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Чи пов’язані принципи звітності зі сталого розвитку та атрибути корпоративного управління?
Емпіричні дані з Китаю
Використовуючи теорії агентств та зацікавлених сторін, це дослідження спрямоване на вивчення взаємозв’язку
між атрибутами корпоративного управління (розмір ради директорів, незалежність ради директорів, жінкидиректори та подвійність правового статусу генерального директора) та звітністю зі сталого розвитку в Китаї.
Емпіричний аналіз заснований на вибірці зі 10 330 спостережень за китайськими компаніями, зареєстрованими на
біржі, за період з 2015 по 2018 рік. Дані надаються базами даних WIND і CSMAR, в той час як для перевірки
гіпотез застосовується регресійний аналіз. Результати свідчать, що розмір ради директорів і незалежність ради
директорів позитивно пов’язані із веденням звітності зі сталого розвитку, в той час, як подвійність правого статусу
генерального директора та жінки-директори не мають істотного впливу на звітність зі питань сталого розвитку в
китайських інституційних умовах. У цій статті розвиваються аргументи теорії агентств та теорії зацікавлених
сторін відповідно до цих висновків. Більша і незалежна рада директорів сприяє кращому моніторингу менеджерів,
що призводить до прийняття рішень, заснованих на більш глибокому розумінні думок зацікавлених сторін.
Дослідження базується на наявності/відсутності звітності зі сталого розвитку та не враховує аспект якості, що
може призвести до помилкової інтерпретації. Результати не слід узагальнювати, оскільки до вибірки увійшли
компанії Китаю, а аналіз проведений у період з 2015 по 2018 рік. Це дослідження має політичні наслідки як для
керівників, так і для директивних органів щодо формування складу ради директорів, що сприяє веденню звітності
зі сталого розвитку.
Ключові слова: характеристики ради директорів, корпоративне управління, корпоративна соціальна
відповідальність, звітність зі сталого розвитку, Китай
Класифікація JEL: G34, M14, M41

Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0
International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії за
умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

