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Streszczenie
Celem opracowania jest zaprezentowanie problematyki związanej z funkcjonowaniem państwowych funduszy majątkowych w kontekście zasad nadzoru korporacyjnego
(właścicielskiego). W artykule przedstawiona została geneza powstania tych podmiotów,
jak również stan obecny i perspektywy rozwoju tego typu inwestorów instytucjonalnych
na rynkach międzynarodowych. Przeprowadzona w artykule analiza uregulowań corporate governance – występujących w literaturze pod nazwą Zasad z Santiago – dotyczących państwowych funduszy majątkowych prowadzi do wniosku, że zasady nadzoru korporacyjnego kładą wyjątkowy nacisk na zapewnienie respektowania praw interesariuszy,
jawność i przejrzystość informacji na temat działalności funduszy oraz efektywny nadzór
i sprawozdawczość finansową.

Wprowadzenie
Państwowe fundusze majątkowe (ang. Sovereign Wealth Funds, SWF) to podmioty
międzynarodowego rynku finansowego, których funkcjonowanie stało się bardziej zauważalne w ostatnich latach, szczególnie zaś w okresie kryzysu finansowego, kiedy to
fundusze te stały się liczącymi się udziałowcami czołowych instytucji finansowych, a dla
kilku z nich kredytodawcami ostatniej instancji. Są one dowodem na rosnące zaangażowanie państwa w procesy inwestowania na rynkach finansowych oraz zmianę w sposobie inwestowania rezerw państwowych. Działalność funduszy majątkowych będących
własnością państwa budzi rosnące zainteresowanie nie tylko ze względu na tempo oraz
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skalę prowadzonej dotychczas działalności inwestycyjnej, lecz również na fakt braku
przejrzystości ich funkcjonowania oraz podnoszonych często podejrzeniach o pozaekonomiczne motywy działalności. Panuje przekonanie, że państwowe fundusze majątkowe
będą w najbliższej przyszłości jedną z najszybciej rozwijających się grup inwestorów instytucjonalnych na świecie. Będzie się to wiązało z koniecznością uregulowania ich działalności z punktu widzenia nadzoru korporacyjnego. Celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie dotychczasowych uregulowań z zakresu nadzoru korporacyjnego, które
skierowane są do tych nowych podmiotów.

1. Geneza i rozwój państwowych funduszy majątkowych
Wśród badaczy zajmujących się tematyką państwowych funduszy majątkowych panuje zgodność, że termin „państwowe fundusze majątkowe” jest nowy, a po raz pierwszy użyty został przez Andrew Rozanova w 2005 r. (Rozanov, 2005). Pierwszym państwowym funduszem majątkowym był powołany do życia w 1953 r. Kuwait Investment
Authority (KIA), kolejnym zaś Revenue Equalization Reserve Fund, który pojawił się
w 1956 r. (Das, 2009: 88). KIA miał za zadanie zarządzanie nadwyżką finansową, jaką
Kuwejt dysponował dzięki wydobyciu i sprzedaży ropy naftowej, funkcjonowanie drugiego opierało się na środkach finansowych, które państwo Kiribati (w momencie utworzenia funduszu kolonia Wielkiej Brytanii) uzyskiwało dzięki sprzedaży guana. W literaturze odnaleźć można również opinię, że za pierwszą tego typu instytucję uznać można
powołany do życia w 1816 r. przez Francję Caisse des Dépots et Consignations (Senn,
2009: 4).
Dalszy rozwój państwowych funduszy majątkowych miał zmienny charakter, w którym wyróżnić można dwa okresy: lata 70. XX w. oraz początek XXI w. W pierwszym
z nich powołane do życia zostały m.in.: Singapore Temasek Holdings (1974), Abu Dhabi Investment Authority (1976), Alberta Heritage Fund (1976). Z kolei w drugiej fali powstały m.in.: Taiwan National Stabilization Fund (2000), Stabilization Fund of Russian
Federation (2003), Qatar Investment Authority (2005), Dubai International Financial Center Investment (2006), China Investment Company (2007). Główną siłą sprawczą rozwoju państwowych funduszy majątkowych były wówczas wysokie ceny surowców w tym
ropy naftowej, które umożliwiły niektórym krajom uzyskanie znaczących nadwyżek
w wymianie handlowej. Wśród wyjątków wymienić należy m.in. chińskie fundusze majątkowe, których źródła finansowania pochodziły z nadwyżki w wymianie handlowej nie
wynikającej z eksportu surowców. Eizenman i Glick przekonują, że powstanie i rozwój
państwowych funduszy majątkowych były skutkiem ubocznym uzyskiwania przez kraje
nadwyżek w wymianie handlowej z zagranicą oraz akumulowania aktywów zagranicznych, przy jednoczesnej kontroli tychże aktywów sprawowanej przez rządy poszczególnych krajów (Eizenman i Glick, 2007: 1).
Państwowe fundusze majątkowe stały się kanałem dystrybucji środków finansowych
napływających do gospodarek, które odnotowywały dodatnie saldo bilansu handlowego.
Dzięki tego typu narzędziom gospodarki były w stanie uniknąć negatywnych konsekwencji napływu kapitału, wśród których wymienia się najczęściej: aprecjację kursu waluto-
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wego, inflację, powstawanie baniek spekulacyjnych, spotęgowanie wahań koniunkturalnych, zaburzenia mechanizmu cenowego, nierównowagę na rynku finansowym (Arreaza, Castilla i Fernández, 2009: 26). Państwowe fundusze majątkowe są również odzwierciedleniem zmiany, jaka dokonała się w patrzeniu na sposób inwestowania przez rząd.
Wiele spośród państw zdecydowało się zmienić konserwatywny sposób inwestowania,
który opierał się przede wszystkim na alokowaniu środków w obligacje na rzecz inwestowania w akcje lub przejmowania przedsiębiorstw. Celem takiego działania była chęć
uzyskiwania wyższych stóp zwrotu – przy jednoczesnej akceptacji wyższego poziomu
ryzyka – jak również dywersyfikacja portfela inwestycyjnego (Gilson i Milhaupt, 2008:
1346–1347).
Podmioty te są nade wszystko symbolem zmian, jakie dokonują się w ostatnich latach w gospodarce światowej i międzynarodowych rynkach finansowych. Począwszy od
pierwszych lat XXI w. gospodarki krajów rozwijających się stały się eksporterami kapitału dla reszty świata, a jednocześnie głównymi graczami globalnej gospodarki (OECD,
2008: 1). W czasie ostatniego kryzysu finansowego wiele spośród funduszy państwowych stało się pożyczkodawcami ostatniej instancji dla takich przedsiębiorstw, jak: Citibank, Barclays, Merrill Lynch, Morgan Stanley, BP, Total, Sainsbury, Blackstone, czy też
London Stock Exchange (Hemphill, 2009: 552; Beck i Fidora, 2008: 11).
Pomimo, iż brak jest jednej, spójnej i powszechnie akceptowanej definicji terminu
państwowy fundusz majątkowy, przez wielu autorów wskazywane są pewne cechy wspólne charakterystyczne dla tego typu przedsiębiorstw (Miracky, Dyer, Fisher, Goldner, Legarde i Piedrahita, 2008: 11; Beck i Fidora, 2008: 6). Są nimi: własność, która całkowicie spoczywa w rękach państwa, bardzo ograniczone zobowiązania księgowe oraz zarządzanie wyłączone z gestii podmiotu odpowiedzialnego za rezerwy walutowe danego
kraju.
Według MFW państwowe fundusze majątkowe to specjalne, utworzone przez państwo lub będące jego własnością fundusze inwestycyjne, których celem jest długookresowe inwestowanie w aktywa znajdujące się poza granicami danego kraju (IMF, 2007:
45). Z kolei OECD definiuje ten typ funduszy jako będące własnością państwa narzędzie
inwestycyjne finansowane za pomocą środków pochodzących z wymiany handlowej
(OECD, 2007:1). Natomiast według Komisji Europejskiej państwowe fundusze inwestycyjne to narzędzia inwestycyjne będące własnością państwową, które zarządzają krajowymi oraz międzynarodowymi aktywami finansowymi (European Commission, 2008:
3). Wydaje się, że najpełniejsza i najbardziej precyzyjna definicja państwowych funduszy majątkowych została przedstawiona przez International Working Group of SWFs.
Zakłada ona, że państwowe fundusze majątkowe to: szczególnego rodzaju fundusze inwestycyjne i porozumienia będące własnością rządu centralnego. Utworzone przez rząd
centralny w celach makroekonomicznych fundusze posiadają, zarządzają i administrują
aktywami w oparciu o motywy finansowe, stosując przy tym różnego rodzaju strategie inwestycyjne włączając w to inwestowanie w zagraniczne aktywa finansowe. Podstawowym źródłem środków finansowych wykorzystanych do utworzenia państwowych funduszy majątkowych są nadwyżki w wymianie handlowej z zagranicą, operacje walutowe,
procesy prywatyzacyjne, nadwyżki budżetowe i/lub wpływy wynikające z eksportu surowców (IWG, 2008: 3).
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Tempo wzrostu aktywów funduszy w ciągu ostatnich lat wynosiło przeciętnie 24%
w skali roku, a głównym motorem napędowym tak szybkiego wzrostu była kombinacja
wysokich i rosnących cen surowców oraz utrzymująca się nierównowaga w gospodarce
światowej (Eizenman i Glick, 2008: 3). Rys. 1 obrazuje rozwój państwowych funduszy
majątkowych w ostatnich dziesięciu latach.

Tabela 1. Największe pod względem wartości aktywów państwowe fundusze majątkowe na koniec 2009 r.
(w bln USD)
Wartość
zarządzanych
aktywów

Kraj

Rok
utworzenia
funduszu

Abu Dhabi Investment Authority

627

Zjednoczone Emiraty Arabskie

1976

Government Pension Fund – Global

445

Norwegia

1990

SAMA Foreign Holdings

431

Arabia Saudyjska

b.d.

SAFE Investment Company

347

Chiny

b.d.

China Investment Corporation

289

Chiny

2007

Government of Singapore Invest.
Corporation

248

Singapur

1981

Kuwait Investment Authority

203

Kuwejt

1953

National Welfare Fund

168

Rosja

2008

National Social Security Fund

147

Chiny

2000

Hong Kong Monetary Authority Invest.
Portfolio

140

Hong Kong

1993

Temasek Holdings

122

Nazwa funduszu

Singapur

1974

Libyan Investment Authority

70

Libia

2006

Qatar Investment Authority

65

Katar

2005

Australian Future Fund

49

Australia

2004

Revenue Regulation Fund

47

Algieria

2000
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Nazwa funduszu
Pozostałe
Suma

Wartość
zarządzanych
aktywów

Kraj

Rok
utworzenia
funduszu

402
3800

Źródło: IFSL Research, 2010: 3.

Według szacunków podanych na koniec 2009 r. (por. tabela 1) największym tego typu funduszem był pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi Investment Authority. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że spośród wszystkich krajów
posiadających tego typu instytucje, najwyższa wartość zgromadzonych w ten sposób aktywów państwowych występuje w Chinach.
W chwili obecnej aktywa państwowych funduszy majątkowych szacowane są na ok.
3800 bilionów USD i wyprzedzają pod tym względem fundusze private equity – 1600 bln
USD oraz hedge funds – 2600 bln USD (IFSL Research, 2010: 1). Choć wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wskutek ostatniego kryzysu finansowego państwowe fundusze majątkowe odnotowały 3% spadek wartości zarządzanych aktywów, to jednak prognozy dotyczące rozwoju tych funduszy prowadzone przez Międzynarodowy Fundusz
Walutowy wskazują, że w roku 2013 wartość funduszy wahać może się między 6000
a 11 000 bln USD (IMF, 2008: 204). Dowodzi to, że państwowe fundusze majątkowe będą w najbliższej przyszłości jedną z najszybciej rozwijających się grup inwestorów instytucjonalnych na świecie.

2. Potrzeba wdrożenia zasad nadzoru korporacyjnego
Relacje panujące pomiędzy organami zarządzającymi a właścicielami – o czym była pośrednio mowa wcześniej – są relacjami, które specyfiką odbiegają od typowych panujących w spółkach, gdzie ma miejsce rozdzielenie własności i zarządzania. Dlatego też
w przypadku państwowych funduszy majątkowych potrzeba funkcjonowania układu organizacyjnego, „poprzez który spółka służy swoim akcjonariuszom” (Jeżak, 2002: 3) wydaje się nie być podstawowym powodem ustanawiania nadzoru korporacyjnego w tych
podmiotach. Przypuszczać można, że to nie relacje właściciel-zarządzający, lecz relacje
pomiędzy państwowymi funduszami majątkowymi i innymi grupami zainteresowanymi
działaniem tych podmiotów (państwami, ugrupowaniami integracyjnymi, rynkami finansowymi) są głównym przesłaniem tworzenia powszechnie akceptowanych zasad nadzoru korporacyjnego. Jest to więc podejście do nadzoru z perspektywy interesariusza, w którym to podejściu nadzór korporacyjny to miejsce współpracy między różnymi grupami
interesu (Aluchna, 2009: 16).
Powody, dla których zarówno pojedyncze państwa, całe ugrupowania integracyjne
oraz międzynarodowe rynki finansowe zainteresowane są uregulowaniem zasad nadzoru korporacyjnego w odniesieniu do SWF wydają się być następujące:
1.Brak przejrzystości, transparentności. Ostatni kryzys finansowy unaocznił znaczenie uregulowań prawnych, przejrzystości oraz odpowiedzialności finansowej
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w nadzorze korporacyjnym. Skala oraz zakres międzynarodowych przepływów
pieniężnych wymagają, by wszystkie podmioty rozumiały istotę zasad nadzoru
korporacyjnego oraz stosowały się do jednakowych uregulowań w tym zakresie,
niezależnie od tego, na jakich rynkach działają oraz z jakich części świata się wywodzą. Brak przejrzystości dotyczy strategii i celów inwestycyjnych, struktury;
w przypadku niektórych funduszy niedostępne są informacje na temat daty powstania. Wśród funduszy wyróżnić można grupę o dużym stopniu jawności i przejrzystości, do której zalicza się fundusze pochodzące m.in. z Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Australii oraz grupę funduszy o niskim stopniu przejrzystości wywodzących się z takich krajów jak: Algieria, Libia, Chiny, Arabia Saudyjska czy
Zjednoczone Emiraty Arabskie (www.swfinstitute.org/funds.php, 11.06.2010).
2.Podejrzenie o pozaekonomiczne motywy działalności. Występujący w wielu przypadkach brak nawet podstawowych informacji na temat funduszy w połączeniu
z charakterem praw własności w tych podmiotach budzić może wątpliwości co do
stricte ekonomicznego motywu kierującego inwestycjami tychże podmiotów. Brak
uregulowań w zakresie funkcjonowania państwowych funduszy inwestycyjnych
wskazywany jest jako możliwa przyczyna obaw związanych z wejściem tych podmiotów na dany rynek. W dalszej konsekwencji możliwe jest nawet wprowadzanie
obostrzeń w przepływie kapitału. Obawa o pozaekonomiczny wymiar działalności
tych funduszy wynikać może także z faktu, że niektóre z nich pochodzą z krajów
cechujących się inną niż ustrój demokratyczny formą sprawowania władzy centralnej.
3.Podejrzenie o wykorzystywanie przez podmioty informacji niejawnych. Bezpośrednie zaangażowanie państwa w funkcjonowanie funduszy majątkowych, które
przez niektórych autorów wskazywane jest jako przejaw nowego merkantylizmu
w dziedzinie polityki gospodarczej (Gilson i Milhaput, 2008: 60; Lyons, 2007: 1),
nasuwa pytanie o to, czy podmioty te nie dysponują informacjami niedostępnymi
dla ogółu inwestorów.
4.Przekonanie o długookresowym pozytywnym wpływie tych podmiotów na stabilizację rynków. Państwowe fundusze majątkowe stały się dla wielu przedsiębiorstw,
podobnie jak banki centralne, kredytodawcami ostatniej instancji. Postrzegane są
jako długoterminowi inwestorzy, których strategie inwestycyjne nie są podporządkowane realizacji krótkookresowych, doraźnych celów biznesowych; na zarządzających nie są wywierane presje na krótkookresowe wyniki. Fundusze tego typu inwestują bez wykorzystywania dźwigni, i mogą to czynić wbrew chwilowym trendom panującym na rynkach. Przyczyniają się do rozwoju rynków, wzrostu ich efektywności (Sun i Hesse, 2009: 3).
5.Świadomość, iż wielkość tych podmiotów, a co za tym idzie ich decyzje inwestycyjne, mogą być źródłem niestabilności i wahań na rynkach. Rosnące znaczenie
tego typu inwestorów instytucjonalnych oraz brak powszechnie akceptowanych reguł postępowania honorowanych przez te podmioty oraz przez szeroko rozumianych interesariuszy wobec tych podmiotów wskazuje na konieczność opracowania
zasad nadzoru korporacyjnego.
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6.Pojawianie się pomysłów regulowania działalności państwowych funduszy majątkowych, które spowodować mogą poważniejsze konsekwencje dla funkcjonowania rynków finansowych niż te potencjalne, negatywne konsekwencje ze strony
funduszy. Wymienić w tym miejscu należy (Cehajic, 2009: 67–68): propozycje
ograniczenia praw głosu dla tego typu akcjonariuszy, ukierunkowania, zredukowania zakresu inwestycyjnego do obszaru indeksu giełdowego (np. S&P500 w USA),
stworzenia kartelu składającego się z państwowych funduszy majątkowych, który
zarządzany byłby przez międzynarodowe instytucje, czy też uregulowania działalności tych funduszy poprzez umowy bilateralne między krajem będącym dostarczycielem kapitału a krajem stanowiącym miejsce inwestycji. Wprowadzenie w życie
tego typu regulacji przyczynić się może do ograniczeń w przepływach kapitałowych na świecie, co jeszcze mocniej dowodzi zasadności regulacji tego nowego
obszaru aktywności finansowej poprzez implementację do niego zasad nadzoru
korporacyjnego.

3. Ocena przyjętych uregulowań
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy oraz w obawie przed wprowadzaniem przez poszczególne państwa indywidualnych regulacji dotyczących sfer działalności państwowych funduszy inwestycyjnych, które mogłyby skutkować ograniczeniami
w swobodnym przepływie kapitału na rynkach światowych, Międzynarodowy Fundusz
Walutowy podjął się patronatu nad pracami International Working Group of Sovereign
Wealth Funds. Efektem prac było stworzenie powszechnie akceptowanych praktyk i zachowań dotyczących państwowych funduszy majątkowych. Przepisy te funkcjonują pod
nazwą Zasad z Santiago. W niniejszej części podjęta zostanie próba oceny tych przepisów przez pryzmat kluczowych zasad sprawowania władztwa korporacyjnego opracowanych przez OECD (Ministerstwo Skarbu Państwa, 1999). Przeprowadzona analiza prowadzi do poniższych spostrzeżeń.
Po pierwsze, biorąc pod uwagę liczbę spisanych reguł oraz ich odniesienie do poszczególnych kluczowych elementów systemu nadzoru korporacyjnego stwierdzić można, że Zasady z Santiago kładą jednakowy nacisk na trzy jego elementy: respektowanie
praw grup interesariuszy zainteresowanych działalnością państwowych funduszy majątkowych, zapewnienie jawności i przejrzystości informacji na temat działalności funduszy oraz zagwarantowanie efektywnego nadzoru, sprawozdawczości finansowej i monitorowania ryzyka związanego z funkcjonowaniem tych podmiotów.
Po drugie, w omawianych zasadach nadzoru korporacyjnego trudno jest odnaleźć
elementy, które jednoznacznie i bezpośrednio odwoływałyby się do tematu ochrony podstawowych praw akcjonariuszy/wspólników, jak również do zagadnienia jednakowego
traktowania wspólników akcjonariuszy. Wynika to zapewne ze specyfiki własnościowej
tych podmiotów, w których jedynym właścicielem jest państwo.
Po trzecie, zasady odnoszące się do respektowania praw interesariuszy wskazują
m.in., że działalność funduszy opierać powinna się na motywach ekonomicznych i finansowych, a cel działalności ustalany winien być przez właściciela, którym jest państwo. Po-
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nadto w przypadku, gdy działalność inwestycyjna funduszu dotyczy kraju, z którego pochodzi fundusz (ma istotne implikacje makroekonomiczne), winna ona być koordynowana z podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie w tym kraju polityki fiskalnej
i monetarnej. Jeśli zaś działalność funduszu odbywa się w kraju goszczącym, powinna być
podporządkowana wymaganiom prawnym i regulacjom tego kraju. Upublicznione powinny być informacje, w jaki sposób ma miejsce zapewnienie niezależności operacyjnej
działalności funduszy od właściciela, a informacje dotyczące działalności funduszy winny być powszechnie dostępne celem wykazania ekonomicznych podstaw działalności
tych podmiotów oraz ich wkładu w stabilizację rynków i podnoszenie zaufania w krajach
je goszczących. Przepisy wskazują również, że fundusze nie powinny czerpać korzyści
z dostępu do informacji niejawnych ani wykorzystywać wpływów państwa do konkurowania z podmiotami prywatnymi. Ostatnim elementem, który należy wymienić w ramach
tej grupy zasad nadzoru korporacyjnego jest nakaz traktowania nabytych przez fundusz
praw akcjonariusza (praw majątkowych) jako podstawowych elementów wartości, korzystanie z których winno odbywać się z poszanowaniem wartości dotychczasowych inwestycji.
Po czwarte, w grupie przepisów nadzoru korporacyjnego nad państwowymi funduszami majątkowymi odnoszącymi się do jawności i przejrzystości informacji wymienić
należy: zasadę jawności podstaw prawnych funkcjonowania tych podmiotów oraz ich
powiązania z podmiotami państwowymi, zasadę jawności przepisów i procedur odnoszących się do kwestii zasilania funduszy środkami finansowymi, jak również związanymi z wypłacaniem środków. Ponadto przepisy nakazują przedstawianie okresowych danych statystycznych zarówno właścicielowi, jak i innym podmiotom oraz utrzymywanie
przejrzystości w zakresie sprawowania władzy w funduszu, ponoszenia odpowiedzialności oraz podziale ról. Przepisy określają również wymóg sporządzania okresowych
sprawozdań finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bądź standardami danych krajów, które to sprawozdania powinny być w sposób całościowy oceniane przez audytorów.
Po piąte, w grupie przepisów odnoszących się do efektywnego nadzoru, sprawozdawczości finansowej oraz zarządzania ryzykiem wymienić należy obowiązek działania
w najlepszym interesie firmy przez podmioty sprawujące władzę, które oprócz mandatu
do sprawowania władzy winny mieć określony jej zakres oraz dysponować odpowiednimi kompetencjami do jej wykonywania. Zarządzanie funduszem na szczeblu operacyjnym, zgodnie z Zasadami z Santiago, powinno realizować strategię funduszu w sposób
niezależny zgodnie z jasno określonym zakresem odpowiedzialności, a zakres tej odpowiedzialności powinien być jasno zdefiniowany i uregulowany prawnie. Zarówno pracownicy, kadra zarządzająca, jak również członkowie podmiotów sprawujących władzę
w funduszach majątkowych, powinni znać oraz przestrzegać jasno określonych standardów etycznych i zawodowych. W odniesieniu do polityki inwestycyjnej przepisy nakazują, by była ona przejrzysta i spójna z określonymi celami, poziomem ryzyka oraz strategią inwestycyjną ustaloną przez organ zarządzający (dotyczy to m.in.: informacji na temat stosowania dźwigni). Wyniki tej działalności powinny z kolei być ukazywane w sposób skwantyfikowany i raportowane właścicielowi zgodnie z zasadami i procedurami.
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Zakończenie
Państwowe fundusze majątkowe są relatywnie nowym zjawiskiem występującym
w gospodarce światowej. Działalność inwestycyjna tych podmiotów w ostatnich latach
w powiązaniu z państwowym charakterem praw własności budziły, i budzą, obawy o ekonomiczne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami motywy ich działalności. Z drugiej
strony – jak dowiódł ostatni kryzys – państwowe fundusze majątkowe wnoszą istotny
wkład w stabilizację rynków finansowych. Celem wprowadzenia zasad nadzoru korporacyjnego do tego typu nowych podmiotów instytucjonalnych, jest zapewnienie, że ich
działalność ekonomiczna nie odbiega pod względem regulacji od działalności innych
uczestników rynku. Aktywność inwestycyjna tych podmiotów w najbliższych latach pozwoli zweryfikować, czy zaproponowane uregulowania corporate governance okażą się
wystarczające, by z jednej strony zapewnić przejrzystość ich funkcjonowania na rynkach
światowych, z drugiej zaś umożliwić napływ kapitału do podmiotów, które tego kapitału poszukują.
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Sovereign Wealth Funds – the New Challenge for Corporate Governance
Summary
The article discusses Sovereign Wealth Funds with reference do the process of
corporate governance. In the first part the paper presents the rise, growth and current
investment activity of those funds. In the second section the author consider reasons for
implementation of corporate governance best practices. The last part of the paper
compares Santiago Principles with OECD principles of corporate governance.
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