
21

G
uv

er
na

nþ
a 

în
tre

pr
in

de
rii

, î
nt

re
 cl

as
ici

sm
 ºi

 m
od

er
ni

sm

Guvernanþa întreprinderii, între clasicism ºi modernism
�

Niculae Feleagã
Profesor universitar doctor

Cristina Vasile
Doctorand

Academia de Studii Econommice Bucureºti

Abstract. Corporate governance represents a complex concept, being an assembly of mechanisms
used to set order into company leaders’ decisions. The rules of corporate governance are the ones
keeping the score between the economic entity’s leaders and the third parties who invest their resources
in the business. The corporate governance issue did not appear by hazard, but it resulted from the
necessity to reconcile many business interests within a company (sometimes contradictory issues), espe-
cially the ones between the shareholders and the business leaders. The Anglo-Saxon view, in which the
business power is given to the Equity items, is traditionally opposing the European (continental) vision,
where focus is being made on the Stakeholders’ interests. Within a world dominated by globalization
issues, and where the financial markets evolve on an exponential curve, the two above mentioned corpo-
rate governance models ought to interact one with another in a constructive manner. Even if the corpo-
rate governance concept has developed recently, mainly during the last 25 years, its origins are rooted
way back into the world history.  Corporate governance is organically linked to the capitalist society and
economy. After the 11 September attacks, many of the contemporary authors had the tendency to declare
this date as the beginning of the XXIst century. If the ‘Twin Towers’ had hosted companies like: Tyco,
Enron, Xerox, Wordcom and many other Stock Exchange-quoted businesses, it is likely that the financial
crisis from 2000-2002 would have been differently perceived, and corporate governance had developed
slightly different evolutionary mechanisms. A scientific article, based on the comparison between the
classical and modern corporate governance experiences, would therefore suit the Romanian business
environment.

Key words: conceptual frameworks and corporate governance mechanisms; the principals and the agents,
within the ‘agency theory’; the governance of the governance; the free cash flow; shareholders’ value.
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1. Introducere

Studiul guvernanþei întreprinderii poate fi plasat într-o

perspectivã de lungã duratã, în contextul istoriei
capitalismului. Guvernanþa întreprinderii este consideratã,

în mod fundamental, o problemã de naturã sociopoliticã,

pentru înþelegerea ºi interpretarea cãreia trebuie sã facem
apel la cunoºtinþe despre dreptul societãþilor, istoria

economiilor naþionale, sociologia organizaþiilor, finanþele

întreprinderii, pieþele financiare ºi gestiunea portofoliilor

ºi contabilitate. A încerca sã se rãspundã asupra modului
în care vor evolua, actualmente, sistemele de guvernanþã a

întreprinderii este o problemã de risc, în mod concret riscul

de a fi dezminþit  de o actualitate în plinã schimbare în
domeniul financiar. În acest context, perioada actualã poate

fi analizatã prin douã judecãþi de valoare: (i) conform unei

prime judecãþi, se impune a fi prezentatã propagarea rapidã
a modelului de guvernanþã orientatã spre acþionari ºi criza
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pieþelor financiare care s-a declanºat la începutul
prezentului secol; (ii) conform celei de-a doua judecãþi,

pot fi reperate încercãrile de experimentare a modelelor

alternative de guvernanþã ºi perspectivele pe care acestea
le oferã noilor soluþii de reglare a societãþii capitaliste. În

dorinþa de a-i da un statut ºtiinþific cercetãrii, în acest

domeniu, ne vom plasa, de multe ori, în lumea ºtiinþelor
de gestiune. Pe aceastã undã, corpul teoretic al

problemelor de guvernanþã a întreprinderii nu poate sã

fie bagatelizat. Se convine sã-i înþelegem fundamentele,
cu predilecþie prin teoria agenþiei ºi aplicarea ei la

diversele aspecte ridicate de practicã. Printre altele, nu

trebuie sã neglijãm problemele implicate de asimetria
informaþionalã, consolidarea managerilor, procedurile ce

se recomandã pentru a-i disciplina. Totodatã, este necesar

sã se cunoascã anumite instrumente de analizã financiarã,
folosite pentru a evalua performanþele entitãþii, într-o

opticã de guvernanþã: finanþarea disponibilã (free cash

flow), dupã ce s-au efectuat investiþiile rentabile; opþiuni
de cumpãrare de acþiuni (stocks-options), distribuite

conducãtorilor ºi salariaþilor unei întreprinderi; valoarea

adãugatã economicã: EVA (economic value added),
calculatã pe bazã de date financiare; valoarea justã (fair

value), valoarea contabilã estimatã la preþul de piaþã. Pe

plan instituþional, este necesar ºi este de dorit sã se
cunoascã principalele recomandãri care au fost prezentate

în sistemele naþionale de guvernanþã a întreprinderii în
diferite perioade ºi în diferite þãri. S-ar putea constata

mãsura în care aceste sisteme se apropie sau se

îndepãrteazã de modelul nord-american, considerat astãzi
de unii specialiºti ca fiind universal. În planul

manifestãrilor prin care diverºi actori ai guvernanþei se

exteriorizeazã în viaþa psihicã, trebuie analizate
comportamentele conducãtorilor întreprinderii, cât ºi al

altor pãrþi implicate, în special în instituþiile financiare

partenere ºi cele însãrcinate cu misiuni de control ºi de
reglementare.

În contextul reflexiei solicitate de guvernanþã rãmâne

ca un factor definitoriu cel de naturã culturalã. Diferenþele
pot sã fie respinse sau nu, plecând de la importanþa care se

acordã concurenþei ºi rolului pieþei, dispersiei capitalului

societãþii, salariaþilor societãþii etc. Studiul guvernanþei
nu este numai cel al mecanismelor ºi regulilor. El trebuie

sã integreze, de asemenea, o dimensiune eticã ºi sã þinã

cont de ansamblul componentelor entitãþii în cauzã.
Concepþia bazatã pe patrimonialitatea acþionarului, care

dominã de un deceniu, a avut darul sã impunã

conducãtorilor sã ia în consideraþie interesul investitorilor
ºi sã creeze mai multã transparenþã. Totuºi, toate elementele

societãþii au un rol de jucat ºi de aceea este necesar sã se

prefigureze principii ºi o structurã care sã permitã generarea
interacþiunilor între manageri, acþionari ºi alte componente

ale întreprinderii, de a ancora puternic relaþii durabile ºi
care sã aducã dupã sine multã încredere.

Deºi modelul nord-american de guvernanþã a

întreprinderii pare sã se impunã în multe þãri ºi în numeroase
întreprinderi, nu trebuie neglijate nici limitele ºi criticile

pe care acesta le suscitã. Argumentele se dezvoltã, în prin-

cipal, pe douã planuri complementare: problema
dezvoltãrii pe termen lung confruntatã cu riscul de

financiarizare (globalizare excesivã a pieþelor financiare)

ºi de supralicitare a gestiunii pe termen scurt; problema
tuturor pãrþilor participante (stakeholders) ºi a

externalizãrilor (outsourcing): o atare problemã se

confruntã cu abordarea care privilegiazã excesiv de mult
acþionarii (shareholders).

Ideile de mai sus schiþeazã mai multe orientãri, în mod

aprioric diferite, în jurul cãrora se situeazã dezbaterea
contemporanã privind guvernanþa întreprinderii ºi viitorul

ei: pe de o parte, teza convergenþei sistemelor de

guvernanþã, reprezentatã de puterea financiarã
nord-americanã ºi adaptãrile progresive ale dispozitivelor

ºi comportamentelor celorlalte þãri; pe de altã parte, teza

de repunere în cauzã a acestei prime teze, þinând cont de
excesele sale ºi de convulsiile generate, precum ºi de criza

bursierã de la frontiera prezentului secol cu cel precedent,

crizã care anticipeazã aceste orientãri; în sfârºit, teza
reformei în sistemele de guvernanþã, plecând de la critica

internã, în special în Statele Unite, fapt ce a condus la
instalarea de noi reguli, ºi continuând cu apariþia de noi

comportamente, precum cele cunoscute sub sintagma de

„socialmente responsabile”.
Tema performanþei se situeazã în centrul problematicii

contemporane a guvernanþei întreprinderii. Ideea-far a

acestei problematici este relativ simplã: o structurã ºi
mecanisme de guvernanþã bine concepute ºi articulate, care

funcþioneazã de manierã eficace, trebuie sã conducã la un

nivel ridicat de rentabilitate pentru entitate, generând astfel
performanþe economice semnificative. Astfel de

performanþe pot sã garanteze un nivel înalt de randament

financiar ºi o valoare bursierã a titlurilor apreciabilã pentru
acþionari. Atât pe plan teoretic, cât ºi la nivel empiric,

legãtura între guvernanþa întreprinderii ºi performanþã pare

complexã, chiar problematicã. Guvernanþa întreprinderii
ºi performanþa sunt douã concepte puse în relaþie, care au

contururi ºi un conþinut ce sunt departe de a fi în mod clar

circumscrise. Guvernanþa poate sã fie variabilã în întindere,
caracteristici ºi finalitãþi, în funcþie de perspectiva de

analizã vizatã. Este vorba numai de guvernanþa pentru

întreprinderile mari sau mature sau, de asemenea, de
întreprinderi noi, în general în sectorul noilor tehnologii

(start-up)? Concepþia unui model de guvernanþã trebuie sã

fie vizatã de manierã stabilã, universalã sau este vorba,
mai degrabã, de a defini o structurã ºi mecanisme specifice,
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în funcþie de þarã, sector de activitate, tip de întreprindere
ºi evolutive? Care ar putea atunci sã fie impactul mediului

instituþional, economic, financiar, concurenþial ºi

tehnologic asupra modelelor de guvernanþã care predominã,
la un moment dat, într-o anumitã þarã sau un anume sector?

Pe de altã parte, în amonte de articularea între guvernanþã

ºi performanþã, se pune problema concepþiei firmei în cauzã.
Este vorba despre o viziune pur contractualã sau juridicã,

bazatã în special pe drepturile de proprietate aferente

diferitelor pãrþi participante care sunt aportoare de
capitaluri? Sau este vorba despre o manierã mai deschisã,

de o viziune care þine cont de dimensiunea organizaþionalã

ºi cea evolutivã a întreprinderii? Este vorba numai despre
aportorii de fonduri (acþionari ºi creditori) ºi de conducãtori

ai întreprinderii sau ºi de alþi agenþi ºi parteneri a cãror

acþiune poate sã influenþeze semnificativ asupra
performanþei entitãþii?

Începând cu analiza fondatoare realizatã de Berle ºi

Means (1932), procesele de guvernanþã a întreprinderii
sunt concepute ca sisteme de reglementare a

comportamentului managerilor entitãþii ºi de definire a

regulilor jocului managerial (Charreaux, 2004). În aceastã
opticã, sistemul de guvernanþã a întreprinderii corespunde,

la modul general, ansamblului mecanismelor

(organizaþionale ºi/sau instituþionale) care permit sã
menþinã, sã apere sau sã restaureze interesele acþionarilor,

limitând puterile, forþând deciziile, definind sau redefinind
latitudinea conducãtorilor întreprinderii (Charreaux, 1997,

pp. 471-493). Sistemele de guvernanþã trebuie concepute

ºi orientate pentru a disciplina diferitele pãrþi participante
astfel încât sã se maximizeze eficienþa, performanþa sau

valoarea întreprinderii. În acest cadru se înscriu abordãrile

contractuale ale entitãþii ºi guvernanþei ei.
Noþiunea de profit în teoria neoclasicã a întreprinderii

a suscitat numeroase rezerve. O atare teorie ºi înþelesurile

ei sunt depãºite de teoria financiarã care reþine noþiunea de
bogãþie a acþionarilor, interpretatã ca valoare bursierã a

ansamblului acþiunilor societãþii, cu alte cuvinte

capitalizarea sa bursierã. Sub ipotezele de formã puternicã
de eficienþã, de raþionalitate ºi de simetrie a informãrii,

aceastã bogãþie este egalã, de asemenea, cu valoarea actualã

a ansamblului dividendelor pe care acþionarii le vor primi
în viitor. Conform aceloraºi ipoteze, maximizarea valorii

fundamentale a entitãþii pentru acþionari corespunde

maximizãrii valorii acþiunilor întreprinderii. Prin
maximizarea bogãþiei acþionarilor, teoria financiarã

menþine argumentele macroeconomice acordate profitului,

eliminând problemele controversate implicate de folosirea
convenþiilor contabile, a factorului timp ºi a factorilor risc.

Poate sã fie cu certitudine dificilã forma funcþiei „bogãþie

a acþionarilor”, dar este relativ uºor sã o mãsori la un
moment dat.

Indisociabil creãrii valorii, guvernanþa întreprinderii
este o pârghie de neocolit într-o politicã de maximizare a

bogãþiei acþionarilor.

Impactul structurii capitalului asupra performanþei
întreprinderii poate sã fie analizat din douã perspec-

tive. Prima constã în mãsurarea performanþei în funcþie

de gradul de concentrare a întreprinderii. Cea de-a doua
revine în a studia impactul controlului exercitat de

diferiþi acþionari (interni ºi externi) asupra performanþei.

De la analizele efectuate de Berle ºi Means (1932),
raportul între concentrarea capitalului ºi performanþa

întreprinderii a fãcut obiectul a numeroase lucrãri

teoretice ºi empirice. Pentru cei doi autori, atomizarea
structurii capitalului, în marile întreprinderi, este la

originea atât a divorþului între proprietatea ºi controlul

acestor entitãþi, cât ºi a creºterii în putere structuralã a
forþei manageriale în cadrul acestora ºi, plecând de aici,

a scãderii performanþei în timp.

În aceastã perspectivã, o diluare a capitalului între un
numãr important de acþionari (mai mult sau mai puþin

anonimi) are atunci tendinþa sã permitã înrãdãcinarea sau

consolidarea (entrenchment) managerilor (Shleifer, Wishny,
1989, pp. 123-139), în mãsura în care acþionarii acestor

întreprinderi nu pot, în general (sau nu doresc), sã suporte

costul de control (sau costul de agenþie) al conducãtorilor.
Dimpotrivã, o concentrare ridicatã a capitalului în mâinile

unui numãr redus ºi identificat de acþionari permite, de
obicei, sã controleze mai mult conducãtorii, reducând astfel

costurile de agenþie generate de conflictele de interese

potenþiale dintre aceºtia ºi, în modul acesta, sã amelioreze
performanþa întreprinderilor pe care ei o conduc (Shleifer,

Wishny, 1986, pp. 461-488, 1997, pp. 337-783).

În þãrile pentru care structura acþionariatului este, în
mod tradiþional, dispersat (Statele Unite, Marea Britanie,

Japonia etc.), concentrarea capitalului are un efect fie

pozitiv, fie negativ, asupra performanþei. În mod contrar,
în þãrile dominate de o culturã de tip „pãrþi participante”

(stakeholders), ca de exemplu în Germania, Italia, Franþa

etc., concentrarea capitalului pare a avea un efect relativ
negativ asupra performanþei. Dincolo de studiile bazate

pe legãturi presupuse între o structurã naþionalã dominatã

de acþionariatul întreprinderilor ºi performanþa lor, alte
studii se focalizeazã mai mult chiar pe natura acþionarilor.

Numeroase studii consacrate problemei guvernanþei

întreprinderii cautã sã mãsoare calitatea controlului
exercitat de acþionari asupra întreprinderii (Charreaux,

1995, pp. 135-172; Merle, 2000). La modul general, este

vorba de a evalua rolul acþionarilor majoritari asupra
performanþei întreprinderilor. În alte cercetãri, este vorba

de a mãsura, în termeni de performanþã, impactul

controlului extern, în funcþie de natura financiarã sau nu
a acþionariatului.
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Mecanismele interne de control acoperã, în mod
tradiþional, ansamblul mecanismelor instituþionale instalate

intenþionat de cãtre pãrþile participante (printre care,

acþionarii) sau de legiuitor, pentru a prezerva, a apãra sau a
restaura interesele lor.

Mecanismele externe de control acoperã instrumentele

de control generate de funcþionarea spontanã a pieþelor.
Este vorba, în mod esenþial, de piaþa fuziunilor-achiziþiilor

ºi piaþa resurselor umane reprezentate de conducãtorii de

întreprinderi.
Ambele tipuri de mecanisme sunt într-o legãturã

organicã cu performanþa întreprinderilor.

2. Definire ºi câteva repere istorice referitoare
         la guvernanþa întreprinderii

Într-o accepþie largã, se obiºnuieºte sã se defineascã

guvernanþa întreprinderii ca un ansamblu coerent de
dispozitive ºi de practici instituþionale ale unei entitãþi

care permit sã se facã legitime funcþiile de autoritate

exercitate în mod direct de conducãtorii ºi delegaþii
ierarhici.

În societãþile de capitaluri, dispozitivele cuprind, în

zilele noastre: (i) organe de reprezentare, precum adunãrile
generale ale acþionarilor; (ii) organele executive ca, de

exemplu, consiliul de administraþie (CA) ºi preºedintele
sãu, directoratul (Directory) ºi directorul general (DG); (iii)

organele de control precum consiliul de supraveghere ºi

comitetele de audit.
Coerenþa se realizeazã între, pe de o parte, procesele

care procurã autoritatea legitimã a conducerii ºi, pe de altã

parte, procesele dezvoltate de entitate, procese care
determinã, în definitiv, performanþa acesteia.

O întreprindere poate sã fie ineficace, fie pentru cã

performanþele ei productive sunt scãzute, fie pentru cã
sistemul sãu de guvernanþã este inadecvat (absenþa

controlului managerilor, care conduc cu incompetenþã sau

în mod corupt, pune în cauzã permanent legitimitatea
conducerii sau ierarhiei). Pentru descrierea unei

întreprinderi, trebuie sã distingem douã niveluri:

a) guvernanþa sa, adicã mecanismele care fac legitime
rolul conducerii ºi controlul ei, precum ºi, în consecinþã,

puterea deciziei delegate conducãtorului ºi adjuncþilor sãi;

indiferent cã este scris sau cutumiar, este vorba de dreptul
„constituþional” al întreprinderilor;

b) managementul sãu, adicã exercitarea efectivã a

puterii, luarea deciziilor de gestiune, cu consecinþele lor
asupra performanþei finale; într-o anumitã mãsurã, va fi

vorba despre „politica economicã” a întreprinderilor.

Dacã la primul nivel de descriere întreprinderea este
vãzutã ca o instituþie, la cel de-al doilea ea este consideratã

o organizaþie.

Guvernanþa sau guvernarea întreprinderilor?
Expresia utilizatã în lumea anglo-saxonã de guvernanþa

întreprinderii (corporate governance) a fost cel mai adesea

tradusã în mediul academic francez prin guvernarea
întreprinderii (gouvernement d’entreprise). Este ºi

traducerea acceptatã de unii specialiºti români.

Chiar dacã, dupã cum ºtim, „utilizarea determinã
limbajul”, nu putem sã recurgem la aceastã modã; în acelaºi

timp, pentru motive lingvistice evidente, cuvântul

englezesc governance este distinct de cuvântul govern-
ment, ºi din motive de fond: guvernanþa vizeazã un

dispozitiv care implicã în acelaºi timp instituþii, relaþii,

reguli ºi comportamente, adicã mai mult decât structura
reprezentatã de cuvântul guvernare (Pérez, 2003). Aceastã

distincþie, catalogatã la nivelul entitãþii, este credibilã la

nivelul unei naþiuni. Guvernanþa publicã nu conduce la
guvernare, chiar dacã este normal sã raþionãm cã aceasta

din urmã este un proces al primului termen.

Traducerea cuvântului anglo-saxon corporate poate,
de asemenea, sa fie discutatã. Contextul american face

implicit referinþã la „public corporates”, adicã la societãþile

care fac apel la economisirea publicã, în mod clar, la marile
societãþi cotate la bursã (Pérez, 2003).

Ca atare, vom accepta cã traducerea cea mai apropiatã

de realitate a sintagmei corporate governance este
guvernanþa întreprinderii ºi cã analiza lingvisticã a lui Pérez

este justificatã.

Geneza ºi evoluþia guvernanþei întreprinderii: un
studiu al clasicismului în guvernanþã

Practicile de guvernanþã a întreprinderii sunt strâns

legate de conceptul de întreprindere, din momentul în care

apare separarea între pãrþile care participã la procesul în
cauzã, deþinãtoare de drepturi asupra unei entitãþi, ºi

mandatarii sociali însãrcinaþi sã conducã operaþiile acesteia.

Istoria economicã este plinã de exemple reprezentative:
(i) Comerþul din timpuri strãvechi ºi guvernanþa

întreprinderilor comerciale

Un atare comerþ, indiferent cã se realiza pe calea terestrã
(caravanele) sau pe cea maritimã (navele), constituia prin

excelenþã domeniul disocierii între deþinãtorii de drepturi

ºi operatori. În mod tradiþional, din motive legate
concomitent de perioadele solicitate de astfel de operaþii

comerciale, de sumele angajate, de riscurile asumate, la

modul general responsabilul operaþional al expediþiei nu
era nici proprietarul mãrfurilor escortate ºi nici vectorul

folosit pentru transportul mãrfurilor.

Dreptul caravanier, în mãsura în care a rãmas majoritatea
timpului cutumã (deci, nescris), aborda astfel de probleme

de responsabilitate ºi, ca atare, de guvernanþã.

În mod progresiv, dreptul comercial maritim, elaborat
în cursul secolelor, era foarte explicit în legãturã cu aceste
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probleme, cu elemente ºi nuanþe sensibil diferite de la un
cadru naþional la altul, chiar dacã era vorba despre un

domeniu în care, prin excelenþã, conectarea acestor

concepþii ºi emergenþa regulilor internaþionale au lãsat de
dorit. În pofida acestor eforturi, de clarificare, problemele

de guvernanþa întreprinderii au rãmas complexe, aºa dupã

cum s-a putut constata, în aceºti ultimi ani, în contextul
litigiilor implicate de o serie de dezastre precum cel care

reprezintã cazul Erika.

Comerþul din timpuri strãvechi cu mãrfuri a implicat,
inevitabil, probleme de guvernanþã. Totuºi, ele nu îºi vor

gãsi rãspunsuri adecvate decât prin intermediul

instrumentelor situate la etajele superioare ale schimbului,
aºa cum sunt bursele, creditul ºi începuturile societãþilor

de capitaluri (Braudel, 1985, p.38). Într-adevãr, dacã

Renaºterea a marcat importanþa marilor porturi italiene
(Veneþia, Genova), într-o economie foarte mediteraneanã,

marile descoperiri au permis porturilor din Europa de Nord

(Amsterdam ºi Londra) sã afirme la rândul lor supremaþia
unor noi instituþii precum Compania Indiilor. Aceastã din

urmã societate englezã trafica mãrfuri în Indiile occidentale.

Încorporarea ei se realizeazã în 1600. Organizaþia se
diversificã rapid, în jurul anului 1615 intrând în funcþiune

douã instanþe: Curtea proprietarilor, înzestratã cu putere

reglementarã ºi de orientare, ºi Curtea directorilor, formatã
din membri aleºi de Curtea proprietarilor ºi însãrcinatã

cu puterea executivã a companiei (Thiveaud, 1994,
pp. 243-276). Pe o linie de progres, separarea între aportorii

de capitaluri ºi responsabilii însãrcinaþi cu operaþiile de

teren era remarcabilã, fãcând din guvernanþa întreprinderii
o problemã majorã a acestei epoci.

(ii) Proprietarii funciari ºi guvernanþa întreprinderilor

agricole

Proprietatea funciarã ºi conducerea în entitãþile

agricole reprezenta al doilea curent fondator al practicilor

de guvernanþã. El este la fel de consolidat în istorie ca ºi
precedentul. Acest curent a cãpãtat forme diverse con-

form concepþiei referitoare la terenuri ºi la însuºirea lor.

În unele civilizaþii o atare concepþie era de neacceptat în
contextul sistemului social în vigoare. Astfel, feudalitatea

ºi drepturile senioriale derivau dintr-o logicã implicatã

de regalitate, ºi nu din principii de guvernanþã a
întreprinderii. În schimb, aceste principii se regãsesc în

situaþia clasicã a relaþiilor între proprietarii funciari, pe

de o parte, fermierii lor, intendenþii, regizorii (vechilii) ºi
alþi agenþi locali, pe de altã parte. Astfel de relaþii au

fãcut obiectul a numeroase reglementãri ºi legi,

constituind codurile rurale, modul de punere a lor în
aplicare, conflictele inevitabile ce au dat naºtere la o

jurisprudenþã abundentã, care face parte din guvernanþa

întreprinderilor agricole, sursã alimentatã din practicile
tradiþionale de guvernanþã.

(iii) Revoluþiile industriale ºi creºterea exponenþialã

a guvernanþei întreprinderii

Revoluþiile industriale îºi gãsesc epoca de desfãºurare

la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi secolul al XIX-lea.
 Ele au constituit un factor decisiv pentru dezvoltarea

capitalismului occidental ºi i-au dat, în mod progresiv,

caracteristicile ce îl caracterizeazã în bunã mãsurã ºi astãzi.
Nevoile de capitaluri pentru a face faþã investiþiilor

industriale au fost de dimensiuni uriaºe ºi au putut sã fie

satisfãcute prin generalizarea unor instrumente
instituþionale care fãcuserã loc experimentãrii în vremea

capitalismului comercial: bãncile, societãþile de capitaluri

ºi bursele de valori. Aceste instrumente poartã în sine
elemente ale separãrii între deþinãtorii de drepturi

patrimoniale ºi responsabilii manageriali, starea

constituind fundamentul guvernanþei acestui tip de
întreprinderi.

Dreptul comercial ºi, în special, dreptul societãþilor au

prevãzut, în mod explicit, aceste situaþii ºi au recurs la
reglarea efectelor. Astfel, chiar conceptul de societãþi în

comanditã se bazeazã pe distincþia între cei doi actori

majori ai guvernanþei întreprinderii: aportorul de capitaluri
(comanditarul) ºi antreprenorul, numit ºi gestionar

(comanditatul). Dispoziþiile referitoare la societãþile

anonime încearcã sã orienteze conflictele potenþiale între
cele douã categorii principale de actori precizând, atât cât

este posibil, prerogativele fiecãruia, prin intermediul
dispozitivelor instituþionale ale guvernanþei întreprinderii.

Dimpotrivã, aceste dispozitive instituþionale nu puteau sã

fixeze competenþele, cu excepþia reamintirii unor principii
generale. Sã semnalãm cã aceastã perioadã istoricã, acest

mare secol al XIX-lea ºi cele douã decenii care îl încadreazã

au reprezentat atât o creºtere excepþionalã a economiilor
occidentale, cât ºi un interval de crize de diferite naturi ºi

intensitãþi, inclusiv o aprofundare a modelelor de

guvernanþã a întreprinderii.
Douã motive principale explicã de ce „Cercetãri asupra

naturii ºi cauzele bogãþiei naþiunilor”, lucrare scrisã de

Adam Smith, pentru care prima ediþie dateazã din 1776, a
fost consideratã drept text fondator al gândirii economice

clasice.

Primul motiv þine de amploarea lucrãrilor care abordeazã
de o manierã sistematicã ansamblul problemelor relative

la economia politicã, aºa cum se prezintã ele la sfârºitul

secolului al XVIII-lea. Aceastã sintezã de idei vechi ºi noi
a contribuit pe larg nu numai la succesul lui Smith,

deoarece mai multe ediþii s-au succedat în cursul vieþii

sale, dar ea s-a constituit în lucrare de referinþã pentru toþi
economiºtii ulteriori, atât din Marea Britanie, cât ºi de pe

continentul european.

Al doilea motiv, care nu este strãin primului, constã în
a patra parte a lucrãrii. Smith opereazã aici o grupare de



Ec
on

om
ie

 te
or

et
ic

ã 
ºi

 a
pl

ic
at

ã

26

analize anterioare lui în douã principale curente, pe care le
calificã prin denumirile de sistemul mercantil ºi sistemul

agriculturii, supuse criticilor sale. Primului curent, reunind

analizele autorilor pe care îi plasãm astãzi în curentul
mercantilist, el îi reproºeazã cã face o confuzie a bogãþiei

cu abundenþa de metale preþioase ºi cã face din comerþul

exterior singura sursã de îmbogãþire a naþiunilor. Celui
de-al doilea curent, corespunzãtor fiziocraþilor, el îi

reproºeazã cã limiteazã bogãþia naþionalã numai la

produsele din agriculturã ºi cã þine sã considere clasa
meºteºugarilor, manufacturierilor ºi comercianþilor ca in-

tegral sterilã, adicã neproducãtoare de bogãþie.

În câmpul de reflecþie al guvernanþei, sã semnalãm
neîncrederea lui Adam Smith faþã de directori. El remarca

„Directorii acestor tipuri de companii fiind regizorii banilor

care aparþin altora decât lor, nu putem deloc sã ne aºteptãm
ca ei sã aducã aceastã vigilenþã exactã ºi grijulie pe care

asociaþii o aduc adesea în mânuirea fondurilor lor.” (Smith,

1776, p. 401).
Remarcã: Aceastã frazã, adesea citatã de Berle ºi Means

(1932), a fost plasatã ca explicaþie la articolul lui Jensen ºi

Meckling (1976), pentru a sublinia continuitatea
propoziþiilor acestora din urmã. Premisele teoriei agenþiei

sunt, într-adevãr, conþinute în aceastã observaþie ºi se va

remarca referirea la statutul funciar (utilizarea termenului
„regizor”).

Pe continentul european, gândirea economicã clasicã
s-a demarcat de omologul ei britanic prin grija sa constantã

de a defini obiectul ºi domeniul economiei politice. O

problemã reprezentativã este furnizatã de Jean – Baptiste
Say, în 1803, cu prima ediþie a Tratatului (sãu) de economie

politicã a cãrui ambiþie era sã întemeieze „ºtiinþa nouã”

a economiei politice, pentru a face din aceasta o ºtiinþã
experimentalã, pe aceeaºi undã cu celelalte ºtiinþe

ale naturii. În aceastã perspectivã, el opune politica

propriu-zisã, adicã ºtiinþa organizãrii societãþilor,
economiei politice, care învaþã cum se formeazã, se

distribuie ºi se consumã bogãþiile. Aceste douã domenii

nu pot sã fie confundate pentru cã bogãþiile sunt în mod
esenþial independente de organizarea politicã.

Fondatori ai economiei politice, Adam Smith ºi J. B.

Say au conceptualizat o reprezentare a întreprinderii
puternic îndepãrtatã de teoriile actuale, netratând-o ca o

organizaþie, ci considerând în mod concret antreprenorul,

agent activ, pentru care tocmai activitatea creeazã entitatea.
Acest agent, antreprenorul, vinde un produs pe piaþa sa ºi,

pentru a produce aceastã marfã, cumpãrã mijloace de

producþie, pe pieþele acestor resurse.
Antreprenorul este în acelaºi timp ºef de întreprindere

ºi întreprinderea însãºi. Conceptul de pãrþi participante

(stakeholders), în sensul actual al termenului, nu era
conceptualizat încã, în acea epocã.

Punând antreprenorul ca formã canonicã a
întreprinderii, Smith ºi Say aduceau noi tuºe sensului de

guvernanþã a întreprinderii. În acest sens, Say (1803)

remarca „Antreprenorii din industrie nu sunt, pentru a ne
exprima altfel, decât intermediari care reclamã serviciile

productive necesare pentru un produs, în proporþia cererii

ce se face din acest bun. Cultivatorul, manufacturierul ºi
negociatorul comparã, în mod continuu, preþul pe care

consumatorul vrea ºi poate sã-l ofere pentru o marfã sau

alta cu cheltuielile care vor fi necesare pentru ca aceasta sã
fie produsã”.

Un studiu al contemporaneitãþii în guvernanþã
Produs de rãspândirea lucrãrilor referitoare la valoarea

acþionarialã (shareholder value) (Rappaport, 1987) ºi

traducerea lor de cabinetele de consultanþã, modelul bursier
de guvernanþã a întreprinderii a cunoscut un succes

extraordinar, mai întâi în Statele Unite, apoi în celelalte

þãri ale lumii, cu predilecþie în cursul ultimului deceniu al
secolului trecut.

În privinþa Statelor Unite, ele reprezintã leagãnul ºi

piaþa cea mai importantã a guvernanþei întreprinderii ori-
entate spre acþionari, denumirea sistemului fiind legatã de

modelul bursier. Acesta a fost cu atât mai mult agreat cu

cât aceastã þarã este cea care cunoaºte cea mai mare
rãspândire a portofoliilor de acþiuni în rândul populaþiei

(aproximativ 40 de milioane de acþionari), ea având,
totodatã, cultura bursierã cea mai pronunþatã. Gospodãriile

americane depind nu numai de nivelul cursurilor, pentru a

garanta pensiile lor prin capitalizare, ci, de asemenea,
pentru unele dintre ele, o parte din veniturile lor curente.

Cea mai bunã stare de sãnãtate a pieþelor financiare, pe

parcursul perioadei, le-a determinat adesea sã se
îndatoreze, în vederea cumpãrãrii mai multor acþiuni, pentru

a beneficia atât de creºterea cursurilor, cât ºi de efectul de

levier.
Numeroºii actori ai scenei financiare erau reprezentaþi

de: (i) gestionarii fondurilor de economisire (mutual funds),

care câºtigau atât clienþi pentru produsele din ce în ce mai
sofisticate, cât ºi marje alimentate, în special, de plusurile

de valoare bursiere realizate; (ii) responsabilii fondurilor

de pensii, care erau într-o situaþie comparabilã, la care se
adaugã perspectiva acoperirii, în fiecare an, a celor mai

bune dintre angajamentele lor vizavi de aderenþi; (iii)

bãncile de orice naturã, fie comerciale, fie de investiþii,
care vedeau evoluþia afacerilor dezvoltându-se concomitent

cu cea a pieþelor financiare; (iv) analiºtii financiari, brokerii,

adesea legaþi de categoriile precedente, care erau satisfãcuþi,
în mod evident, de evoluþiile în curs de care ei beneficiau

cu predilecþie.

În contextul logicii unui sistem de guvernanþã orientatã
spre acþionari, conducãtorii ar trebui sã fie cei ce pierd
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dintr-o atare evoluþie. De fapt, situaþia a fost modificatã
din motive de utilizare în proporþii uriaºe a instrumentelor

incitative, în special opþiunile pentru cumpãrarea de acþiuni

(stock-options).
Pentru noile întreprinderi (start-up), în plinã

expansiune, formula opþiunilor de cumpãrare a titlurilor

este adecvatã situaþiei coantreprenorilor dinamici, dar fãrã
capitaluri. Ea le permite sã-ºi constituie un capital, uneori

semnificativ, în câþiva ani.

Pentru conducãtorii marilor întreprinderi, a fost utilizatã
o formulã similarã, dar care reprezenta, de data aceasta,

renunþarea la privilegiile de odinioarã. Nivelurile

recompensei fiind foarte ridicate, succesul era astfel
garantat.

Finanþele întreprinderii ºi teoria microeconomicã ne

indicã faptul cã primul obiectiv financiar este maximizarea
bogãþiei acþionarilor. Un atare obiectiv nu serveºte pur ºi

simplu interesele proprietarilor. În mod complementar,

regulile vor permite sã se asigure cã resursele limitate, de
orice naturã, sunt alocate, gestionate ºi folosite de manierã

pe cât posibil de eficace, ceea ce se traduce prin maximizarea

bogãþiei în sensul larg.
Dacã are meritul claritãþii ºi dacã permite degajarea

unui indicator simplu ºi operaþional de eficacitate a

întreprinderilor, modul de prezentare a teoriei firmei ignorã,
de manierã virtualã, numeroase alte componente (stake-

holders) ale entitãþii ºi, în special, salariaþii.
Teoria agenþiei þine cont, în mod cert, de lipsa de

completitudine a contractelor întreprinderii, solicitând

instalarea de mecanisme susceptibile sã controleze
oportunismul managerilor, altfel spus capacitatea lor de

a-ºi însuºi o parte din renta organizaþiei, în detrimentul

acþionarilor. În schimb, teoria agenþiei nu trage aceleaºi
concluzii pentru alte contracte, cu toate cã întreprinderea

este consideratã ca un nod de contracte.

3. De la disocierea proprietate-putere
          ºi construirea unei teorii manageriale
           a întreprinderii la teoria agenþiei în serviciul
           întoarcerii acþionarului

Dezvoltarea marii industrii s-a realizat prin crearea

societãþilor ce fac apel la economisirea publicã. Ea s-a
afirmat, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, în

Europa ca ºi în Statele Unite ºi a condus la o separare din

ce în ce mai marcantã între conducãtorii acestor mari entitãþi
ºi un acþionariat dispersat.

Amploarea acestei disocieri a fost relevatã de mai multe

lucrãri, unele dintre cele mai reprezentative fiind evocate
de noi anterior. Sã nu pierdem din vedere ºi lucrarea lui

Marris (1964). În încercarea sa de teoretizare a

capitalismului managerial, Robin Marris se interogheazã

asupra motivaþiilor strategice ale conducãtorilor marilor
societãþi cotate ºi asupra relaþiilor lor cu acþionarii. El

formalizeazã funcþia obiectiv a acestora printr-o funcþie de

utilitate lexicograficã, a cãrei expresie simplificatã este de
tipul U = U(v,g), în care:

v reprezintã rata de evaluare a acþiunilor pe piaþa

financiarã, adicã raportul market value/book value
(cunoscut, în mod esenþial, sub numele de rata lui Tobin);

g reprezintã rata de creºtere a firmei, exprimatã prin

intermediul unui indicator reprezentativ (de exemplu, cifra
de afaceri).

Mecanismul acestei funcþii de utilitate lexicograficã

este urmãtorul: atât timp cât v este mai mic decât o valoare
v* consideratã ca satisfãcãtoare, þinând cont, de exemplu,

de riscul unei oferte publice de cumpãrare (OPC),

conducãtorii încearcã sã releve o astfel de ratã ºi funcþia
lor obiectiv de tipul U = U(v). În schimb, atunci când v

atinge sau depãºeºte v*, conducãtorii, debarasaþi de

restricþia de valorizare (creºterea firmei pe care ei o conduc),
funcþia lor devine de tipul U = U(g). În pofida simplismului

sãu, acest model exprimã cât se poate de clar un mod de

guvernanþã a întreprinderii centrat pe manageri ºi rareori
controlul exercitat de acþionari.

Pentru autorii care încearcã sã construiascã o teorie

managerialã a firmei, întreprinderea tinde sã devinã o
entitate specificã, distinctã de proprietarii sãi. Prin aceasta,

problemele guvernanþei întreprinderii se plaseazã la nivelul
întregii lor semnificaþii. Conducãtorii ei pot în mod le-

gitim sã dezvolte o strategie ale cãrei obiective nu se

identificã, sau se identificã numai în parte, cu cele ale
acþionarilor. Aceºtia din urmã tind sã devinã, printre altele,

furnizori de resurse ale întreprinderii sau de restricþii mai

mult sau mai puþin rigide, de care trebuie sã se þinã cont.
Modelul propus de Marris ilustreazã bine aceastã concepþie.

În faþa succesului abordãrilor manageriale ale entitãþii,

populaþia acþionarilor nu putea sã rãmânã indiferentã ºi
trebuia sã caute o ripostã adecvatã. În plus, de la iniþiativele

provenind de la acþionarii individuali sau grupaþi în

asociaþii ºi de la cele care sunt generate de instituþiile de
economii precum fondurile de pensii, trebuiau sã se

reconstruiascã argumente teoretice care sã legitimeze aceste

iniþiative. Teoria agenþiei a rãspuns la aceastã provocare.
În 1976, Jensen ºi Meckling defineau relaþia de agenþie ca

reprezentând un contract în care una sau mai multe persoane

recurgeau la serviciile unei alte persoane, pentru a îndeplini
în numele lor o anume sarcinã, fapt ce implica o delegare

de naturã decizionalã. Aceastã teorie, care s-a manifestat,

la mijlocul anilor 1970, prin mai multe contribuþii majore,
reprezintã mai multe curente de cercetare: lucrãrile ºcolii

de la Chicago, în finanþele de piaþã (în special, opera lui

Jensen, Fama); cele ale analizei organizaþiilor (Alchian,
Demsets); cele legate de înnoirea analizei drepturilor de
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proprietate (Furubotn, Pejovich) ºi, în sfârºit, primele lucrãri
referitoare la agenþie (Ross). Inovaþia principalã a lui Jensen

ºi Meckling este de a fi apropiat aceste curente cunoscute,

dar pânã atunci foarte distincte, pentru a construi o nouã
paradigmã, pe care literatura de specialitate o numeºte a

finanþei organizaþionale.

Întreprinderea nu este aici reprezentatã ca în forma ei
canonicã. Ea este un nod de contracte. Diferitele pãrþi parti-

cipante (aportorii de capitaluri, salariaþii, clienþii, furnizorii

etc.) sunt legate de un atare nod de contracte, graþie ficþiunii
juridice pe care dreptul comercial a autorizat-o creând

aceste „persoane juridice”, numite societãþi. Pentru fiecare

parte, termenii contractului specificã, mai mult sau mai
puþin în detaliu (de unde caracterul incomplet al

contractelor), drepturile ºi obligaþiile reciproce.

Douã categorii de pãrþi participante ocupã o poziþie
particularã:

� pe de o parte, acþionarii, deoarece drepturile lor

patrimoniale nu se exercitã decât ca ultim resort,
dupã ce toþi ceilalþi ºi-au putut manifesta ºi

valorifica creanþele lor;

� pe de altã parte, conducãtorii, deoarece ei dispun  de
o informare privilegiatã prin poziþia lor în organizaþie.

Ei sunt insiders ºi pot sã fie tentaþi sã profite pentru a-

ºi acorda avantaje particulare sau pentru a conduce
firma într-o direcþie care le este favorabilã.

Totuºi, în relaþia între cele douã categorii se manifestã
o primordialitate a acþionarilor. În ultimii zeci de ani, teoria

agenþiei ºi autorii ei au adus la rampã o serie de elemente

novatoare:
(i) conceptul de costuri de agenþie (agency costs), rela-

tive la cheltuielile care trebuie sã accepte sã le angajeze

acþionarii, pentru a putea sã controleze conducãtorii;
(ii) conceptul de piaþã a controlului întreprinderilor

(market of corporate control), prin intermediul ofertelor

publice de cumpãrare (OPC), ofertelor publice de schimb
(OPS) ºi altor operaþii de luare în control;

(iii) piaþa managerilor, asupra cãreia conducãtorii se

apreciazã sau se depreciazã, în funcþie de performanþele lor;
(iv) conceptul de flux de trezorerie disponibil (free cash

flow), indicator care permite sã se aprecieze marjele

discreþionare de care dispun conducãtorii, grad de libertate
care se va conveni sã se reducã.

4. Reflecþii finale: între restabilirea încrederii
         investitorilor ºi interesele tuturor pãrþilor
        participante la mecanismele guvernanþei
          întreprinderii

Multã vreme, studiile academice ºi practicile au fost

focalizate pe o guvernanþã a întreprinderii „orientatã spre

acþionari” care a constituit modelul de referinþã în direcþia

cãruia au tins diferitele sisteme, cel puþin pânã la criza
financiarã a anilor 2000-2002.

Sistemul de guvernanþã orientatã spre acþionari este, în

fapt, bazat pe un model bursier, evoluþia cursului acþiunii
unei societãþi cotate fiind socotitã cã sintetizeazã ansamblul

performanþelor acestei societãþi ºi cã permite astfel tuturor

actorilor vizaþi, în primul rând acþionarilor ºi managerilor,
sã optimizeze deciziile ºi comportamentele lor.

În cursul ultimilor 10-15 ani, acest model s-a dezvoltat

dupã o curbã exponenþialã. Totuºi, el a suportat o crizã
declanºatã la cumpãna dintre milenii (bula speculativã

izbucneºte în martie 2000, iar afacerea Enron, în octombrie

2001), crizã majorã care a atins ºi modelele derivate din el.
Dacã procedãm la o analizã a modelului de guvernanþã

orientatã spre acþionar, suntem obligaþi sã ne concentrãm

asupra unor indicatori sau unor instrumente de gestiune
caracteristice, majoritatea concepute în Statele Unite, dar

a cãror utilizare a devenit internaþionalã:

� un indicator de finanþare, fluxul de lichiditate
disponibil (free cash flow);

� un indicator de performanþã, crearea de valoare

bursierã sau valoare pentru acþionar (shareholder
value);

� un principiu de mãsurare contabil, valoarea justã

(fair value);
� un instrument incitativ, atribuirile de opþiuni de

cumpãrare de acþiuni (stocks options);
� un mecanism de disciplinare, ofertele publice de

cumpãrare – ofertele publice de schimb.

Statele Unite reprezintã þara cea mai atinsã de criza
financiarã de la începutul acestui secol. Congresul american

a creat o comisie de anchetã asupra afacerii Enron, al cãrui

raport a fost remis în iulie 2002. Legea Sarbannes-Oxley,
promulgatã în aceeaºi lunã, este destinatã întãririi mãsurilor

de control. Prin aplicarea ei s-a încercat sã se restabileascã

un climat de încredere faþã de conturile societãþilor cotate.
Principalele dispoziþii prevãzute au mers în urmãtoarele

direcþii: (i) conducãtorii sunt aduºi sã certifice personal

conturile întreprinderii lor; (ii) auditorii financiari sunt ei
înºiºi controlaþi ºi supuºi unei autoritãþi de supraveghere;

(iii) pedepsele suportate de cei ce au comis fraude

(criminalitatea cu gulere albe) sunt agravante.
În forma ei cea mai simplã, teoria agenþiei se limita la

dezbaterea referitoare la guvernanþa întreprinderii ca o

relaþie între acþionar ºi manager, primul jucând rolul de
principal, iar al doilea de agent, în pura tradiþie de regizor

al banilor altcuiva, formulã evocatã de Adam Smith. O

atare imagine pare un pic caricaturalã ºi a fãcut obiectul a
numeroase critici. Cea mai mare parte dintre ele se

fundamentau pe urmãtorul argument: acþionarii, dincolo

de conducãtori, nu sunt singurii actori implicaþi în evoluþia
entitãþii. Ceilalþi actori sunt „pãrþi participante”, fie prin
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relaþii contractuale (bancheri ºi alþi creditori, salariaþi,
parteneri comerciali etc.), fie, la modul simplu, prin

impactul activitãþilor întreprinderii asupra mediului sãu.

Argumentul major al riscului asumat în cazul afacerilor
defectuoase, care poate sã antreneze falimentul entitãþii,

trebuie sã facã el însuºi obiectul reevaluãrii. De netãgãduit,

dacã acþionarii îºi asumã riscul  de a-ºi pierde miza, alte pãrþi
participante, de asemenea, sunt susceptibile sã suporte

prejudicii mai mult sau mai puþin semnificative: (i) bancherul,

în funcþia sa de furnizor de credite, asupra rezultatelor ºi
trezoreriei sale; (ii) salariaþii, asupra postului sau pensiei lor;

(iii) furnizorii, asupra rezultatelor lor din exploatare sau asupra

trezoreriei, în cazul semnalãrii de creanþe irecuperabile; (iv)
colectivitãþile publice, în special pe plan local, asupra

veniturilor legate de zonele lor de activitate (taxe fiscale ºi

parafiscale) etc. Din treaptã în treaptã, dupã mãrimea
întreprinderii ºi a mediului în care ea îºi realizeazã activitãþile

sale, practic întreaga economie a unei localitãþi, a unei regiuni

sau a unei þãri poate sã fie afectatã.
Economiºtii care au avut conºtiinþa existenþei unei

multitudini de pãrþi participante au opus o abordare

pluralistã, stakeholders theory, concepþiei moniste a
guvernanþei întreprinderii.

Seminarul cu tema „Perspective de dezvoltare în dreptul

românesc a sistemului de guvernanþei corporative a
societãþilor comerciale”, desfãºurat la 12 octombrie 2005,

la Institutul Naþional al Magistraturii, a avut loc în
contextul unui proiect al Ministerului Justiþiei, sprijinit

de Banca Mondialã ºi CHF International, a urmãrit

identificarea de soluþii pentru integrarea conceptului de
guvernanþã în dreptul comercial românesc.

ROSC (Reports on the Observance of Standards and

Codes) privind evaluarea guvernanþei corporative pentru
România (prin prisma principiilor OCDE), formulând o

analizã în aprilie 2004, la care s-au adãugat analizele

ulterioare, a pus în evidenþã o serie de recomandãri.
Un studiu sumar al stadiului de asimilare a principiilor,

noilor cadre conceptuale, modelelor ºi practicilor de

guvernanþa întreprinderii, în þara noastrã, genereazã pentru

noi urmãtoarele concluzii, pe care le lansãm în acest articol,
ca o continuare fireascã a unor puncte de vedere expuse

anterior (Feleagã, 2006, pp. 11-12):

� mediul academic se situeazã într-o stare incipientã
de asimilare a teoriei ºi practicii de guvernanþã;

predarea ºi formarea în spiritul modelelor de

guvernanþã ºi studiile de caz aferente nu realizeazã
în rândul studenþilor decât cunoºtinþe sumare,

lipsite de fundamentãri;

� reforma cadrului de guvernanþã în mediul economic
ºi juridic românesc rãmâne o problemã cantonatã la

cadrul legislativ ºi reglementar; nu am putea realiza

o adevãratã reformã dacã aceastã problemã rãmâne
doar o sarcinã a juriºtilor;

� nu este evident modelul de guvernanþã pentru care

opteazã întreprinderile româneºti; vor opta
societãþile cotate în bursã pentru un model de

guvernanþã orientat spre acþionari? ªi dacã da, care

este dispozitivul instituþional ºi instrumentele
operaþionale utilizate? Care sunt aspectele

guvernamentale, la nivelul diverselor categorii de

actori implicaþi în mecanismul de guvernanþã?
� împãrtãºim punctul de vedere cã, în þara noastrã,

într-o economie cu o piaþã financiarã

nesemnificativã, modelul de guvernanþã mai
adecvat este cel fundamentat de implicarea tuturor

pãrþilor participante (stakeholders);
� modelul sau modelele aplicat(e) în economia

României trebuie sã asimileze procesul de

convergenþã a sistemelor naþionale de guvernanþã
la nivelul Uniunii Europene;

� se impune o analizã a consecinþelor dezastrelor din

economia româneascã, dupã 1990, în contextul
lipsei practicilor de guvernanþa întreprinderii;

� se impune un studiu fundamentat al guvernanþei, la

nivelul învãþãmântului economic din þara noastrã,
cu implicaþii majore pentru absolvenþii facultãþilor

de profil economic (studiu în care sã fie vizate, în

egalã mãsurã, aspectele conceptuale ºi cel practice).
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