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Стрімкі процеси євроінтеграції Україні, наслідки декількох послідовних
економічних і політичних криз поступово призводять до зміни типу економіки
країни. Одним з наслідків євроінтеграції очікувано має стати збільшення
присутності іноземного капіталу в Україні. Багатьма експертами
передбачалося, що одним із шляхів цього буде збільшення кількості іноземних
компаній в Україні, які, за прогнозами, мають увійти на український ринок.
Однак слід розглядати також і альтернативний спосіб - зміну форм
корпоративного управління українськими підприємствами, що може
перетворитися на важливу інноваційну тенденцію.

Взагалі можна виокремити два ідеологічні підходи до корпоративного
управління підприємствами: східний підхід і західний підхід. Східного підходу
до управління дотримуються підприємства таких країн, як, наприклад, Японія,
Китай, деякі країни східної Європи. Цей підхід до управління підприємством
передбачає, що компанія, незалежно від стану її фінансових справ, завжди
залишається у її засновників чи їх нащадків, передається у спадок через
декілька поколінь, та у власників присутнє стійке прагнення всі проблеми
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вирішувати безпосередньо усередині підприємства без залучення зовнішніх
органів управління чи зовнішнього фінансування.

На противагу східному підходу до корпоративного управління, західний
підхід передбачає за допомогою випуску акцій чи/та інвестицій заснування
зовнішнього органу управління компанією, у склад якого можуть увійти також
зовнішні представники з інших країн. У залежності від того, кому належить
більша частина акцій компанії, думка того акціонера і переважатиме при
прийнятті управлінських рішень. Такий підхід перетворює підприємство на
незалежне від його засновника, що припускає можливість продажу компанії, її
злиття з іншими компаніями, призначення зовнішніх (у тому числі
закордонних) директорів, зміну структури, т.ін., навіть якщо це буде
протирічити думці засновника. Такого підходу до корпоративного управління
дотримуються переважно у країнах західної Європи і Америки Засновники
компаній ставляться до своїх підприємств із більшою психологічною легкістю,
ніж представники східної підходу, що передбачає розглядати підприємство у
якості такого ж самого товару, який можна вигідно продати чи купити.

Слід зазначити, що представники його малого і середнього секторів
українського бізнесу переважно схилялися до східного підходу до
корпоративного управління. Події, пов’язані із продажем, злиттям або
передачею корпоративних прав компаній зовнішнім власникам, навіть
вітчизняним, не говорячи про іноземних, частіше відбувалися із дуже великими
підприємствами. Для України такі події не були звичним явищем, а завжди
перетворювалися на дуже гучні та обговорювані представниками ЗМІ.

Однак зараз унаслідок потужних кризових наслідків ситуація змінюється. І
з зовнішнім корпоративним управлінням, звичним явищем для західних країн,
можуть зіштовхнутися і представники малого і середнього бізнесу України. З
одного боку, у кризових країнах інвестори, що у переважній більшості є
представниками західного підходу до корпоративного управління, з’являються
далеко не у перший рік кризи, а коли ціна на компанії, що знаходяться через
кризу на межі банкрутства, остаточно впаде, а їх власники будуть готовими їх
продавати [1]. З іншого боку, з метою подолання кризи підприємства почали
активно впроваджувати інноваційні проекти, що потребують зовнішнього
фінансування. Таким чином, закордонний капітал поступово ставатиме
частиною українських підприємств через інвестиції. Інвестиції перетворюються
на достатньо ефективний спосіб виходу закордонних компаній на український
ринок, оскільки вони дозволяють скористатися вже існуючими на цьому ринку
ресурсами у вигляді вже функціонуючих юридичних осіб і фізичних осіб-
підприємців разом із їх злагодженими трудовими колективами і
інтелектуальними ресурсами. Отримавши більшу частину акцій, інвестор має
право змінювати директора і призначати на його посаду зовнішнього
управлінця (у тому числі із закордону). Такий спосіб для закордонних компаній
сьогодні виявлятиметься менш витратним, ніж відкривати в Україні
представництва «з нуля».
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Згідно західному підходу до корпоративного управління, маркетинг
переходитиме на вищій рівень прийняття управлінських рішень –
корпоративний рівень, що, з одного боку, означає суттєве розширення спектру
відповідальності маркетингових служб [2], а з іншого, - підвищить
ефективність управління. Це розширює спектр можливостей маркетологів, на
противагу традиційному підходу, де маркетинг на корпоративному рівні лише
виконував рекомендаційну роль. Однак слід враховувати, що подібні
трансформації можуть зіштовхнутися із певними проблемами, пов’язаними із
попередніми традиціями корпоративного управління на основі східного
підходу, недостатнім рівнем володіння мови серед представників малого і
середнього бізнесу для роботи у мультинаціональних колективах, неготовності
колективів до подібних інноваційних перетворень, т.ін. Але всі ці проблеми
можуть бути вирішеними із часом.

На завершення хотілося б також відмітити, що потужні західні бренди, такі
як, наприклад, Harley Dawidson, Intel, не зважаючи на масові тенденції
запровадження західного підходу до корпоративного управління на їх ринках, у
управлінні своїми компаніями навіть після апробації західного підходу
застосовували східний підхід, визнав його для себе більш ефективним. Таким
чином, у українських компаній є вибір.
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Think “Money In”, Not “Money Out”
Greg Brenneman [1]
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