów na rynku kontroli korporacyjnej
(fuzji i przejêæ), odpowiednie ustawodawstwo. Czynniki utrudniaj¹ce to
m.in.: relatywnie niski poziom rozwoju rynku kapita³owego, wzglêdnie
1

Podczas gdy dzia³alnoœæ tzw. grup finansowo-przemys³owych, jakie by³y rozpowszechnione w gospodarce rosyjskiej w latach 1993–1998, by³a regulowana specjalnie dla nich
opracowanym aktem prawnym – ustaw¹ federaln¹ o grupach finansowo-przemys³owych” z 30 listopada 1995 r. (FêdêralŸnyj zakon N 190-F3 „O financowo-promyœlênnyh gruppah”), nie ma jak dot¹d jednego specjalnego aktu prawnego, reguluj¹cego
funkcjonowanie grup kapita³owych, istniej¹cych po kryzysie z 1998 r. Grupy podporz¹dkowane s¹ ogólnym regulacjom, dotycz¹cym sektora przedsiêbiorstw, przede
wszystkim ustawie federalnej o spó³kach akcyjnych z 26 grudnia 1995 r. (FêdêralŸnyj
zakon „Ob akcionêrnyh obxêstwah” N 208-F3) oraz Kodeksowi cywilnemu (cz. 1) z 30 listopada 1994 r. (Gra¿danskij kodêks Rossijskoj Fêdêracii N 51-F3).
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s³abo rozwiniêty sektor bankowy, silne oddzia³ywanie w³adz na sektor
przedsiêbiorstw oraz w³asnoœæ pañstwowa 2.
Za podstawowe motywy tworzenia grup kapita³owych uznaæ nale¿y
d¹¿enie do podniesienia efektywnoœci gospodarowania przedsiêbiorstw,
ekspansjê rynkow¹ czy te¿ chêæ zwiêkszenia si³y ekonomicznej. Ogólnie
wyró¿niane s¹ nastêpuj¹ce motywy powstawania i rozwoju grup: operacyjne i techniczne, rynkowe i marketingowe, finansowe, mened¿erskie
i strategiczne [Sikacz, 2011, s. 60]. Powstawanie i funkcjonowanie grup kapita³owych mo¿e równie¿ rozwi¹zywaæ problemy, jakie ma za zadanie
zmniejszaæ system nadzoru korporacyjnego – m.in. obni¿anie kosztów
transakcyjnych, monitorowanie kadry zarz¹dzaj¹cej, monitorowanie
efektywnego wykorzystania pozyskanych œrodków finansowych (tzw.
nadzór wierzycielski). Grupy kapita³owe maj¹ szereg mocnych stron:
mo¿liwoœæ dywersyfikacji, ograniczenia ryzyka, odpornoœæ na wahania
rynku, efektywne wykorzystanie zasobów, transfer wiedzy i in. W krajach rozwijaj¹cych siê mog¹ byæ ponadto niejako substytutami nierozwiniêtych jeszcze lub brakuj¹cych instytucji. Zapewniaj¹ tak¿e korzystniejsze finansowanie inwestycji ni¿ s³abo rozwiniête rynki kapita³owe.
Z drugiej jednak strony grupy kapita³owe maj¹ wielu przeciwników i s¹
pos¹dzane m.in. o nieprzejrzystoœæ dzia³añ czy te¿ nieprzestrzeganie
praw udzia³owców mniejszoœciowych [Aluchna, 2008, s. 450].
Przytoczone definicje oraz motywy tworzenia grup kapita³owych
wskazuj¹ na koniecznoœæ badania mechanizmów nadzoru korporacyjnego dotycz¹cych omawianych podmiotów. Dla dok³adnego rozpoznania specyfiki grup kapita³owych w danej gospodarce konieczne wydaje
siê zbadanie struktury w³asnoœci, w tym g³ównych grup w³aœcicieli, poziomu koncentracji w³asnoœci w spó³kach holdingowych i w spó³kach
podleg³ych, grup podmiotów sprawuj¹cych kontrolê korporacyjn¹, oddzia³ywania zewnêtrznych, rynkowych mechanizmów nadzoru korporacyjnego, czy te¿ uczestnictwa pañstwa w funkcjonowaniu grup, m.in. jako
w³aœciciela [Aluchna, 2010, s. 61–69].

2. G³ówne etapy rozwoju grup kapita³owych w Rosji
Analiza przemian gospodarczych w Rosji od pocz¹tku transformacji
gospodarczej pozwala na wyodrêbnienie g³ównych etapów rozwoju rosyjskich grup kapita³owych. Kluczowym czynnikiem, który umo¿liwi³
rozwój rosyjskich grup, by³ rozpoczêty w 1992 r. proces prywatyzacji
2

Dotyczy to prywatnych grup, w innych wypadkach czynnik mo¿e byæ sprzyjaj¹cy.
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przedsiêbiorstw pañstwowych. Ju¿ w 1993 r. w gospodarce zaczê³y pojawiaæ siê pierwsze tzw. grupy finansowo-przemys³owe (finansowo-promyœlênnyê gruppy)3 [Pappê, 2000, s. 30–33]. Inicjatorami ich tworzenia
i jednoczeœnie centralnymi podmiotami by³y: du¿e banki, du¿e przedsiêbiorstwa lub specjalnie tworzone struktury finansowe (w formie jednego lub czêœciej kilku podmiotów prawnych). Banki zosta³y w³aœcicielami czêœci du¿ych przedsiêbiorstw w wyniku tzw. aukcji zastawnych
lub w nastêpstwie przejmowania udzia³ów firm za d³ugi. W sytuacji gdy
inicjatorem powstania i centralnym podmiotem grup kapita³owych by³y
przedsiêbiorstwa, one równie¿ d¹¿y³y w konsekwencji do utworzenia
w³asnego banku lub przejmowa³y kontrolê nad istniej¹cym. Grupy takie
tworzone by³y w przemyœle paliwowo-energetycznym i metalurgicznym.
W ich przypadku inicjatorem tworzenia by³o równie¿ pañstwo, które
w procesie prywatyzacji tworzy³o wertykalnie zintegrowane grupy [Pappê, Galuhina, 2009, s. 5–6]. Najrzadsze by³y natomiast przypadki, gdy
w celu utworzenia grupy powo³ywano specjalne struktury finansowe.
Drugim wa¿nym etapem w rozwoju rosyjskich grup kapita³owych
by³y tzw. aukcje zastawne (zalogowyê aukciony), maj¹ce miejsce w listopadzie i grudniu 1995 r. Dotyczy³y one pañstwowych pakietów akcji dziewiêciu naftowych i metalurgicznych przedsiêbiorstw oraz trzech du¿ych
przedsiêbiorstw transportu wodnego [¥kowlêw, Danilow, 2007, s. 11].
Aukcje te pozwoli³y kilku wiod¹cym bankom zostaæ w³aœcicielami kontrolnych pakietów akcji du¿ych przedsiêbiorstw przemys³owych. Formalnie aukcje zastawne by³y konkursowym mechanizmem uzyskania
przez rz¹d kredytów od banków prywatnych pod zastaw kontrolnych
pakietów akcji przedsiêbiorstw przemys³owych, w celu likwidacji deficytu bud¿etu federalnego. Mechanizm i nastêpstwa ich przeprowadzenia
pozwalaj¹ jednak przypuszczaæ, i¿ rzeczywistym celem by³o obejœcie obowi¹zuj¹cego wówczas zakazu prywatyzacji przedsiêbiorstw uznanych za
strategiczne. Cele w³adz by³y przy tym nastêpuj¹ce: trwa³e alianse miêdzy
bankami i przemys³em, pojawienie siê w najwiêkszych przedsiêbiorstwach
krajowych w³aœcicieli strategicznych i zagwarantowanie politycznego
zwi¹zku miêdzy w³adzami federalnymi a przedsiêbiorstwami [Pappê,
2002, s. 34].
Kolejnym znacz¹cym czynnikiem, jaki przes¹dzi³ o zmianach i dalszej ewolucji grup kapita³owych w Rosji, by³ kryzys finansowy z 1998 r.
3

Obecnie termin nie jest stosowany ani w literaturze przedmiotu, ani w praktyce gospodarczej.
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W jego nastêpstwie upad³o szereg banków, równie¿ tych, które by³y centralnymi podmiotami grup finansowo-przemys³owych [Pappê, 2002, s. 35].
Pierwsze lata po kryzysie charakteryzowa³y siê nasileniem procesów redystrybucji w³asnoœci, w tym aktywnoœci podmiotów (równie¿ pañstwa)
na rynku kontroli korporacyjnej oraz koncentracji kapita³u akcyjnego
[IEPP, 2004, s. 338–339]. Dotyczy³o to zarówno grup kapita³owych, jak
i ca³ego sektora korporacyjnego w Rosji. Nast¹pi³o znaczne zwiêkszenie
liczby du¿ych przedsiêbiorstw i grup kapita³owych oraz rozprzestrzenienie ich w wiêkszoœci ga³êzi przemys³u i w sektorze us³ug. W wyniku
zmian najbardziej powszechnym typem grup kapita³owych w Rosji s¹
obecnie holdingi. Opieraj¹ siê one o dwupoziomowy system funkcjonowania (relatywnie rzadko wystêpuje poziom trzeci), w ramach którego
na pierwszym poziomie dzia³a spó³ka nadrzêdna (holdingowa), której zadaniem jest zarz¹dzanie kapita³em, w tym zakup i tworzenie spó³ek-córek. Spó³ka holdingowa jest g³ównym w³aœcicielem, zazwyczaj ma
wiêkszoœciowe, a czêsto ca³oœciowe, udzia³y w podleg³ych firmach [Guriev, 2010, s. 536]. Jej zadaniem jest koordynacja funkcjonowania ca³ej grupy. Drugi poziom zajmuj¹ z kolei przedsiêbiorstwa przemys³owe i poszczególne fabryki, które koncentruj¹ siê na produkcji lub dzia³alnoœci
operacyjnej.
Kryzys finansowy lat 2008–2009 mia³ równie¿ istotny wp³yw na grupy kapita³owe w Rosji, choæ nie wyzwoli³ ca³kowicie nowych tendencji
w procesie ich rozwoju. Przede wszystkim skutkowa³ zwiêkszeniem udzia³u
pañstwa we w³asnoœci. Proces wzrostu udzia³u pañstwa we w³asnoœci
rozpocz¹³ siê w rosyjskim sektorze korporacyjnym ju¿ w po³owie ubieg³ej
dekady. Po kryzysie pañstwo przejê³o czêœæ udzia³ów firm bêd¹cych
w trudnej sytuacji finansowej. Wiele z nich u¿ywa³o swoich aktywów jako
zabezpieczenie dalszej ekspansji, w zwi¹zku z tym spadek wartoœci aktywów wymusi³ plan ratunkowy albo sprzeda¿ udzia³ów inwestorom zagranicznym lub rz¹dowi. Jak ocenia A. Radygin, tendencje do zwiêkszenia kontroli pañstwowej w korporacyjnym sektorze rosyjskiej gospodarki
w latach 2007–2008 i po kryzysie by³y silniejsze ni¿ po kryzysie z 1998 r.
i na pocz¹tku ubieg³ej dekady [Radygin, 2008, s. 88–92]. Wed³ug ocen
Alfa-banku czêœæ akcji rosyjskich spó³ek nale¿¹cych do pañstwa w 2006 r.
wynosi³a 29,6%, na pocz¹tku 2007 r. 35,1%, natomiast na pocz¹tku 2008 r.
g³êbokoœæ koncentracji w³asnoœci w rêkach pañstwa, wyznaczona na pod-
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stawie rankingu Expert-400 (obejmuj¹cego najwiêksze pod wzglêdem
wartoœci produkcji rosyjskie firmy), wynios³a ok. 40–45% 4.

3. G³ówne cechy struktury w³asnoœci w rosyjskim sektorze
korporacyjnym
Kluczowa dla badañ sektora korporacyjnego w Rosji jest struktura
kapita³u akcyjnego i charakterystyka g³ównych w³aœcicieli, którzy odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê w procesie kierowania spó³kami. Analiza w³asnoœci
i jej roli jako mechanizmu nadzoru korporacyjnego wymaga z jednej strony badañ struktury (procentowego udzia³u poszczególnych grup we
w³asnoœci spó³ki), a z drugiej strony stopnia koncentracji w³asnoœci (wielkoœci pakietu udzia³ów w rêkach dominuj¹cego w³aœciciela lub grupy
w³aœcicieli). Struktura i koncentracja w³asnoœci wyznacza bowiem z jednej
strony podmioty dysponuj¹ce kontrol¹ korporacyjn¹, a z drugiej okreœla
charakter i znaczenie innych wewnêtrznych i zewnêtrznych mechanizmów nadzoru korporacyjnego.
Badania przemian w strukturze w³asnoœci w sektorze przedsiêbiorstw pozwalaj¹ na wyró¿nienie g³ównych etapów ewolucji oraz cech
charakterystycznych tej struktury w rosyjskich firmach:
1. Okres po zakoñczonej prywatyzacji, w tym voucherowej i tzw. du¿ej
prywatyzacji, tj. lata 1995–1998, który odznacza³ siê dominacj¹ pracowników i mened¿erów (insiderów) we w³asnoœci spó³ek. W trakcie
tego etapu mened¿erowie stopniowo przejmowali udzia³y spó³ek
[Aukucionêk i inni, 1998, s. 108].
2. Okres po kryzysie finansowym z 1998 r. do po³owy pierwszej dekady
XXI wieku, w trakcie którego mia³ miejsce dynamiczny proces redystrybucji, koncentracji i konsolidacji w³asnoœci, równie¿ w ramach grup
kapita³owych. Nast¹pi³o znacz¹ce zmniejszenie udzia³u banków we
w³asnoœci, a wzrós³ udzia³ przedsiêbiorstw jako w³aœcicieli spó³ek
[Dolgop¹towa, 2009, s. 118]. Przedsiêbiorstwa sta³y siê grup¹ podmiotów dominuj¹cych we w³asnoœci rosyjskich przedsiêbiorstw.
3. Okres od po³owy ubieg³ej dekady, w ramach którego odnotowywany
jest systematyczny wzrost udzia³u pañstwa we w³asnoœci, przejawiaj¹cy siê m.in. w konsolidacji w³asnoœci w ramach pañstwowych holdingów [Malñginow, 2000].
4

Wartoœci te dotycz¹ nie tylko bezpoœredniego udzia³u pañstwa we w³asnoœci, ale równie¿ udzia³u pañstwowych przedsiêbiorstw we w³asnoœci innych spó³ek.
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Badania struktury w³asnoœci rosyjskich przedsiêbiorstw prowadzone by³y ju¿ od po³owy lat 90. Na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza badania pracowników Instytutu Analizy Przedsiêbiorstw i Rynków Wy¿szej Szko³y
Ekonomii z Moskwy [Rossijska¹ korporaci¹…, 2009; Rossijska¹ promyœlênnostñ…, 2002; Dolgop¹towa, 2001, 2009], Rosyjskiego Barometru
Ekonomicznego [Kapêlóœnikow, 2000, 2001; Kuznetsov i inni, 2008;
Kapêlóœnikow, D³mina, 2005], jak równie¿ zachodnich badaczy [m.in.
Blasi i inni, 1997; Earle, 1998].
Obecnie dominuj¹c¹ grup¹ w³aœcicieli w rosyjskich spó³kach s¹ przedsiêbiorstwa. Jak wskazuj¹ dane Rosstat (g³ównego rosyjskiego urzêdu
statystycznego), w 2011 r. ich udzia³ w kapitale za³o¿ycielskim spó³ek
wyniós³ 56,7% [Fêdêralñna¹ slu¿ba…, 2012]. Drugim pod wzglêdem
udzia³u we w³asnoœci podmiotem by³o pañstwo (na szczeblu federalnym,
regionalnym i municypalnym) – udzia³ w kapitale za³o¿ycielskim wyniós³ 34,5%. Natomiast 5,7% udzia³u w kapitale za³o¿ycielskim rosyjskich
przedsiêbiorstw dotyczy obywateli FR, 2% instytucji finansowych, g³ównie banków, a 1% tzw. organizacji niekomercyjnych.
Stopieñ koncentracji w³asnoœci w rosyjskim sektorze korporacyjnym
nale¿y uznaæ za bardzo wysoki. Rós³ on systematycznie od po³owy lat 90.,
kiedy zakoñczono zasadniczy etap prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. Jak wskazuje zestawienie wyników badañ wiod¹cych rosyjskich oœrodków naukowych zajmuj¹cych siê badaniami nadzoru korporacyjnego w Rosji, œredni poziom koncentracji w³asnoœci w rêkach
akcjonariuszy dominuj¹cych w po³owie lat 90. wynosi³ 26% (rysunek 1).
Ju¿ w po³owie ubieg³ej dekady najwiêkszy akcjonariusz rosyjskich
spó³ek zdoby³ œrednio 52% udzia³ów, natomiast w koñcu ubieg³ego dziesiêciolecia ju¿ nawet ponad 61% udzia³ów w kapitale akcyjnym.
Rosja nie jest wyj¹tkiem, jeœli chodzi o wysoki stopieñ koncentracji
w³asnoœci w przedsiêbiorstwach. Jak wskazuj¹ liczne badania w wymiarze miêdzynarodowym, skoncentrowana struktura w³asnoœci wystêpuje
w takich krajach, jak: Austria, Belgia, Niemcy, Holandia, W³ochy, natomiast wysoce rozdrobniona m.in. w: Wielkiej Brytanii, USA, Japonii
[La Porta i inni, 1998, s. 39–40; Becht, Röell, 1999, s. 1052].
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Rysunek 1. Œredni udzia³ najwiêkszego akcjonariusza w kapitale akcyjnym
spó³ek rosyjskich wed³ug danych z badañ wybranych oœrodków badawczych
w latach 1995–2009 (w %)

Objaœnienia: IAPR – Instytut Analizy Przedsiêbiorstw i Rynków, REB – Rosyjski Barometr
Ekonomiczny, IEPP – Instytut Gospodarki Okresu Przejœciowego.
ród³o: [Dolgop¹towa, 2010, s. 83].

4. Struktura w³asnoœci rosyjskich grup kapita³owych
4.1. Cel i metodologia badania
Badanie, którego wyniki prezentowane s¹ w opracowaniu, mia³o na
celu okreœlenie podstawowych cech charakterystycznych struktury w³asnoœci dotycz¹cej rosyjskich grup kapita³owych. Jest wa¿nym punktem
wyjœciowym do dalszych badañ mechanizmów nadzoru korporacyjnego,
funkcjonuj¹cych wewn¹trz grup kapita³owych, lub oddzia³uj¹cych na nie
mechanizmów zewnêtrznych. Podstawowe pytania badawcze dotyczy³y:
– struktury w³asnoœci spó³ek nadrzêdnych (holdingowych) w odniesieniu do g³ównych grup w³aœcicieli,
– struktury w³asnoœci w odniesieniu do stopnia koncentracji w³asnoœci
w spó³kach holdingowych oraz spó³kach-córkach,
– porównania struktury w³asnoœci grup kapita³owych z ogóln¹ struktur¹ w³asnoœci w rosyjskim sektorze korporacyjnym.
Badanie przeprowadzono na próbie 100 grup kapita³owych, wykazuj¹cych cechy struktury holdingowej5, okreœlonej z wykorzystaniem listy
5

To znaczy posiadaj¹ce spó³kê nadrzêdn¹, czêsto notowan¹ na gie³dzie papierów wartoœciowych, spó³ki-córki oraz w czêœci przypadków spó³kê powo³an¹ do zarz¹dzania
holdingiem.
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Expert-400 – rankingu 400 najwiêkszych pod wzglêdem wartoœci przychodów spó³ek i grup kapita³owych w Rosji w 2014 r., publikowanego od
1995 r. przez rosyjsk¹ agencjê ratingow¹ ExpertRA6. Podstawowym Ÿród³em informacji by³a rosyjska baza danych SPARK agencji Interfax (System
Profesjonalnej Analizy Rynków i Spó³ek, Sistêma profêssionalñnogo analiza rynkow i kompanij), z której uzyskano szczegó³owe profile wybranych do badañ grup i spó³ek wchodz¹cych w ich sk³ad, obejmuj¹ce informacje dotycz¹ce m.in. struktury w³asnoœci, zarz¹du i organów kontroli,
polityki dywidendowej oraz wyników finansowych. Profile te oparte s¹
o informacje Rosstat, pañstwowy rejestr podmiotów prawnych ÊGRÓL
oraz dane przekazywane przez same spó³ki. Ponadto wykorzystane zosta³y informacje zawarte na stronach internetowych grup, a w wybranych
przypadkach raporty roczne spó³ek publicznych. Dobór próby badawczej
podyktowany zosta³ wskazanym wy¿ej rankingiem i przedstawia siê nastêpuj¹co:
– 48 grup kapita³owych z pierwszej setki rankingu,
– 30 grup kapita³owych z drugiej setki rankingu,
– 9 grup kapita³owych z trzeciej setki rankingu,
– 13 grup kapita³owych z czwartej setki rankingu.
Ró¿ne liczby grup z poszczególnych setek rankingu wynikaj¹ z przyjêtego przez autora kryterium. Do próby badawczej zaliczone zosta³y te
grupy, które wykazuj¹ cechy holdingu. W rankingu Expert-400 najwiêcej
holdingów zidentyfikowaæ mo¿na w pierwszej setce. Wybrane grupy kapita³owe reprezentuj¹ 22 ga³êzie przemys³u i ró¿ne regiony Rosji.
4.2. Wyniki badañ
G³ównym celem przeprowadzonego badania by³o okreœlenie podmiotów dominuj¹cych aktualnie we w³asnoœci rosyjskich grup kapita³owych. W zwi¹zku z tym nale¿a³o przede wszystkim okreœliæ g³ównych
w³aœcicieli spó³ek holdingowych badanych grup. Jak wskazuj¹ dane zawarte na rysunku 2, dominuj¹cym w³aœcicielem w badanej grupie spó³ek
jest pañstwo (na ró¿nych szczeblach – federalnym, regionalnym i municypalnym), które w 2014 r. dysponowa³o 36,9% udzia³u w kapitale za³o¿ycielskim firm. Wynik ten z jednej strony mo¿e byæ wyt³umaczony faktem, i¿ pañstwo jest dominuj¹cym lub jedynym w³aœcicielem kilku
najwiêkszych grup z przyjêtej próby, a z drugiej strony posiada udzia³y
w kapitale za³o¿ycielskim du¿ych grup z próby badawczej, w których do6

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce rankingu: [RÊJTING „EKSPÊRT-400” Ê¿egobnyj
rêjting krupnêjœih kompanij, http://www.raexpert.ru/rankings/#r_845].
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minuj¹ w³aœciciele prywatni. Udzia³ pañstwa w rzeczywistoœci jest zani¿ony, z uwagi na fakt, i¿ w sytuacji gdy wœród w³aœcicieli pojawia³y siê
tzw. pañstwowe korporacje (goskorporacii), m.in. Rosnieftiegaz, Rostiech i Rosatom, zaliczone zosta³y do grupy przedsiêbiorstw7. Podobna
sytuacja dotyczy³a banków – nawet jeœli by³y to podmioty pañstwowe, zosta³y zaliczone do grupy banków. Pañstwo, zw³aszcza na poziomie federalnym, okazuje siê byæ g³ównym w³aœcicielem najwiêkszych grup kapita³owych w Rosji.
Rysunek 2. Struktura w³asnoœci spó³ek holdingowych grup kapita³owych
w Rosji w 2014 r. (w %)

ród³o: Opracowanie w³asne.

Drug¹ pod wzglêdem udzia³u w kapitale za³o¿ycielskim badanych
podmiotów grup¹ w³aœcicieli s¹ inne przedsiêbiorstwa. Ich udzia³ we
w³asnoœci badanych spó³ek holdingowych wynosi 25,2%. Relatywnie
znacz¹c¹ grup¹ podmiotów s¹ banki i inwestorzy instytucjonalni – ich
udzia³ w kapitale za³o¿ycielskim badanych spó³ek holdingowych wynosi
odpowiednio 9,5 i 8%. S¹ to zarówno podmioty prywatne, jak i pañstwowe. Nieca³e 8% udzia³u we w³asnoœci dotyczy inwestorów zagranicznych.
Wynika to przede wszystkim z faktu, i¿ w czêœci badanych spó³ek holdingowych w³aœcicielem jest podmiot zarejestrowany w krajach o korzystnym systemie podatkowym. Do grupy „inni w³aœciciele” zaliczono
7

Taka metodologia stosowana jest przez Rosstat.
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podmioty, których nie mo¿na zidentyfikowaæ (10,2% udzia³u we w³asnoœci badanych spó³ek holdingowych). Natomiast udzia³ osób fizycznych
w kapitale za³o¿ycielskim badanych podmiotów wyniós³ 2,3%.
Kolejnym elementem badania by³o okreœlenie stopnia koncentracji
w³asnoœci w badanych grupach kapita³owych. Przeprowadzona analiza
potwierdza bardzo wysoki stopnieñ koncentracji w³asnoœci w spó³kach
holdingowych. W badanej grupie zaledwie w 12 firmach najwiêkszy akcjonariusz posiada³ mniej ni¿ 25% udzia³ów (tablica 1). W 20 spó³kach najwiêkszy w³aœciciel dysponowa³ udzia³ami w przedziale 25–50%, w 20
w przedziale 50–75%, natomiast a¿ w 48 firmach najwiêkszy akcjonariusz
mia³ co najmniej 75% akcji. Œredni udzia³ najwiêkszego akcjonariusza
w kapitale za³o¿ycielskim badanych przedsiêbiorstw wyniós³ 70,3%.
Tablica 1. Koncentracja w³asnoœci w badanych spó³kach holdingowych
w 2014 r.
Udzia³ najwiêkszego akcjonariusza

Liczba spó³ek o danym udziale
najwiêkszego akcjonariusza
we w³asnoœci

do 25%

12

25–50%

20

50–75%

20

75–99,99%

26

100%

22

ród³o: Opracowanie w³asne.

Skoncentrowana struktura w³asnoœci dotyczy równie¿ spó³ek-córek
(doæêrniê obxêstwa, doæêrniê prêdpri¹ti¹). W próbie badawczej zidentyfikowano 2675 podmiotów, w ogromnej wiêkszoœci przedsiêbiorstw
przemys³owych, w których kapitale za³o¿ycielskim spó³ki holdingowe
maj¹ udzia³y. 49,7% przypadków to takie spó³ki-córki, w których spó³ki
holdingowe posiadaj¹ 100% udzia³u we w³asnoœci. Spó³ki holdingowe
w 26,5% spó³ek-córek posiadaj¹ co najmniej 50% udzia³u w kapitale
za³o¿ycielskim (przyjêty przedzia³ 50,01–99,99%). Oznacza to, i¿ w 3/4
przypadków badanych spó³ek-córek spó³ka holdingowa jest w³aœcicielem
dominuj¹cym lub posiada ca³kowit¹ kontrolê. W 12,2% spó³ek-córek
spó³ka nadrzêdna posiada co najmniej 25% udzia³ów, a w 11,6% mniej ni¿
25% udzia³u w kapitale za³o¿ycielskim.
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Wysoka koncentracja w³asnoœci w rêkach dominuj¹cego akcjonariusza w badanych podmiotach przek³ada siê na pozycjê akcjonariuszy mniejszoœciowych. Rosyjski sektor korporacyjny charakteryzuje siê znacz¹cymi
nadu¿yciami w sferze przestrzegania praw akcjonariuszy mniejszoœciowych, do których nale¿y zaliczyæ m.in.: przekazywanie niepe³nych lub
nieprawdziwych informacji dotycz¹cych spó³ki, w tym nieinformowanie
o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, opóŸnianie lub brak wyp³aty
dywidendy, tzw. rozcieñczanie pakietów akcji, nale¿¹cych do udzia³owców mniejszoœciowych, tzn. zmniejszanie dochodów z jednej akcji np. poprzez emisjê dodatkowych, manipulacje przy rejestrach akcjonariuszy,
nieuczestniczenie przedstawicieli udzia³owców mniejszoœciowych w pracach rad dyrektorów [¥kowlêw, 2006, s. 100] 8.
Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e podczas gdy udzia³ pañstwa we w³asnoœci badanych spó³ek holdingowych odpowiada rozmiarom szacowanym przez
Rosstat ogólnie w gospodarce rosyjskiej (punkt 3), to udzia³ przedsiêbiorstw jest zdecydowanie ni¿szy (25,2% wobec 56,7%). W przypadku
grup kapita³owych znacz¹cymi w³aœcicielami s¹ banki, inwestorzy instytucjonalni i zagraniczni, co odró¿nia grupy od sektora przedsiêbiorstw
w ujêciu ogólnym. Z kolei stopieñ koncentracji w³asnoœci zarówno
w spó³kach holdingowych, jak i spó³kach-córkach nale¿¹cych do grup kapita³owych, jest wy¿szy ni¿ œrednio dla ca³ego sektora korporacyjnego
w Rosji.

Zakoñczenie
Podstawowym celem opracowania by³o opisanie wyników badañ
struktury w³asnoœci przeprowadzonych na próbie 100 rosyjskich grup kapita³owych typu holdingowego, klasyfikowanych na liœcie Expert-400 –
rankingu 400 najwiêkszych pod wzglêdem wartoœci przychodów spó³ek
i grup kapita³owych w Rosji w 2014 r. Wyniki pozwoli³y odpowiedzieæ na
pytania badawcze dotycz¹ce struktury w³asnoœci spó³ek wchodz¹cych
w sk³ad holdingów, zarówno pod wzglêdem g³ównych grup w³aœcicieli,
jak i stopnia koncentracji. Grupy kapita³owe w Rosji odznaczaj¹ siê wysokim stopniem koncentracji w³asnoœci, tak na poziomie spó³ek holdingowych, jak i spó³ek-córek. G³ówne grupy w³aœcicieli spó³ek holdingowych
8

Niski poziom przestrzegania praw akcjonariuszy mniejszoœciowych w rosyjskich przedsiêbiorstwach potwierdzaj¹ równie¿ badania takich instytucji miêdzynarodowych, jak
Bank Œwiatowy (raporty Doing Business), czy Property Rights Alliance (Miêdzynarodowy
Indeks Praw W³asnoœci (International Property Rights Index, IPRI).

130

Monika Fiedorczuk

to pañstwo (na poziomie federalnym, regionalnym i municypalnym) oraz
inne spó³ki.
Odnosz¹c siê do wyników badañ wiod¹cych rosyjskich oœrodków
naukowych wobec sektora korporacyjnego w Rosji, mo¿na przyj¹æ, i¿
dana struktura w³asnoœci w grupach kapita³owych mo¿e wywieraæ decyduj¹cy wp³yw na inne mechanizmy nadzoru korporacyjnego. Mo¿e ona
determinowaæ strukturê i rolê wewnêtrznych mechanizmów nadzoru
i kontroli (w rosyjskich spó³kach radê dyrektorów), wykorzystywanie
mechanizmu nadzoru wierzycielskiego, czy te¿ oddzia³ywanie zewnêtrznych mechanizmów nadzoru. Wynika st¹d koniecznoœæ kontynuowania
badañ rosyjskich grup kapita³owych, w celu rozpoznania ogólnej specyfiki nadzoru korporacyjnego dotycz¹cej tych podmiotów.
Opisane badania s¹ ponadto jedynie czêœci¹ analiz, jakie mog¹ zostaæ
przeprowadzone w odniesieniu do struktury w³asnoœci. Dalsze badania
mog¹ dotyczyæ próby sprawdzenia, czy w przypadku rosyjskich grup
mo¿na mówiæ o strukturach piramidowych oraz czy w grupach wystêpuj¹ powi¹zania inne ni¿ jedynie kapita³owe (tzn. bez udzia³u spó³ek holdingowych we w³asnoœci innych spó³ek nale¿¹cych do grupy). Ponadto
badania mog¹ dotyczyæ obecnoœci w strukturze grup spó³ek zagranicznych. Z wymienionych wzglêdów badania rosyjskich grup kapita³owych
w obszarze nadzoru korporacyjnego bêd¹ kontynuowane.
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Streszczenie
Grupy kapita³owe odgrywaj¹ w rosyjskiej gospodarce znacz¹c¹ rolê, s¹
równie¿ bardzo interesuj¹cym przedmiotem badañ w kontekœcie badañ nadzoru
korporacyjnego. Struktura w³asnoœci jest jednym z kluczowych mechanizmów
nadzoru korporacyjnego. Niniejsze opracowanie zawiera omówienie wyników
badañ struktury w³asnoœci w grupie 100 rosyjskich grup kapita³owych. W struk-
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turze w³asnoœci najwiêkszych grup kapita³owych w Rosji dominuj¹ pañstwo oraz
inne przedsiêbiorstwa. Struktura w³asnoœci wykazuje ponadto bardzo wysoki
stopieñ koncentracji, zarówno na poziomie spó³ek holdingowych, jak i spó³ek-córek badanych grup kapita³owych.
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grupy kapita³owe, Rosja, holding, koncentracja w³asnoœci

Corporate governance in Russian business groups – ownership
structure (Summary)
Business groups play significant role in Russian economy. They are also
very interesting research subject in corporate governance context. The ownership
structure is one of the crucial corporate governance mechanisms. The article discusses results of ownership structure research in Russian business groups. The
state and other companies are main owners of the greatest business groups in
Russia. Ownership structure in business groups is very contentrated, including
holding and subsidiary companies.
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