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wprowadzenie 

dnotowywanez wz ostatnichz latachz procesyz
globalizacyjnez orazz rozwójz gospodarekz
wschodzącychzzwiększyłyz zainteresowaniez

systemamizspołecznymiz izekonomicznymizwzwieluz
różnychzkrajach .zPrzyczyniłozsięztozmiędzyzinnymiz
dozwiększejzdostępnościzanalizzzzwieluzgospodarekz
wschodzących .z Wzrostz opracowańz poświęconychz
funkcjonowaniuz zarównoz systemuz ekonomicznegoz
(ujęciez makro)z czyz porządkuz instytucjonalnegoz
(ujęciezmezo),zjakzizprzedsiębiorstwz(ujęciezmikro)z
wypełniaz lukęz dostępnychz analizz iz wzbogacazwie-
dzęz oz funkcjonowaniuz gospodarekz wz poszczegól-
nychz krajach .z Jednymz zz obszarów,z któryz zyskałz
niezmierniezdużo,z jestz zagadnieniezgrupzkapitało-
wych .z Wzrostz zainteresowaniaz tymiz strukturami,z
którez częstoz występująz wz krajachz rozwijającychz
się,z stanowiącz niekiedyz narzędziez wzrostuz gospo-
darczego,z umożliwiłz poznaniez różnychz ichz typów,z
charakterystykzizrealizowanychzstrategiizdziałania .z
Wartozzaznaczyć,zżezwzobliczuzkrytykizfunkcjono-
waniaz konglomeratówz iz postępującychz zmianz naz
rynkuz (m .in .z liberalizacjaz systemuz finansowego,z
rozwójz procesówz outsourcingowych,z koniecznośćz
budowaniazelastycznychzstruktur)zwieluzobserwato-
rówzuważałoztematzzazwyczerpany,zazformęzgrupyz
kapitałowejz zaz przestarzałąz iz zanikającą .z Jednakz
dostępnośćzopracowańzzzróżnychzregionówzświata,z
rosnącazświadomośćzznaczeniazgrupzkapitałowychz
wzgospodarkachzwschodzącychzorazzrozwójzmetodz
statystycznychz iz ekonometrycznych,z umożliwiają-
cychzzaawansowanezbadaniazempiryczne,zuczyniłyz
zagadnieniezgrupzkapitałowychz jednymzzzbardziejz
dynamiczniezrozwijającychzsięzkierunkówzwzzarzą-
dzaniu .z

Niniejszyz artykułz przybliżaz najnowszyz dorobekz
międzynarodowyz wz zakresiez funkcjonowaniaz grupz
kapitałowych .zSzczególnazuwagazzostałazpoświęconaz
przedstawieniuz różnychz typówz grupz kapitałowych,z
występującychznazświecie,znazpodstawiezbadańzlite-
raturyzmiędzynarodowej .zArtykułz przyjmujeznastę-
pującąz strukturę .z Wz częściz pierwszejz przytoczonoz
definicjezgrupyzkapitałowejzodróżniającezjezodzstruk-
turzorganizacyjnychzczyzkontraktowych .zWzczęścizdru-
giejzskrótowozprzedstawionoztypyzgrupzkapitałowychz
występującychznazświecie,zpodczaszgdyzczęśćztrzeciaz
tekstuzzawierazanalizęzporównawczą,zuwzględniają-
cązichzcechyzcharakterystyczne .z

definicje grupy kapitałowej 

rupyz kapitałowez wz literaturzez zz zakresuz
zarządzaniaz czyz prawaz sąz wyróżnianez zez
względuz naz cechyz charakterystycznez tejz

struktury,z specyfikęz sposobuz prowadzeniaz dzia-
łalnościz gospodarczejz orazz zakresz realizowanychz
celów .z Taz specyfikaz grupz kapitałowych1)z pozwalaz
odróżnićz jez odz dwóchz pozostałych,z zasadniczychz
rodzajówz strukturz działalnościz gospodarczej,zz
czylizstrukturzorganizacyjnychzizstrukturzkontrak-
towych2) .zStrukturyzorganizacyjneztworzązniesamo-
dzielnez prawniez podmiotyz gospodarcze,z podczasz
gdyz strukturyz kontraktowez składająz sięz zz samo-
dzielnychzpodmiotówzpowiązanychzzawartymizumo-
wami .zOznaczaz toz tymz samym,z żez umowyzwspół-
pracyzcechujązsięzwiększązelastycznościązizmniejsząz
trwałością,z strukturyz organizacyjnez natomiastz sąz
zz regułyz mniejz złożone .z Grupyz kapitałowez znaj-
dująz sięz międzyz tymiz dwomaz typami,z stanowiącz
przykładz zarazemz strukturz złożonych,z jakz iz rela-
tywniez stabilniez powiązanychz zależnościamiz kapi-
tałowymi .z Jakz sygnalizowanoz wez wstępie,z tema-z
tykaz grupz kapitałowychz znajdujez sięz wz centrumzz
zainteresowaniazbadaczyzzzróżnychzdziedzin .zGrupyz
kapitałowezstałyzsięzbowiemzobszaremzbadawczymz
dlazspecjalistówzzzdziedzinyzprawa,zrachunkowości,z
podatków,zinwestycji,zpolitykizgospodarczejzizzarzą-
dzania,zcozoznacza,zżezkażdazzztychzdziedzinzdążyz
dozwypracowaniazwłasnejzdefinicji .zTabelaz1zprzed-
stawiazwyróżnianezperspektywyzanaliz .z

Wzliteraturzezprzedmiotuzfunkcjonujezwielezróż-
nychzokreśleń,ztakichzjak:zzgrupowaniezkapitałowe,z
grupyzkapitałowe,zkonglomeraty,zkoncernyzlubzhol-
dingi,z którez częstoz sąz stosowanez zamiennie,z choćz
autorzyz jednocześniez wypracowaliz definicjez odnoś-z
niezdozkażdegozzztychzterminów3) .zPodzpojęciemzzgru-
powaniaz kapitałowegoz rozumiez sięz „zespółz samo-z
dzielnychz prawniez podmiotówz gospodarczych,z
utworzonyzdozrealizacjizwspólnychzcelówzgospodar-
czychzizrealizującychztezcele,zopierajączsięznazłączą-
cychz tez podmiotyz powiązaniach”4) .z Oznaczaz to,z żez
pojęciez zgrupowaniaz kapitałowegoz jestz tożsamez zez
stosowanymzwzliteraturzezizprawiezniemieckimzpoję-z
ciemz koncernu .z Koncernz określaz sięz jakoz struk-
turęzobejmującązjednostkizgospodarcze,zktórezsązzz
wyodrębnionezpodzwzględemzekonomicznymzizpraw-
nymz (spółkiz prawazhandlowego)z lubzwyodrębnionez
tylkozpodzwzględemzekonomicznymz(oddziałyzspółki)zz
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zz stanowiąz zintegrowanyz systemz więziz techniczno-
-produkcyjnych,z handlowychz iz kapitałowychz orazzzz sąz
zarządzanez przezz jednostkęz wiodącąz (dominującą),z
prowadzącązwłasnązdziałalnośćz ozpodstawowymzzna-
czeniuzdlazzgrupowania .zTerminz„grupazkapitałowa”,z
któryzprzyjąłzsięzwzpraktycezizliteraturzezprzedmiotu,z
toz zgrupowaniez charakteryzującez sięz następującymiz
cechami5):z

zz majązwspólnyzcelzgospodarczyzdozrealizacji;z
zz składajązsięzzzsamodzielnychzprawniezpodmiotówz

gospodarczychzwz formiez spółekzkapitałowychz (spó-z
łekzzzograniczonązodpowiedzialnościązlubzakcyjnych);z

zz powiązanezsązwzsposóbztrwałyzwięziamizkapita-
łowymi;z

zz majązmożliwośćzrealizacjizwspólnychzcelów,zwyni-z
kającąz zz rodzajuz iz intensywnościz tworzącychz jezz
powiązań .z

Wz literaturzez częstoz spotykaz sięz takżez terminz
holdingu,z któryz określaz wszelkiegoz rodzajuz zgru-
powaniaz gospodarczez opartez zarównoz nazwięziachz
kapitałowychz lubz kontraktowych,z jakz równieżz per-
sonalnych .zWzstrukturzezholdinguzwszystkiezuczest-
niczącezpodmiotyzreprezentujązodrębnezosobowościz
prawne,z podczasz gdyz jednaz zez spółekz (holder)zmaz
udziałyz (akcje)z wz innychz spółkach,z dziękiz czemuz
dominujez nadz pozostałymiz spółkamiz zgrupowaniaz
poprzezz uzyskaniez przewagiz głosówz wz zgromadze-
niuzwspólnikówzizwzrezultaciez–zkontrolizskładuzichz
zarządów6) .z Wz najczęściejz obserwowanejz praktycez
spółkaz dominującaz rezygnujez zz prowadzeniaz pod-
stawowejz działalnościz gospodarczej,z zz regułyz reali-
zowanejzwzspółkachzzdominowanych,zcozodciążaz jąz
odz prowadzeniaz własnychz interesówz operacyjnychz
(holdingzstrategicznyzlubzfinansowy) .zDyskusjaznadz

kwestiamiz definicyjnymiz grupz kapi-
tałowychz jestz niewątpliwiez niezwyklez
interesująca,z gdyżz pokazujez złożonośćz
analizowanejz tematykiz iz jednocześniez
wielośćz funkcjiz realizowanychz przezz tez
struktury .z Jednocześniez takiez rozważa-
niazwykraczajązpozazzakreszniniejszegoz
opracowania .zNależyzmiećz jednakzświa-
domośćz złożonościz grupz kapitałowychz
orazz wielowymiarowościz tychz strukturz
odnoszącychz sięz doz różnychz obszarówz
funkcjonowaniaz (zarządzanie,z prawo,zz
finanse,zpodatki) .z

grupy kapitałowe na świecie 

tosowanyzpowszechniezwzniniej-
szymzartykulezorazzwzpolskiejz
literaturzez przedmiotuz terminz

„grupaz kapitałowa”z jestz specyficznymz
określeniemzizniezpojawiazsięzwzmiędzy-
narodowychz opracowaniach .z Wz litera-
turzez anglojęzycznejz używaz sięz innychz
pojęć,zchoćziztamzobserwujezsięzznacznez
rozbieżnościzwz stosowanychz terminachz
iz ichz zakresachz definicyjnych .z Najogól-
niejszymz terminemz jestz pojęciez grupyz
spółekz(group of companies),zstosowanez
takżezwzPolscezwzopracowaniachzzzzakre-z
suz prawa,z którez odróżniaz grupyz kapi-
tałowez odz przedsiębiorstwz działającychz
indywidualniez (stand alone companies) .z
Podobnez podejściez wyróżniaz spółkiz

zzgrupyz(affiliated companies)zorazzspółkizniewcho-
dzącez wz składz grupz kapitałowychz (non affiliated 
companies)7) .zPojawiazsięz takżezwielezróżnorodnychz
terminówz wykorzystywanychz wz odniesieniuz dozz
poszczególnychzregionalnychzlubznarodowychztypówz
grupzkapitałowych .zIztakzwzopracowaniachzdotyczą-
cychzgospodarkizamerykańskiejzautorzyzstosująznaj-
częściejzpojęciezkonglomeratu,zprzezzktórezrozumiez
sięz przedsiębiorstwaz składającez sięz zzwieluz spółekz
powiązanychz kapitałowo,z działającychz wz różnychz
segmentachz rynkowych .z Wz analizachz zz regionówz
gospodarekzwschodzącychzczęstozużywanezjestztak-
żezpojęciezgrupyzbiznesowejz(business group),zgrupyz
przemysłowejzlubzprzemysłowo-finanowejz(industrialz
/zfinancial-industrial group)zlubzgrupyzkorporacyjnejz
(corporate group)8) .zAnalizyzcharakterystykiz iz funk-
cjonowaniaz grupz kapitałowychz wz Europiez Zachod-
niejznajczęściejzodnoszązsięzdozichzstrukturzwłasnoś-z
ciz iz wykorzystująz terminz piramidz (choćz takiz typz
strukturyz własnościz jestz dośćz powszechnyz takżez
wzinnychzregionach) .zJednocześniezautorzyzstosująz
nazwyz zz danychz rejonów,z nietłumaczonez naz językz
angielski,z jakz naz przykładz grupos,z którez wykształ-
ciłyz sięz wz Amerycez Południowej,z business housesz
(domyzgospodarcze)zfunkcjonującezwzIndiachzczyzteżzz
keiretsuziznieistniejącezjużzzaibatsuzzzJaponii,zchaebo-
lezzzKoreizPołudniowejzlubzguanxi qiye zzTajwanu .z

Wielośćz wykorzystywanychz pojęć,z opisującychz
grupyz kapitałowe,z każąz oczekiwaćz znacznegoz zróż-
nicowaniaz tychz strukturz wz odniesieniuz doz ichzz
charakterystykiz iz funkcjonowania .z Wz definicjachz
zzliteraturyzpolskiejzprzytoczonychzwzpierwszejzczęściz
tekstuznajczęściejzstosujezsięzkryteriazwyróżnianiaz
grupzkapitałowych,zobejmującezmiędzyzinnymizkwestiez

Tab. 1. Perspektywy postrzegania struktur kapitałowych 

Perspektywy Istota 

Perspektywaz
kodeksowaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozograniczeniezautonomicznościz
samodzielnychzprawniezspółekz

Perspektywaz
rachunkowości

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozczynnikzwpływającyznazrzetelnośćzz
izprzejrzystośćzewidencjizzjawiskzgospodarczychz
jednostekzgospodarczychzizichzwynikówz

Perspektywaz
fiskalnaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozinstrumentzograniczaniazobciążeńz
fiskalnychz(podatkowych)zizczynnikzzakłócającyz
sprawiedliwezobciążeniazfiskalnez

Perspektywaz
antymonopolowaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozograniczeniezkonkurencjizizinteresówz
konsumentówz

Perspektywaz
inwestycyjnaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozinstrumentzinwestycjizkapitałowychz

Perspektywaz
zarządczaz
–zwycinkowaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozinstrumentzrealizacjizcelówzrozwojowychz
podmiotuzdominującegoz

Perspektywaz
zarządczaz
–zkompleksowaz

Strukturyzkapitałowezsązpostrzeganezz
jakozodrębne,zsamodzielnezpodmiotyz
gospodarcze,zdążącezdozrealizacjizwłasnychzcelówz

Źródło:zM .zTROCKI,zGrupy kapitałowe . Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwoz
NaukowezPWN,zWarszawaz2004,zs .z25 .z
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powiązańz ekonomicznychzwz grupiez (np .z intensywnośćz
więziz techniczno-ekonomicznychz międzyz firmami,z
rodzajz gospodarczegoz zintegrowaniaz firm,z strate-
gicznez zróżnicowaniez firm),z strukturyz formalnejz
grupyz (rozmiarz grupy,z stosunekz zależnościz pomię-
dzyz firmami,z zasięgz geograficznyz grupy)9)z czyz teżz
kwestiezpodporządkowaniazlubzrównorzędnościzspó-
łek,z typuz układuz gospodarczego,z liczbyz poziomówz
nadrzędnościzizpodporządkowania,zsposobuzpowsta-
niazgrupy10) .zWielezanalizzmiędzynarodowych,zszcze-
gólniezdotyczącychzgrupzzzkrajówzrozwijającychzsię,z
wyróżniaz dodatkowoz takżez innez kryteriaz wspoma-
gającez analizęz tychz struktur .z Naz przykładz analizyz
wskazująz obokz zależnościz formalnychz takżez zależ-
nościznieformalne11),zobejmującezpowiązaniazrodzin-
ne,zpersonalnezizspołecznezwzgrupie,zaztakżezwięzizz
zaufania,zwięzizetniczne,zgeograficznezczyzreligijne .z
Tezzależnościznieformalneztworzązpoczucieztożsamo-
ściz iz identyfikacjiz zz danąz grupą .z Wśródz powiązańz
nieformalnychzwyróżniazsięztakżezrelacjeznaturyzpoli-
tycznejzizzależnościzmiędzyzpodmiotamizbiznesowymiz
azśrodkamizwładzyzpolitycznej .zCzęstozdziałajązpodz
jednąznazwązwspólnązdlazwszystkichzspółekzzzgrupy,z
wykorzystującztymzsamymzpozytywnyzwizerunek12) .z

międzynarodowa analiza porównawcza 

ostępnośćzopracowańznaztematzcharaktery-
stykiz iz funkcjonowaniaz grupz kapitałowychz
wz poszczególnychz krajachz pozwalająz prze-

prowadzićz międzynarodowąz analizęz porównawczą .z
Odnoszącz sięz doz wyróżnionychz wcześniejz różnychz
typówzgrupzkapitałowych,zponiżejzprzedstawionozichz
mocnozskróconązcharakterystykę .z

Amerykańskie konglomeraty13)z–zdojrzałezgru-
pyzkapitałowezprzyjmująceznajczęściejzpostaćzholdin-
gówzstrategicznychzlubzfinansowych,zwzktórychzspół-
kizdominującezkoncentrujązsięznazzarządzaniuzudzia-
łami,zposzukiwaniuzsynergiizmiędzyzposzczególnymiz
spółkamizizoptymalnymzwykorzystaniuzkapitału .z

Europejskie piramidy14)z –z grupyz kapitałowez
przyjmująceznajczęściejz postaćzpiramid,zwzktórychz
nazszczyciezznajdujązsięzspółkiznotowaneznazgiełdzie .z
Oddzieleniezprawzdozkontrolizodzprawzdozwłasnościz
orazzstosowaniezakcjizuprzywilejowanychzzapewniająz
kontrolęz rodzinomz lubz inwestoromz strategicznym .z
NajczęściejzwystępujązwzSzwecji,zBelgiizizWłoszech .z

Rosyjskie grupy biznesowe15)z –z relatywniez
młodez grupyz kapitałowez budowanez przezz państwoz
lubz oligarchów,z będącychz najczęściejz jednocześniez
dominującymizakcjonariuszamizizpełniącychzfunkcjęz
prezesazzarządu .zSpecjalizujązsięzwzprzemyślezwydo-
bywczymzizgenerujązznacznązczęśćzrosyjskiegozPKB .z

Business houses (Indie)16)z–zdużezgrupyzkapi-
tałowezkontrolowanezprzezzbogatezrodziny,zktórychz
powstaniezwiążezsięzzzmożliwościamizrekompensatyz
słabegozporządkuzinstytucjonalnegozizwysokichzkosz-
tówztransakcyjnychzrozwijającejzsięzgospodarki,zchoćz
wieluzbadaczyzupatrujezichzzwiązkuzzzgrupamizzarzą-z
dzanymiz jeszczez przezz brytyjskiez agencjez wz XIXz
iz XXz wieku .z Hinduskiez business housesz cechująz
sięz znacznąz dywersyfikacjąz obejmującąz działalnośćz
wz wieluz niepokrewnychz branżach .z Najlepiejz rozpo-
znanaz pozostajez wciążz grupaz Tatazmającazmiędzyzz
innymiz takiez marki,z jakz Tetley,z Jaguarz czyz Tataz
Nano .zObecniezpodlegajązznaczącymzzmianomzzwią-
zanymz główniez zz procesamiz restrukturyzacyjnymiz
izreformamizcorporate governance .z

Keiretsu (Japonia)17)z –z powstałyz poz IIz wojniez
światowejzwzreakcjiznazrządyzadministracjizamery-
kańskiejzwzJaponii,zdążącejzdozeliminacjizprzedwo-
jennych,z zaangażowanychz wz przemysłz zbrojeniowyz
zaibatsu .zKeiretsuz (poziomez lubz pionowe)z stanowiąz
przykładz klastrów,z budującychz sieciowąz gospodar-
kę;z cechująz sięz wzajemnymiz powiązaniamiz kapita-
łowymiz orazz silnąz dywersyfikacją .z Centrumz grupyz
stanowiązbankzorazzjednozlubzdwazprzedsiębiorstwaz
produkcyjne .z Obecniez podlegająz znaczącymz zmia-
nomz związanymz główniez zz liberalizacjąz systemuzz
finansowegozorazzreformamizcorporate governance .z

Tab. 2. Międzynarodowa analiza porównawcza 

Grupa kapitałowa Struktura własności / kontrola Zakres dywersyfikacji Typologia 

Amerykańskiez
konglomeratyz Akcjonariatzrozproszonyz Pokrewnaz Rosnącezznaczeniezholdinguz

strategicznegozizzarządczegoz

Europejskiez
piramidyz

Akcjonariatzskoncentrowanyz(inwestorz
finansowy,zstrategiczny,zrodzina)z Pokrewnaz Rosnącezznaczeniezholdinguz

strategicznegozizzarządczego

Rosyjskiezgrupyz
kapitałowez

Akcjonariatzskoncentrowanyz
(oligarchowie,zpaństwo)z

Raczejzpokrewna,zjeśliz
niepokrewna,ztozwdrażanaz
restrukturyzacjaz

Holdingizoperacyjnez
izstrategicznez

Business houses Akcjonariatzskoncentrowanyz Niepokrewna,zprocesyz
restrukturyzacyjnez

Holdingizoperacyjnez
izstrategicznez

Keiretsu Akcjonariatzrozproszonyz Niepokrewnaz Holdingizoperacyjnez
izstrategicznez

Chaebole Akcjonariatzskoncentrowanyz(rodzina)z Niepokrewna,zprocesyz
restrukturyzacyjnez

Holdingizoperacyjnez
izstrategicznez

Chińskiezgrupyz
kapitałowez Akcjonariatzskoncentrowanyz(państwo)z Raczejzpokrewnaz Holdingizoperacyjnez

izstrategicznez

Grupos Akcjonariatzskoncentrowanyz Niepokrewnaz Holdingizoperacyjnez
izstrategicznez

Źródło:zopracowaniezwłasne .z
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Chaebole (Korea)18)z–zpowstałeznazbaziezdoświad-
czeńz japońskich,z otrzymałyz znacznez wsparciez zez
stronyzrząduzzezwzględuznazznacznązrolęzwzprocesiez
rozwojuz gospodarczegoz państwa .z Chaebolez cechująz
sięz znacznąz dywersyfikacją,z obejmującąz działalnośćz
wz wieluz niepokrewnychz branżach,z nieprzejrzystymiz
powiązaniamizkrzyżowymizmiędzyz spółkamizwzgru-
piezorazzhistoryczniezwysokimzzadłużeniem .zObecniez
podlegająz znaczącymz zmianomz związanymz główniez
zzprocesamizrestrukturyzacyjnymizizreformamizcor-
porate governance . 

Chińskie grupy kapitałowe19)z–zbudowanezprzezz
rządzChinznazwzórzrozwiązańzkoreańskichziz japoń-
skichz wz przekonaniu,z żez grupyz kapitałowez mogąz
stanowićzważneznarzędziezwzrozwojuzgospodarczym .z
Kontrolowanezsązprzezzpaństwozzazpomocązwielopo-
ziomowychzstrukturzpiramidowych .z

Grupos (Ameryka Południowa)20)z –zkontrolo-
wanez przezz bogatez iz wpływowez rodziny,z powstałyzz
podobniezjakzbusiness houseszgłówniezzezwzględuznaz
możliwościzrekompensowaniazsłabegozporządkuzinsty-z
tucjonalnego .zCechujązsięzznacznązkoncentracjązwła-
snościz(piramidy)zorazzzakresemzdywersyfikacji .zNiez
obserwujezsięzwśródznichzzasadniczychzzmian .z

Tabelaz2zsyntetyczniezprzedstawiazcharakterysty-
kęzomawianychzgrupzkapitałowychznazświecie,zopra-
cowanąz naz podstawiez wyróżnionychz trzechz kryte-
riówz–zstrukturyzwłasności,zzakresuzdywersyfikacjiz
orazztypuzgrupy .z

Podsumowując,znależyzpodkreślić,zżezwielośćzwys-z
tępującychz naz świeciez typówz grupz kapitałowychzz
wiążezsięzzezznacznązróżnorodnościązrozwiązańzspo-
tykanychz wz poszczególnychz krajach .z Taz różnorod-
nośćzwskazuje,z żez poszczególnezwykształconez typyz
stałyzsięzzapewnezodpowiedziąznazwarunkizpanującez
wzotoczeniuzizmogązpodlegaćzzmianomzewolucyjnym,z
którez obecniez sąz obserwowanez przedez wszystkimz
wzprzypadkuzgospodarekzwschodzących .zBiorączpodz
uwagęz rosnącąz liczbęz opracowańzorazz dynamicznez
zmianyzwzobrębiezgrupzkapitałowych,zdalszezanalizyz
jawiąz sięz jakoz niezmierniez istotnez doz zrozumieniaz
ichzfunkcjonowaniazorazzwpływuznazsystemzspołecz-
nyzizekonomiczny .z

dr Maria Aluchna 
KatedrazTeoriizZarządzaniaz
SzkołyzGłównejzHandlowejz
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Summary 
Thezaccessztozanalysiszofzbusinesszgroupszaroundzthezworld,z
thez growingz awarenessz ofz thez importancez ofz groupsz forz
emergingz marketsz andz thez developmentz ofz statisticalz andz
econometricztoolszforzadvancedzempiricalzprojectszmakezthez
topiczofzbusinesszgroupszonezofzthezmostzpopularzmanage-
mentzresearchztopics .zThezpaperzpresentszthezlatestz litera-
turez reviewz referringz toz thez recentz evidencez onz businessz
groupszfunctioning .zMorezprecisely,zitzfocuseszonzdiscussingz
variousztypeszofzbusinesszgroupszbasedzonzcomparativezanaly-z
sis .zThezanalysiszincludeszgroupszwhichzdevelopedzinzthezUS,z
Westernz Europe,z Russia,z India,z Japan,z Korea,z Chinaz andz
LatinzAmerica .z
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