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1. Introducere
Conceptul de guvernanþa întreprinderii vizeazã reguli
ºi principii promulgate de guvern ºi de profesioniºti, cu
scopul de a restabili încrederea investitorilor ºi asigurarea
transparenþei: obligaþiile de certificare, independenþa
administratorilor, protecþia drepturilor acþionarilor, în special cei minoritari.
Dreptul societãþilor ºi autoritãþile de reglare a pieþelor
financiare conduce la o serie de reglementãri ce realizeazã
un echilibru între diferitele interese ale pãrþilor participante
în activitãþile dezvoltate de o societate. Regulile sunt
adesea stabilite la scarã naþionalã, în funcþie de conceptul
de societate care este folosit: o entitate pentru care acþionarii

sunt proprietari sau o comunitate socialã care este
caracterizatã prin solidaritate?
Analizele despre noua economie mondialã, la cumpãna
dintre milenii, dominã judecãþile economice care
fundamenteazã noile noastre încercãri de a clarifica
problemele guvernanþei întreprinderii. Modelul american
de guvernanþã are întâietate nu numai prin faptul cã
deschide pârtia acestui subiect extrem de interesant ºi pe
tot atâta de controversat. Complementar, era necesarã o
scurtã incursiune a prezentãrii caracteristicilor altor sisteme
de guvernanþã, la nivel european ºi mondial. Cum evoluþiile
exponenþiale ale guvernanþei apar în contextul marilor

61

Criza financiarã la cumpãna dintre secolele XX ºi XXI ºi guvernanþa întreprinderii

Abstract. The various companies, originating in different countries, have been approaching the
corporate governance issues starting early in time. Nowdays, these issues have changed in dimension due
to an exponential growth of the financial globalization, the involved companies’ faith being directly
linked to the stock market support or critics. Whenever corporate governance is being mentioned within
a conference, a paper, or generally in media, each one of us knows that it concerns a company’s control
and leadership mechanisms, also concerning the investors’ trust, the accountability and behaviour of the
entity’s managers within the social affairs. The capitalism hasn’t stopped evolving during its long history. The last decade corresponds to the transition towards a new type of capitalism, marked by the
domination of the finance and knowledge-based economy. During the last years, corporate governance
has been the center of a passionate debate. The governance codes and policies have been adopted both
at a national and international level, with the purpose of better protecting the shareholders’ interests
and/or the involvement of the stakeholders. The good corporate governance practice lays within the
answer to a fundamental question: „which is the path for a company x, in a y business environment, to be
able to accomplish, in a optimal manner, its main objective: generating and distributing wealth?”.
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crize, am simþit nevoia dezvoltãrii, într-un capitol distinct,
a antecedentelor ºi prezentului în jurul noului capitalism,
studiului eºecurilor financiare de la începutul secolului al
XX-lea ºi expunerii unor consideraþii din voluminoasa
lecþie Enron. Ca o consecinþã, se cãutau ideile punerii în
cauzã a sistemului de guvernanþã a întreprinderii excesiv
de axat pe pieþele financiare. Reflecþiile finale sunt în fapt
câteva consideraþii referitoare la întreprindere ºi la
guvernanþa întreprinderii.

2. Noua economie mondialã în jurul Statelor
Unite ale Americii
Aºa dupã cum Londra a subminat Amsterdamul, pentru
a-i lua locul de oraº dominant al economiei mondiale, în
secolul al XVIII-lea, la fel New York ºi „lumea nouã” au
rivalizat Londra, ocupându-i poziþia în mod progresiv, ceea
ce face ca Europa sã devinã treptat „lumea veche”. Aceastã
retragere continuã a puterilor europene în profitul Statelor
Unite s-a accentuat pe tot parcursul secolului al XX-lea,
prin intermediul unei serii de evenimente care s-au
constituit în tot atâtea etape semnificative: rãzboaiele
mondiale, în special cel din 1914-1918, au fost în esenþã
rãzboaie intra-europene, care au condus la o slãbire, uneori
iremediabilã, a naþiunilor beligerante; decolonizarea care,
de asemenea, a vizat aproape exclusiv þãrile europene, spre
deosebire de Statele Unite, care aveau motive sã se
mândreascã prin faptul cã au fost printre primele colonii ce
au obþinut independenþa; cãderea imperiului sovietic, care,
dupã ce a militat timp de trei sferturi de secol pentru
susþinerea unei ipoteze asupra viabilitãþii unui sistem politico-economic alternativ, s-a prãbuºit din interior, lãsând
„imperiul” american fãrã rival direct.
Dominaþia americanã, de naturã diplomaticã, militarã
ºi politicã, a fost însoþitã, ca în celelalte imperii anterioare,
de o dominare economicã. În primul rând, prin producþiile
sale primare (agriculturã, minerit, energie). Apoi, prin
industriile sale manufacturiere (în special, construcþiile de
automobile, aeronauticã, maºini electrice ºi electronice
etc.). În sfârºit, în mod progresiv, prin activitãþile sale
terþiare (cu predilecþie în sectorul financiar-bancar ºi
asigurãri ºi în cele de inginerie ºi servicii). Astfel, se poate
constata cã supremaþia Statelor Unite este evidentã.
Întreprinderile americane au ocupat aproape fãrã încetare
primele locuri în lume în conexiune, pentru aceasta, cu o
piaþã internã ce a devenit ea însãºi piaþã de referinþã, pentru
cea mai mare parte din activitãþile comerciale.
Guvernanþa întreprinderii americane, un fenomen
naþional ºi ambivalent
Paradigma socioeconomicã dominantã, în contextul
ideologic ºi cultural american, este cea de antreprenor care,
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plecând de la zero sau de la o bazã modestã, cunoaºte în
câþiva ani sau în câteva decenii o reuºitã fulgerãtoare. Dupã
vremea acumulãrii monetare (a deveni bogat), vine cea a
puterii politice (a fi puternic) ºi apoi cea a consideraþiei
morale (a se face iubit).
Atunci când ºeful de întreprindere este fondatorul, în
cvasitotalitatea cazurilor unicul sau principalul acþionar,
nu se pune problema de guvernanþã decât în mod marginal. Chiar atunci când iniþiativele antreprenoriale au
ajuns la constituirea de foarte mari întreprinderi ºi, aproape
implicit, de imense bogãþii, o atare situaþie nu ºocheazã.
În termeni mai preciºi, dacã reuºita personalã este
justificatã, poate chiar exemplarã, singura grijã a societãþii
civile ºi a autoritãþilor care o reprezintã este ca aceste mari
întreprinderi sã nu devinã un obstacol în faþa liberei
dezvoltãri a pieþelor în care ele opereazã ºi, prin aceasta, în
faþa înfloririi noilor aventuri antreprenoriale.
Vigilenþa obsesivã relativã la liberul acces la piaþã
explicã importanþa probatã de autoritãþile de reglare, care
limiteazã sau reprimã aºteptãrile ºi/sau concentrãrile
judecate abuzive, aºa dupã cum s-a constatat în trecut sau
în aceºti ultimi ani (procesul Microsoft).
Dimpotrivã, situaþia este radical diferitã atunci când
apare o disociere între conducerea întreprinderii ºi cei ce
au drepturi legitime ce reprezintã proprietarii. Pot sã fie
anticipate ºi ocazional sã se opunã douã principii majore,
ambele bine ancorate în valorile societãþii americane. Pe
de o parte, respectarea acestui drept fundamental constituit
din dreptul de proprietate, care conduce la instalarea unui
dispozitiv ce sã vizeze asigurarea cã un atare drept nu este
lezat ºi cã activitãþile întreprinderii se deruleazã într-un
cadru de performanþã. Pe de altã parte, cultul pentru spiritul
de întreprindere conduce la uºurarea sarcinii conducãtorilor
în iniþiativele lor care sã vizeze urmãrirea ºi dezvoltarea
proiectului antreprenorial al fondatorilor firmei ºi
confruntarea acesteia cu noile provocãri ale perioadei la
care sarcina se referã.
Aceste douã tendinþe contradictorii, ambele în
concordanþã cu caracteristicile ideologice, politice ºi
culturale ale societãþii americane, explicã de ce guvernanþa
întreprinderii în aceastã þarã constituie concomitent un
fenomen naþional natural, generat de aceste caracteristici,
ºi ambivalent, deoarece pune înainte una sau alta din feþele
sale în conformitate cu perioadele istorice luate în
considerare. Evoluþia în ultimele decenii ilustreazã în mod
clar aceastã ambivalenþã.
Dominaþia managerilor ºi întreprinderea
managerialã
Devenitã celebrã prin lucrãrile lui A. Berle ºi G. Means
(1932), J. Burnham (1941), A. Chandler (1977), dominaþia
crescãtoare a conducãtorilor salariaþi în viaþa marilor

Întoarcerea acþionarului
Reflecþia privind guvernanþa întreprinderii s-a
dezvoltat în ultimii ani cu o vigoare extraordinarã, într-un
mediu cu mutaþii constante, în contextul unei necesitãþi
de adaptare permanentã atât în privinþa practicilor
entitãþilor, cât ºi a sistemelor de reglare elaborate de puterea
publicã. Irezistibila ascensiune a puterii manageriale, pe
care putem sã o considerãm achiziþionatã încã de la mijlocul
secolului trecut, a cunoscut chiar în Statele Unite o
spectaculoasã punere în cauzã, ajungându-se la definirea
ºi aplicarea principiilor de guvernanþã a întreprinderii ºi
traducând o întoarcere în forþã a acþionarului.
Diversele lucrãri au analizat aceastã rãsturnare istoricã:
Tunc (1994); Thiveaud (1994); Aglietta (1997); L’Hélias
(1997). Ei pun accentul pe importanþa acordatã în Statele
Unite prin globalizarea financiarã ºi prin creºterea ponderii
investitorilor instituþionali. Globalizarea se manifestã atât
prin rolul major al pieþelor financiare în finanþarea
economiei americane, cât ºi prin deschiderea internaþionalã
a acestei þãri ca prim investitor ºi prim debitor mondial,
prin importanþa pe care operaþiile pe aceste pieþe o au în
legãturã cu diferitele categorii de agenþi (gospodãrii ºi
întreprinderi), prin structurile patrimoniale ale acestor
agenþi.
Investitorii instituþionali reflectã intermedierea
crescãtoare a economisirii gospodãriilor, care este din ce
în ce mai puþin gestionatã direct de cei care fac economii,
recurgându-se la organisme ce dispun de mijloace
semnificative, gestionate în mod profesional. Aceastã
intermediere vizeazã diferite tipuri de plasamente, în special cele referitoare la pensionãri prin capitalizare

(pension funds), care, dupã cum se cunoaºte, se constituie
în regimul de bazã american.
Cele douã miºcãri mondiale (globalizarea ºi
intermedierea) se conjugã, pentru a face din investitorii
instituþionali, în cadrul economiei americane din ce în ce
mai mult financiarizate, actori principali ai pieþelor
financiare.
Investitorii instituþionali ºi, mai ales, fondurile de pensii
au gestionat în mod progresiv volume considerabile de
active financiare, ceea ce îi conduce la diversificarea
portofoliilor lor, pentru a reduce în consecinþã riscurile.
Reflectând o întoarcere a acþionarului, în forma sa
contemporanã, guvernanþa întreprinderii a prins noi
contururi. Miºcarea s-a generalizat, apoi, în mod rapid. Pe
de o parte, fondurile de investiþii, pe de altã parte asociaþiile
de apãrare a acþionarilor individuali, au rivalizat în ceea ce
numim astãzi „activism acþionarial” (fenomen ce constã în
a face sã se voteze rezoluþii în adunarea acþionarilor), în
scopul de a apãra managerii societãþilor cotate, în vederea
obþinerii mai multor informaþii referitoare la gestiunea
realizatã de aceºtia, pentru a le orienta într-un sens mai
favorabil acþionarilor. Aceeaºi culturã americanã, teren al
genezei guvernanþei întreprinderii, va cunoaºte, de
asemenea, excesele deviaþiei modelului de referinþã, precum
ºi critica internã ºi propunerile în vederea reglãrii sale.

3. Caracteristici ale sistemelor de guvernanþã
la nivel european ºi mondial
Dacã guvernanþa întreprinderii este suveranã în Statele
Unite, ce se întâmplã în alte þãri ale lumii contemporane ºi,
mai ales, în Europa? Fãrã sã procedãm deocamdatã la o
analizã de detaliu, sã creionãm totuºi câteva caracteristici
ale acestui dispozitiv instituþional ºi relaþional, uneori
complex, nu totdeauna explicit în modalitãþile sale de
constituire, funcþionare ºi reglare, pe bãtrânul continent.
În Europa nordicã ºi nord-vesticã
Cât priveºte lumea europeanã anglo-saxonã, ea este în
mod tradiþional cea mai apropiatã istoric ºi cultural de
Statele Unite. În þãri precum Marea Britanie, Irlanda sau
Olanda, se regãsesc caracteristici comparabile: existenþa
marilor firme multinaþionale, internaþionalizarea
economiei, importanþa pieþelor financiare. Ele au favorizat
dezvoltarea de dispozitive de guvernanþã ºi de
comportamente care le acompaniazã. Raportul Cadbury
(în 1992) a codificat pentru Regatul Unit practici ce s-au
dorit schimbate de autoritãþile de reglare.
Dupã o serie de scandaluri financiare, Regatul Unit a
obþinut o reputaþie în materie de reflecþie ºi de reformã a
guvernanþei întreprinderii. El a fost unul din primele state
europene care a elaborat coduri de bune practici pentru
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întreprinderi americane corespunde unei realitãþi
incontestabile.
Istoric de referinþã al marilor firme americane, A. Chandler reuneºte aceastã creºtere în putere a numeroaselor
operaþiuni de concentrare pe care Statele Unite le-a
cunoscut în primele decenii ale secolului al XX-lea.
Întreprinderea managerialã conform lui A. Chandler:
„Întreprinderea managerialã se distinge de cea
antreprenorialã prin faptul cã managerii salariaþi, cu normã
completã, ocupã la fel de bine posturile cele mai importante
ca ºi cei de nivel intermediar. Întreprinderea nu mai este
administratã de proprietarii sãi. Patronii cei mai
experimentaþi, care contribuiserã la rezolvarea cazurilor
de fuziune ºi, în general, cu ajutorul unui finanþist sau doi,
raþionalizaserã structura noilor unitãþi, s-au regãsit în sânul
conducerii generale. Mai mult, ei încredinþaserã conducerea
noilor servicii generale ºi noilor sedii sociale
responsabililor pe care îi recrutaserã ºi promovaserã ºi care
nu aveau sau aveau puþine acþiuni ale acestor întreprinderi.”
A. Chandler (p. 460 a ediþiei franceze)
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a ameliora comportamentele în întreprinderi. La sfârºitul
anilor 1980, comitetul Cadbury (dupã numele preºedintelui
sãu, Sir Adrian Cadbury) a publicat un cod sub egida bursei
londoneze ºi a organismelor profesiei de contabilitate ºi
de audit. Acestea din urmã se constituie astãzi în referinþe
mondiale în materie de guvernanþã financiarã. Ele au
încurajat societãþile cotate sã respecte cele mai bune
practici (best practices), în jurul principiului de a se
conforma regulilor sau de a se explica (comply or explain).
Þãrile scandinave, cu toate cã sunt apropiate de þãrile
precedente, sunt mai puþin influenþate de globalizarea
financiarã. De altfel, ele sunt mai mult marcate de tradiþiile
lor social-democrate. Guvernanþa întreprinderii þine cont
de acest context social ºi politic, precum ºi de rolul istoric
al familiilor (de exemplu, familia Wallenberg în Suedia).
Modelul renan
Multã vreme, Germania a reprezentat o situaþie particularã, având în vedere istoria ei economicã ºi tradiþiile
politice ºi culturale. În aceastã þarã, relaþiile bancã-industrie
sunt foarte puternice, atât în termeni de finanþare a
investiþiilor, cât ºi în cei de participare ºi de control. În
mod corelativ, pieþele financiare joacã un rol mai modest
decât în þãrile anglo-saxone. Fosta republicã federalã
instalase un regim de gestiune comunã, cu participarea
sindicatelor de salariaþi în consiliile de supraveghere a
întreprinderilor. Federalismul impune ca statul sã fie mai
puþin intervenþionist decât într-o þarã ca Franþa, chiar dacã
el gãseºte legãturi la nivelul regiunilor (Länder). Toate
aceste circumstanþe explicã de ce guvernanþa întreprinderii,
în Germania, a reprezentat ºi reprezintã o situaþie originalã,
numitã modelul renan.
În rezumat, astãzi particularitatea sistemului german
de guvernanþã a întreprinderii este importanþa acordatã
relaþiilor de cooperare între diferitele pãrþi participante la
viaþa entitãþii: bãnci, acþionari, manageri ºi salariaþi, pentru
a favoriza pacea socialã, garantã a eficacitãþii întreprinderii.
Elementele specifice de tip mediteranean
Regiunea Mãrii Mediterane nu a aºteptat ca modelul
contemporan de guvernanþã a întreprinderii sã vinã de
dincolo de Atlantic, pentru a se practica forme de
guvernanþã adaptate istoriei sale, structurilor sale sociale,
nivelurilor sale de dezvoltare ºi mentalitãþilor sale.
Culturile de întreprindere, destul de diverse, în zona
mediteraneanã a Europei, se exprimã prin numeroase
componente (Pérez, 1994, pp. 151-171):
n
localizãrile ºi determinãrile geografice ce opun
Mediterana þãrmurilor de cea din interiorul
continentului;
n
ponderea istoriei, de exemplu în legãturã cu
tradiþiile comerciale ºi cu rolul diasporei;
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nivelul de dezvoltare ºtiinþificã, tehnologicã ºi
economicã, ce opune sudul cu nordul;
n
opþiunile referitoare la sistemul de organizare a
economiei ºi la rolul statului, precum ºi diferitele
opþiuni delimitate în spaþiu ºi timp.
În pofida acestor factori de diferenþiere, existã totuºi
un fond comun al acestor culturi care influenþeazã, chiar
determinã, modelele de guvernanþã a întreprinderii.
Dincolo de diversitatea lor, culturile mediteraneene de
întreprindere sunt influenþate de relaþiile interpersonale,
în special ceea ce reprezintã familia lãrgitã.
Fondul cultural comun, bazat pe relaþiile interpersonale
ºi legãtura socialã, pare puþin arhaic, comparativ cu
modelele de guvernanþã dominante. Aceastã afirmaþie ar
putea sã aparã cam simplistã, dacã avem în vedere, în zilele
noastre, factori precum încrederea ºi reputaþia.
n

Guvernanþa întreprinderii în Franþa
Se poate pune întrebarea dacã existã un model francez
de guvernanþã a întreprinderii. ªi dacã rãspunsul este
afirmativ, care sunt caracteristicile unui atare model? La
sfârºitul secolului trecut, se putea afirma cã întreprinderile
franceze dispun de un astfel de model. De multe secole,
naþiunea francezã s-a construit în jurul statului. În mai toate
dimensiunile sale (organizarea puterii, sistemul educativ,
sãnãtatea, cultura etc.) societatea francezã este marcatã de
aceastã caracteristicã secularã. Economia sa nu scapã decât
parþial de acest determinism. Colbertismul este expresia
economicã a primatului puterii publice asupra mecanismului
economiei. Evoluþia este relativ diferitã în ultimele decenii
ale secolului al XX-lea, din motive legate de deschiderea
internaþionalã a economiei franceze ºi de construirea Uniunii
Europene. Sã nu uitãm cã statul francez s-a bazat pe braþul
secular al Ministerului Economiei ºi Finanþelor.
Sistemele franceze de guvernanþã au fost influenþate,
deci, de acest mediu instituþional ºi cultural. Studiul
sistemelor este de o mare complexitate ºi numeroase
întrebãri rãmân deocamdatã fãrã un rãspuns decisiv. Totuºi,
cercetãri recente aratã cã:
n
unele mecanisme de control prevãzute prin teoria
agenþiei, pentru a verifica acþiunea conducãtorilor,
ar putea fi deficitare;
n
în anumite circumstanþe, conducãtorii ar putea fi
oportuniºti ºi, ca atare, este indispensabil ca sã fie
instalate mecanisme interne de control;
n
consiliile de administraþie ºi, în special,
administratorii independenþi au un rol crucial de
jucat în guvernanþa întreprinderilor moderne;
n
administratorii au nevoie, pentru a exercita misiunile
lor cu eficacitate, sã le fie comunicate informaþii
relevante asupra poziþiei financiare, performanþei ºi
evoluþiei poziþiei financiare a întreprinderii;

Despre guvernanþa întreprinderii în alte þãri ale lumii
În mod evident, existã modele de guvernanþã în multe
alte þãri ale lumii. Deoarece orice sistem de întreprindere
sau orice sistem de organizare implicã un mod specific de
guvernanþã, care de cele mai multe ori se centreazã pe
comparaþia Europa – Statele Unite ale Americii. Totuºi,
unele þãri sunt definite de caracteristici culturale cu totul
aparte. Economia ºi societatea japonezã sunt puternic
influenþate de implicarea bãncilor ºi grupurilor industriale,
ataºamentul ºi fidelitatea în muncã a salariaþilor, mecanismul prin care finanþarea de tip bancar a fost din ce în ce
mai mult rivalizatã ºi chiar înlocuitã de finanþarea bursierã.
Este drept, unele asemãnãri cu situaþia Germaniei au fãcut
sã se poatã aprecia cã existã un model germano-nipon,
pentru a caracteriza sistemele de guvernanþã a întreprinderii
care apropie aceste douã þãri, în opoziþie cu modelul
anglo-saxon.
De asemenea, un anumit numãr de observaþii, prezente
în cazul subiectului culturilor de întreprindere
mediteraneene ca, de exemplu, accentul pus pe importanþa
familiilor lãrgite ºi legãtura socialã care însoþeºte relaþiile
de schimb, se constituie în trãsãturi valabile ºi uneori accentuate în cazul unui anumit numãr de economii ºi
societãþi africane ºi asiatice. Este important ca, pe acest
subiect, sã nu se facã un exces de etnocentrism. Unele
modele de guvernanþã nu trebuie judecate exagerat de mult
pe bazã de documente, ci pe baza analizelor practicilor
cutumiare. Totuºi, astfel de analize nu trebuie sã cadã în
patima sofisticãrilor, vecine cu interpretãrile subiective.

4. Pânã la ºi despre noul capitalism, marile
eºecuri financiare ºi lecþia Enron
Valorile capitalismului
Dezvoltarea capitalismului s-a realizat prin parcurgerea
mai multor etape. Inovaþiile tehnologice, care antreneazã
o reînnoire a sistemelor de producþie, se constituie în unele

din motoarele acestei evoluþii pe etape. Rolul central al
evoluþiei tehnologice a fost expus, în mod strãlucit, de
economistul austriac Joseph Schumpeter. În „Teoria
evoluþiei economice” (1912) ºi „Ciclurile afacerilor”
(1939), Schumpeter prezintã capitalismul ca un sistem
instabil, în transformare continuã, sub efectul mutaþiilor
tehnologice. Acestea din urmã sunt la originea ciclurilor
lungi (alternanþa fazelor de creºtere ºi de crize pe o întindere
de 40 de ani) puse în evidenþã de economistul rus Nicolae
Kondratieff, în anii 1920. Faza de creºtere se explicã prin
apariþia inovaþiilor tehnice fundamentale care implicau
câºtiguri de producþie semnificative ºi noi produse. Atunci
când astfel de tehnologii noi au epuizat potenþialul de
dezvoltare, o perioadã de crizã se prelungeºte pânã când
alte inovaþii îi iau locul. O atare dinamicã este legatã de
existenþa unui grup social special, antreprenorii capitaliºti
inovatori; determinaþi de cãutarea de profit, ei sunt înclinaþi
sã introducã fãrã încetare noi tehnici mai performante.
Conform acestei abordãri, valurile tehnologice succesive
observate încã din secolul al XIX-lea au dat naºtere la trei
revoluþii industriale.
Inovaþiile se produc în valuri succesive, care asigurã o
ritmicitate transformãrilor capitalismului ºi sunt caracterizate
prin geneza, creºterea ºi blocajul sistemelor tehnice, trecerea
de la un sistem la altul fiind marcatã printr-o crizã.
Noile tehnologii ale informãrii ºi comunicãrii constituie
unul dintre valurile tehnologice fundamentale care
puncteazã istoria capitalismului ºi pe care istoricii le
calificã revoluþii industriale. Prima revoluþie industrialã
(1760-1875) s-a nãscut în Marea Britanie odatã cu
siderurgia, maºinile de þesut ºi maºinile cu abur. A doua
revoluþie industrialã (1890-1965) este asociatã cu
expansiunea electricitãþii, motorului cu combustie ºi
industriei chimice.
Noile tehnologii de informare ºi comunicare se înscriu
astfel în cea de-a treia revoluþie industrialã. Acest val
tehnologic este departe de a fi încheiat ºi va îmbrãþiºa în
anii care urmeazã ansamblul câmpului ºtiinþelor. Acest val
tehnologic vizeazã trei domenii: telefonia, audiovizualul
ºi informatica.
La sfârºitul anilor 1990, expresia „noua economie”,
devenitã foarte la modã, era utilizatã pentru a desemna
transformãri recente, indiferent cã ele se referã la noi
tehnologii sau la noi forme de finanþe.
Despre marile eºecuri financiare
Dupã perioada euforicã a anilor 1990, noul capitalism
a intrat într-o fazã de crize, de turbulenþe grave. Perioada
s-a jucat în douã acte. Mai întâi crahul bursier (e-crach)
începe în martie 2000: „bula tehnologicã” se dezumflã ca
un burduf, plusurile de valoare în piaþa financiarã pleacã
în fum. Din decembrie 2001, scandalurile bursiere
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nu ar putea exista o guvernanþã eficace a
întreprinderii fãrã o mare transparenþã a proceselor
interne de decizie;
n
capitalismul ar putea sã se autoregleze în mod imperfect ºi, ca atare, ar fi imperios necesar sã se
reflecteze asupra modelelor de guvernanþã.
Comisia operaþiilor de bursã (COB) din Franþa a
publicat mai multe recomandãri care ating, în forme mai
dezvoltate, tematica guvernanþei întreprinderii. Sã nu uitãm
cã aceastã comisie de valori mobiliare constatã faptul cã
societãþile cotate fac din ce în ce mai mult referinþã la
noþiunile de creare de valoare acþionarialã ºi de mãrime
globalã a remunerãrilor ºi avantajelor în naturã vãrsate
fiecãruia dintre mandatarii sociali.
n
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izbucnesc în rafale. Seria neagrã debuteazã prin falimentul
spectaculos al gigantului grup energetic Enron. De
asemenea, sunt atinse WorldCom (cel mai semnificativ
faliment din istoria Statelor Unite), Tyco, Qwest, Xerox,
din suita americanã, Vivendi Universal, Ahold ºi Parmalat,
în Europa.
Pierderile suportate de acþionari, în special acþionarii
salariaþi ai acestor întreprinderi, sunt colosale. Astfel de
afaceri au trebuit sã recunoascã, prin semnalul bursier, ziua
marii fraude, iar managerii s-au gãsit descoperiþi, fiind
obligaþi sã dezvãluie trucajul conturilor. Kenneth Lay,
primul director general al firmei Enron, a recunoscut cã a
ascuns datorii în valoare de 2 miliarde de dolari. Managerii
de la WorldCom omiseserã sã contabilizeze 3,85 miliarde
de dolari, reprezentând costuri. Cei de la Xerox crescuserã
artificial vânzãrile pentru 6 miliarde de dolari. Unii
economiºti ajunseserã sã califice aceste practici opuse
principiului transparenþei (Gauron, 2002) drept „economia
minciunii”. Aceste scandaluri pun în evidenþã, de o
manierã evidentã, disfuncþionalitãþile profunde ale noului
capitalism. Ele repun în cauzã, mai întâi, concepþia despre
întreprindere, care o considerã pe aceasta nu ca pe o entitate
industrialã, ci ca pe un activ financiar, despre care se
apreciazã cã se mãreºte în valoare bursierã prin toate
mijlocele: rãscumpãrarea de acþiuni, fuziuni-achiziþii,
montaje financiare hazardate, inginerii financiare riscante.
Apogeul ºi falimentul lui Enron nu au nimic legat de activitatea sa industrialã, negoþul de gaz ºi electricitate, ci provin în
mod unic din activitãþile sale financiare. În spatele montajelor
în cascadã, prin împrumuturi din ce în ce mai riscante, destinate
sã finanþeze operaþii de fuziuni-achiziþii foarte interesante,
Enron nu aducea o contribuþie realã la funcþionarea pieþei
de energie, care nu a fost afectatã, practic, de dispariþia
grupului. De asemenea, Vivendi Universal devenise un
mare holding financiar, o îngrãmãdire de active financiare,
fãrã coerenþã industrialã, ºi destinatã sã creeze valoare
pentru acþionari.
Ceea ce este repus în cauzã, de asemenea, cu ocazia
acestor afaceri, este capacitatea noului capitalism de a se
regla. Cunoscuta disciplinã a pieþei nu a funcþionat.
Managerii au scãpat de controlul acþionarilor lor, ceea ce a
pus în discuþie, în momentul apariþiei eºecurilor financiare,
limitele ºi efectele perverse ale modelului anglo-saxon de
guvernanþã a întreprinderii. Tehnica stock-options, care
avea ca obiectiv aducerea conducãtorilor în conformitate
cu interesele acþionarilor, s-a întors contra acestora din
urmã, conducând chiar aceºti manageri în a-ºi asuma riscuri
considerabile, pentru a mãri artificial cursurile bursiere ale
întreprinderilor. Totodatã, ceilalþi actori ai capitalismului
bursier, presupuºi sã controleze întreprinderile, nu au jucat
rolul lor de contraputere, vizavi de conducãtori, cu care ei
au fost adesea în situaþie de complicitate activã sau pasivã.
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Este cazul cabinetelor de audit: Andersen a consiliat astfel
conducãtorii de la Enron, în operaþiile lor frauduloase, ceea
ce a antrenat falimentul sãu. Patru alte domenii, care sunt
maºinile finanþelor moderne, au favorizat de asemenea
manipularea cursurilor ºi opacitatea informaþiilor.
Agenþiile de observare au demonstrat o atitudine de liniºte
vinovatã; bãncile de afaceri au încurajat montaje hazardate,
destinate sã creascã lichiditãþile lor.
Noile forme de activitate bancarã nu se limitau la
operaþii de acordare de împrumuturi ºi de lansare de
împrumuturi pe pieþele de titluri. Ele s-au orientat spre
operaþiile de consiliere acordatã întreprinderilor. Trebuie
spus cã aceste activitãþi sunt extrem de rentabile: activitãþile
de consiliere acordatã întreprinderilor, mai ales când ele
pun în operã o inginerie financiarã sofisticatã, conduc la
comisioane mult mai ridicate (3%-6% din mãrimea operaþiei
pentru fuziuni-achiziþii ºi pentru oferte publice de
cumpãrare) decât pentru operaþiile tradiþionale de
intermediere în titluri, în cazul persoanelor particulare
(0,2%-1%, pentru tranzacþiile bursiere). S-a calculat, astfel,
cã veniturile a trei mari bãnci americane de afaceri
(Goldman Sachs, Morgan Stanley ºi Merryl Lynch) aproape
s-au dublat, de la 38,4 la 69,4 miliarde de dolari, din 1997
în 2000, în momentul bulei financiare.
Analiºtilor financiari ºi jurnaliºtilor bursieri le-au lipsit
luciditatea ºi au avut ezitãri, în faþa exceselor
conducãtorilor corupþi. În sfârºit, autoritãþile de reglare, în
special comisia de valori mobiliare americanã (SEC), nu
au ºtiut sã denunþe abaterile contabile ºi financiare ale
întreprinderilor pe care le tutelau (Plihon, 2003).
Sistemul productiv a devenit în mod evident fragil prin
criza bursierã. Scandalurile prezentate anterior au condus
la o crizã de încredere profundã, din partea acþionarilor.
Limitat iniþial la valorile noii economii, crahul bursier se
generalizeazã ºi atinge ansamblul sectoarelor economice.
În timp ce turbulenþele financiare din perioada crahului
din 1987 nu avuseserã un efect semnificativ asupra actorilor
nefinanciari, cãderea cursurilor bursiere, la cumpãna dintre
milenii, atinge din plin diversele întreprinderi. Într-adevãr,
în urma valului fãrã precedent de fuziuni-achiziþii efectuate
la preþuri prohibitive, în timpul bulei financiare, majoritatea
marilor întreprinderi au înregistrat supravalori, sub formã
de fond comercial.
Cãderea cursurilor bursiere este la originea unei
deprecieri brutale a activelor necorporale, ceea ce
antreneazã o degradare a poziþiei financiare a
întreprinderilor. Deprecierea fondului comercial
influenþeazã negativ asupra rezultatelor financiare ºi asupra
rentabilitãþii pe termen mediu a entitãþilor. Rezultã de aici
o devalorizare a fondurilor proprii, fapt ce conduce la o
degradare a ratei îndatorãrii. Unele întreprinderi cunosc o
stare de raþionalizare a creditului care putea merge pânã la

Dedesubturi ºi interpretãri în lecþia Enron
Societatea Enron a fost creatã în sectorul energiei ºi s-a
specializat în interpunerea pentru clienþii sãi în tranzacþii.
Ea s-a dezvoltat pe mai multe pieþe ale energiei ºi a trecut de
la o dimensiune regionalã la una naþionalã, apoi
internaþionalã. În 1999, Enron se caracteriza printr-o cifrã
de afaceri declaratã mai mare de 100 miliarde de dolari,
plasându-se pe locul al ºaptelea în cadrul întreprinderilor
americane ºi devenind un actor de neocolit al sectorului.
Dincolo de creºterea sa exponenþialã, modelul sãu economic,
bazat pe stãpânirea pieþelor a cãror execuþie corespunde
unui termen fix ºi pe produsele derivate, dãdea un exemplu
de „succes story” întreprinderilor din vechea economie.
Primele zguduiri intervin în octombrie 2001, cu o
avertizare privind rezultatele (profit warning), în scãdere
puternicã în raport cu previziunile ºi cu apariþia primelor
dificultãþi de trezorerie. Apoi, evenimentele s-au precipitat:
scãderea cursurilor, neîncrederea investitorilor, degradarea
notaþiilor (acþiunilor de a da note), primele bãnuieli privind
manipulãrile conturilor, primele demisii, spirala conform
cãreia fiecare componentã antrena o altã componentã ºi
care a condus, la începutul anului 2002, la demisia
preºedintelui ºi fondatorului Kenneth Lay ºi declararea
falimentului grupului.
Diferitele anchete au pus în luminã principalele aspecte
ale acestui eºec financiar major, de ordinul a 100 miliarde
de dolari datorii, dintre care o parte nu mai putea sã fie
acoperitã.
Cifrele de afaceri fuseserã artificial majorate, luându-se
ca bazã contractele încheiate sau în curs de negociere, ºi
nu cum este uzanþa pentru intermediar, numai comisioanele
încasate sau angajate. Calculatã pe aceastã bazã (valoarea
contractatã sau negociatã), cifra de afaceri efectivã ajunsese
la 6 miliarde de dolari.
Întoarcerea pieþei nãscute în sectorul Internetului s-a
propagat la ansamblul valorilor numite „tehnologii-media-comunicare (TMC)”, pe parcursul anilor 2000-2001,
deoarece se dovedea cã întreprinderile vizate subestimaserã
ele înseºi piaþa potenþialã a activitãþilor implicate de
dezvoltarea „noii economii” ºi se lansaserã în operaþii
uneori aventuroase.
Noua piaþã, NASDAQ, pe care multe din aceste valori
erau cotate, a fost cea mai afectatã, prin aceastã întoarcere

a cursurilor, dar ºi alte titluri au fost influenþate, în special
pe piaþa americanã de referinþã, care rãmâne cea de la New
York Stock Exchange (NYSE).
Printre ingineriile contabile practicate în interiorul
grupului Enron pot fi evocate: circulaþia elementelor de
activ între componentele (întreprinderile) lui, pentru a crea
plusuri de valoare fictive; deconsolidarea datoriilor
transferându-le în miile de societãþi controlate fie de filiale,
fie în nume personal de cadrele conducãtoare (special purpose entities: SPU); delocalizarea profiturilor pentru a scãpa
de impozite (majoritatea societãþilor cotate fuseserã în
paradisuri fiscale).
În consecinþã, rezultã cã situaþia patrimonialã
reprezentatã de bilanþul Enron era falsã: activele erau mult
supraevaluate, deci fictive, iar datoriile erau subevaluate,
deci disimulate.
Conturile fuseserã, totuºi, auditate ºi certificate de
Andersen, cabinet de renume mondial, la vremea aceea
posibil cel mai renumit din ceea ce înþelegem prin „big
five”.
Ancheta a pus în evidenþã cã experþii de la Andersen
nu numai cã acoperiserã diferite manipulãri contabile, dar
unii dintre ei contribuiserã la creºterea lor numericã ºi
valoricã, sub formã de consiliere. Unii dintre experþi
deveniserã cadre în grup. Aceastã complicitate proba ºi
tentativa pentru a împiedica justiþia sã procedeze la
dezvãluiri importante, prin distrugerea documentelor
contabile. Afacerea devenise afacerea Enron-Andersen,
ajungându-se la izbucnirea acelui caz major de audit, în
perimetrul fraudei, în primul semestru al anului 2002.
Comunitatea analiºtilor financiari ºi instituþiile care-i
angajeazã au fost puse în cauzã, mai puþin pentru lipsa de
clarviziune – ei puteau sã pledeze buna-credinþã pe baza
informaþiilor furnizate de Enron ºi certificate de Andersen
– cât din motive de conflicte de interese în care ei intraserã.
Puterea publicã fusese ea însãºi atinsã, fiind cuprinºi
aici unii din membrii Congresului.
Afacerea Enron, la început financiarã, apoi judiciarã,
luase o dimensiune politicã ºi socialã.
Afacerea Enron în zilele toamnei 2001 ºi alte
manipulãri contabile în 2002
Aceastã mediatizatã afacere face parte deja din cazurile
ºcolii de strategia întreprinderii (business strategy) atât
prin ascensiune – prima dintr-o lungã serie – ºi contextul
apariþiei sale, cât ºi prin importanþa dosarului ºi punerilor
succesive în cauzã pe care le-a antrenat.
Rãspunsul ei a fost cu atât mai mare cu cât, ca urmare, ºi
alte afaceri au izbucnit în variantele lor de manifestare, dar
printr-o filozofie comparabilã: a acþiona pe baza unei
informãri financiare, cu scopul de a cosmetiza imaginea
despre întreprindere ºi a încerca sã se camufleze dificultãþi.
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apariþia de probleme de lichiditate ºi de insolvabilitate,
mai ales pentru agenþi ce s-au angajat pe poziþii în afara
bilanþului (cazul întreprinderii Vivendi Universal). În
Franþa, ºocul nu afecteazã numai marile întreprinderi
emblematice (de exemplu, France Telecom), dar ºi
ansamblul societãþilor cotate, care reprezintã cu filialele
lor aproape 20% din valoarea adãugatã ºi 24% din
investiþiile economiei franceze (CGP, 2002).
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Principalele societãþi puse în cauzã în cursul anului
2002 (Pérez, 2003, p. 88):
Adelphia Com
Pusã în faliment pe 26 iunie 2002, operator telecom.
Dynergy
Demisia preºedintelui pe 28 mai 2002, intermediar în
energie.
Enron
Demisia preºedintelui pe 23 ianuarie 2002, intermediar
în energie.
Global Crossing
Pusã în faliment pe 10 ianuarie 2002, operator telecom.
Imclone
Preºedintele inculpat pe 12 ianuarie 2002,
biotehnologie.
Merck
Creºterea artificialã a cifrei de afaceri cu 14 miliarde de
dolari, între 1999 ºi 2001 (adicã, o creºtere de aproximativ
10% din C.A. a perioadei).
Qwest Com. Int.
Ancheta comisiei de valori mobiliare americane.
Tyco
Disimularea a sute de milioane de dolari fiscului.
Demisia preºedintelui pe 3 iunie 2002, conglomerate.
Worldcom
Disimularea a mai multor miliarde de dolari. Punerea
în faliment ºi manageri inculpaþi, telecom.
Xerox
Creºterea artificialã a cifrei de afaceri, manipularea prin
contractele de locaþie-finanþare (6 miliarde de dolari în loc
de 3 miliarde de dolari, între 1997 ºi 2001); biroticã.

5. Punerea în cauzã a sistemului de guvernanþã
a întreprinderii excesiv de axat pe pieþele
financiare
Suita acestor manipulãri de informaþii financiare a
agravat criza bursierã care a urmat pe parcursul anului 2002.
La sfârºitul anului 2002 observatorii constatau cã principalii
indici bursieri scãzuserã cu mai mult de jumãtate, din martie
2000, antrenând o scãdere a capitalizãrii bursiere, evaluatã
la 7.000 miliarde de dolari pentru NYSE.
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Unii analiºti au avansat ipoteza unei crize durabile,
într-un ciclu orientat spre scãdere (bear market), care atingea
fundamentele pieþei acþiunilor ºi modelelor de guvernanþa
întreprinderii, bazate exclusiv pe acest tip de piaþã.
Pentru a analiza evenimentele care s-au derulat din
primãvara anului 2000, sub fenomenul de impact asupra
sistemelor de guvernanþã, se cuvine sã reluãm diferitele
componente ale acestora: dispozitivele lor instituþionale
ºi comportamentele actorilor vizaþi. Se vor examina
disfuncþionalitãþile dispozitivelor instituþionale ºi
comportamentele pentru fiecare componentã a sistemului
de guvernanþã.
Într-adevãr, au putut sã fie puse în cauzã nu numai
dispozitivele proprii ale societãþilor implicate, ci ºi
dispozitivele de sprijin al cãror rol este, în mod esenþial,
dispozitivul de reglare.
Dispozitive proprii inoperante
În fruntea lor se situeazã conducãtorul atotputernic, de
obicei în persoana fondatorului sau personalitatea care a
sosit dupã crearea societãþii ºi i-a dat impulsul decisiv.
Prin poziþia lor primordialã, prin carisma lor, astfel de
conducãtori exercitã o putere practic fãrã control, în tradiþia
autenticã a marilor firme manageriale. Concepþia de binom
conducãtor este în consecinþã absentã ºi, atunci când existã
separarea preºedinte-director general (chairman-chief executive officer), ea rãmâne formalã, secundul binomului
rãmânând în umbra celui dintâi.
În mijloc, consiliul de administraþie, despre care într-un
articol anterior am prezentat rolul în concepþia de
guvernanþã „orientatã spre acþionar”, nu a îndeplinit
cel mai adesea misiunile sale de control al conducãtorilor. Subjugaþi de personalitatea preºedintelui,
subjugaþi de rezultatele obþinute, administratorii au
aderat, în cvasitotalitate, la orientãrile strategice care
le-au fost prezentate ºi la deciziile care cereau acordul
explicit al consiliului. Diferitele situaþii studiate aratã,
într-adevãr cã, dincolo de cazurile evidente de
disimulare în faþa consiliului, membrii acestuia
dispuneau de suficiente informaþii, pentru a exercita sau
cel puþin pentru a începe o procedurã de alertã. O atare
situaþie a atras, în mai multe reprize, punerea lor în cauzã
pentru complicitate activã sau pasivã de cãtre grupurile
de acþionari (class actions).
Se constatã, de altfel, cã grupurile ad-hoc, provenite
din consiliu ºi care rãspund în faþa lui, comitetul de audit,
comitetul remunerãrilor, comitetul de numire, fie cã nu
existau, fie cã au rãmas formale. Ceea ce este coroborat cu
ideea cã un sistem de guvernanþã a întreprinderii nu se
limiteazã numai la un dispozitiv instituþional, indiferent
cât de complet ar fi, ci nu poate sã se aprecieze decât prin
intermediul comportamentelor actorilor care îl animã.

Dispozitive de sprijin în dificultate
Acest tip de dispozitive este esenþial, deoarece pe el se
bazeazã fiabilitatea unui sistem de guvernanþã a
întreprinderii, þinând cont cã o problemã – eroare, accident, fraudã – poate sã survinã totdeauna la nivelul
dispozitivului propriu, pentru o întreprindere.
Principalele douã surse de dificultate au vizat, pe de o
parte, auditorii contabili ºi, pe de altã parte, analiºtii financiari.
Despre compromisul auditorilor contabili
Foarte rapid, afacerea Enron a devenit afacerea
Enron-Andersen, atât de mult a reieºit cã acest mare cabinet
de audit era implicat în procesul care a condus la falimentul
firmei de energie. Diferitele montaje, fie legale, utilizând toate
vicleniile posibile, fie delictuoase, erau realizate cu ajutorul
tehnic al experþilor de la Andersen, care erau uneori chemaþi
sã devinã cadre operaþionale în grupul Enron. Cabinetul
devenise, astfel, unul din primii consilieri ai intermedierii în
energie, chiar partenerul sãu. Ceea ce nu îl împiedica sã certifice
cu regularitate conturile. Acest evident conflict de interese ºi
aceastã complicitate, care mergea pânã la distrugerea
documentelor contabile compromiþãtoare, au reuºit sã repunã
în cauzã cabinetul, prin justiþia americanã ºi punerea la index
de cãtre comisia de valori mobiliare (SEC), ceea ce a condus
la dispariþia prin dezafectare.
n

Despre analiºtii financiari aflaþi sub influenþã
Aceastã a doua sursã de dificultate a fost ºi ea clar
identificatã în cazul afacerii Enron. Câteva sãptãmâni
înainte de crah, cvasitotalitatea analiºtilor financiari (15
din 16 cei mai influenþi) recomandau încã aceastã valoare
la cumpãrare. Unul dintre ei mergea pânã acolo pentru a o
califica „cea mai bunã dintre cele mai bune” (the best of
the best). Se dovedeºte cã analiºtii financiari sunt mult mai
adesea înclinaþi sã recomande o valoare la cumpãrare decât
sã o deconsilieze. Aceste comportamente pot fi explicate
prin mai multe motive (optimismul visceral, grija de a
repera plusuri de valoare potenþiale etc.), dar cele mai
importante þin, pe de o parte, de relaþiile strânse între analiºti
ºi societãþile studiate ºi, pe de altã parte, de poziþia lor
chiar în interiorul instituþiilor financiare care îi utilizeazã.
n

Despre dispozitivele de reglare
Importanþa disfuncþionalitãþilor constatate atât la
nivelul dispozitivelor de guvernanþa întreprinderii, proprii
n

societãþilor, cât ºi la cel al dispozitivelor de sprijin, mai
ales auditorii externi ºi analiºtii financiari, conduce la a-þi
pune întrebarea asupra dispozitivelor de reglare, acest al
treilea domeniu de guvernanþã constituind, într-un fel,
managementul acestor sisteme. Dispozitivele de reglare
au funcþionat ele corect? Dacã da, cum? Dacã nu, de ce?
Rãspunsurile, având în vedere evenimentele anilor
2001-2002, rãmân fragmentare ºi variabile, în funcþie de þarã.

6. Reflecþii finale privind întreprinderea
ºi guvernanþa întreprinderii
În zilele noastre existã douã mari concepþii despre
întreprindere. Aceasta este vãzutã: (i) fie ca un activ
financiar, pentru care se pune problema maximizãrii valorii
(crearea de valoare acþionarialã); (ii) fie ca o entitate
economicã, care se defineºte plecând de la noþiuni precum
„interes social” ºi al cãrei scop este crearea de bogãþie, ca
urmare a colaborãrii pãrþilor participante (acþionari,
salariaþi, conducãtori, creditori, parteneri comerciali, putere
publicã etc.). Întreprinderea are atunci o pluralitate de
obiective (economice, sociale, legate de mediu etc.), chiar
dacã scopul ei prioritar este maximizarea profitului.
Este clar cã funcþiile ºi obiectivele sistemului contabil
nu sunt aceleaºi, dupã cum avem în vedere una sau cealaltã
din cele douã viziuni despre întreprindere. Conform primei
concepþii, obiectivul sistemului contabil este mai întâi sã
informeze investitorii. Numai astfel putem justifica recursul
la valoarea justã (fair value). Conform celei de-a doua
concepþii, sistemul contabil este un limbaj în serviciul
comunitãþii de utilizatori. Dacã este vorba de a informa
ansamblul partenerilor întreprinderii, ºi nu numai investitorii,
standardele contabile ar trebui sã urmãreascã o logicã diferitã.
Cazul bãncilor meritã o discuþie specialã. ªi în cazul lor
se regãsesc douã concepþii: (i) banca poate sã fie vãzutã ca
un portofoliu de creanþe ºi de angajamente, pentru care este
vorba de a-l optimiza, în funcþie de cuplul risc-randament;
se presupune atunci cã diferitele elemente de activ ºi de
datorii pot sã fie comercializate (adicã transformate în titluri
negociabile ºi evaluate în condiþii de piaþã) sau, în lipsa
pieþelor, sunt susceptibile sã se evalueze pe bazã de modele
interne; (ii) de asemenea, banca poate sã fie consideratã un
intermediar care existã din motive de asimetrie de informaþii
ºi de incertitudine ºi care exploateazã o rentã informaþionalã;
rolul sãu este atunci de a procura o asigurare de lichiditate.
Modelul de guvernanþã poate sã varieze în funcþie de
importanþa acordatã diferitelor pãrþi participante în sistem.
Criza pieþelor financiare între anii 2000-2002 a pus în evidenþã
numeroase disfuncþionalitãþi în modelele de guvernanþã ale
marilor întreprinderi ºi a arãtat cã managerii, þinând cont de
poziþia centralã pe care o ocupã, pot uneori sã adopte strategii
personale, neconforme cu interesele acþionarilor.
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Dincolo de acest dispozitiv, adunarea generalã a
acþionarilor, deºi este suveranã de drept, s-a lãsat cel mai adesea
manipulatã prin discursuri pe un ton epic, „suntem cei mai
buni” (we are the best), „suntem câºtigãtorul” (we are the
winner), ale liderului carismatic, fapt ce a fãcut sã nu-ºi exercite
puterile de control care îi sunt teoretic de drept cuvenite.

Economie teoreticã ºi aplicatã
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