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Abstract. The years between 1990-2000 represented the rising power period for the institutional
investors, especially within the developed countries. In the Anglo-Saxon environment, such a growth
significantly modified the structure of companies’ shareholder frameworks. The development and the
institutionalization of the stock exchange market determined the companies’ bonds to be more concen-
trated within the hands of the financial institutions, which have a superior economic expertise, rather
than do the natural persons when saving. In order to diminish the informational lack of symmetry,
between the company’s leaders and its shareholders, and for influencing the leaders in managing the
enterprise – with the purpose of maximizing value – some institutional investors tried to implement an
external control system. Therefore, they formulated new corporate governance procedures. The develop-
ment of the institutional investors is part of a reform movement targeted towards the macro-financial
environment. That is why, two important elements deserve to be mentioned: the households’ financial
patrimonies and the structure of the financing frameworks. The institutional investors are essentially the
mutual funds, the insurance companies and the pension funds, and therefore they manage considerable
amounts of capital (in thousands of billions of dollars) within the assembly of OCDE countries.

Key words: mutual funds; pension funds; sustainability, exit; voice.

�

��� ���
	����
�

Creºterea în forþã a investitorilor instituþionali a mers
împreunã cu o reorientare importantã a economisirii
gospodãriilor. Contextul macroeconomic ºi financiar al
anilor 1990, evoluþiile demografice (îmbãtrânirea
generaþiilor baby boom ºi problemele de finanþare a
pensionarilor) ºi efecte puternice de ofertã (fiscalitate,
inovare financiarã) sunt tot atâþia factori care au contribuit
la abaterea economisirii produselor bancare tradiþionale
în beneficiul activelor pe termen lung ºi cu risc mai mare.
Prin intermediul serviciului de gestiune a activelor
financiare, investitorii instituþionali s-au impus ca vectori
de necontestat în deþinerea de titluri pentru persoane
particulare care, în marea lor majoritate, nu puteau sã
parvinã direct pieþelor financiare. Aceastã evoluþie con-
duce la o consecinþã semnificativã: patrimoniul

gospodãriilor este mai instabil ºi fluctuaþiile bursiere se
repercuteazã mai evident. Riscul tinde sã fie suportat din
ce în ce mai mult de gospodãrii, fãrã ca acestea sã fie neapãrat
conºtiente.

Dezvoltarea concomitentã a pieþelor de capitaluri ºi a
investitorilor instituþionali a crescut în mod mecanic
finanþãrile prin titluri. Totuºi, ea pune o limitã finanþãrilor
tradiþionale pe cale de credit ºi se asistã, mai mult, la o
complexitate crescãtoare a circuitelor de finanþare. În
numeroase þãri examinarea pieþelor obligatare este
instructivã în aceastã privinþã. Statele ºi instituþiile de
credit alimenteazã în mod esenþial oferta de titluri, în timp
ce întreprinderile privilegiazã, în multe cazuri, creditul
bancar. Se tinde la o împãrþire a rolurilor, în cadrul industriei
financiare, între un prim tip de instituþii, cele de credit,
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care oferã finanþãri întreprinderilor ºi gospodãriilor,
procurându-ºi o parte importantã a resurselor lor pe pieþele
de titluri.

Investitorii instituþionali au devenit actori semnificativi
în viaþa întreprinderilor ºi pieþelor financiare. Dezvoltarea
acþionariatului instituþional a fost însoþitã de o recompunere
progresivã a structurilor proprietãþii. În altã ordine de idei,
trebuie sã se manifeste mai multã prudenþã în privinþa
implicaþiilor schimbãrilor în funcþionarea întreprinderilor.
Pe de  o parte, generalizarea codurilor de bunã conduitã ºi
un control mai sever al conducãtorilor merg în sensul unei
protecþii progresive a interesului acþionarilor minoritari ºi,
deci, al celor ce economisesc. Pe de altã parte, scandaluri
precum cele privind grupurile Enron ºi Worldcom aratã în
ce sens modul de guvernanþã anglo-saxon nu este o întãriturã
absolutã împotriva deturnãrilor de fonduri care ar putea sã
fie puse la cale de unii conducãtori.
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În Statele Unite, fondurile de pensii posedau în 2002
aproximativ 42% din capitalizarea bursierã. Dacã se adaugã
aici companiile de asigurare-viaþã, totalul acþiunilor
deþinute de ansamblul investitorilor instituþionali în contul
persoanelor americane care economisesc depãºeºte 48%
din capitalizare. Situaþia este similarã în Regatul Unit al
Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, pentru cã investitorii
instituþionali controlau în 2002 aproximativ 54% din bursa
londonezã. Aceastã puternicã creºtere a fondurilor de
investiþii anglo-saxone a jucat un rol preponderent, de
asemenea, în modificarea proprietãþii întreprinderilor, în
unele þãri din Europa continentalã. În acest sens, este de
relevat cazul Franþei. Bursa parizianã este cea mai deschisã
investitorilor nerezidenþi ºi deci influenþei lor. Conform
unei anchete realizatã de Le Monde, partea investitorilor
strãini în ansamblul societãþilor care figurau în 2002, la
indicele CAC40, a atins 42,6% din care 24,1% erau deþinute
de investitorii americani ºi britanici.  Dacã se luau în
considerare câteva mari grupuri franceze ale sectoarelor
industriale ºi financiare, partea investitorilor reprezintã
aproximativ jumãtate din participaþiile strãine. Þinând cont
de restricþiile reglementare (în materie de diversificare
internaþionalã) la care ei sunt supuºi, investitorii strãini au
poziþii, în general, de acþionari minoritari, în capitalul
marilor întreprinderi franceze (Baudru, Lavigne, 2001,
pp. 91-105). De asemenea, o astfel de implicare a
investitorilor strãini este importantã ºi în Spania unde, în
2002, nerezidenþii deþineau 26% din acþiunile cotate.
Dimpotrivã, în Italia ea era mult mai modestã.

Modificarea compoziþiei acþionariatului întreprin-
derilor a avut o influenþã semnificativã asupra funcþionãrii
lor. Atunci când conducãtorii se confruntau cu o nebuloasã
de acþionari individuali, ei puteau sã-ºi exercite gestiunea
fãrã contraputere. Din moment ce capitalul lor este deþinut

de investitori instituþionali, altfel spus de administratori
de fonduri profesionale, conducãtorii sunt supravegheaþi,
în principiu, de manierã mai strânsã. O atare transformare a
fãcut sã se schimbe modelul de guvernanþã a
întreprinderilor de la un model de tip stakeholder, bazat pe
un control exercitat de conducãtori ºi de consiliile de
administraþie în care participã reprezentanþii alianþelor
implicate, la un model de tip shareholder, în care controlul
este exercitat de acþionari ºi de pieþe.

Conform teoriei agenþiei, structura proprietãþii unei
întreprinderi constituie un sistem eficace al gestiunii
conducãtorilor, din moment ce unele condiþii sunt reunite.
Ele se referã la gradul de concentrare a capitalului ºi la natura
acþionarilor. Concentrarea capitalului întreprinderilor în
mâinile investitorilor instituþionali este un fenomen favorabil
exercitãrii unei supravegheri eficiente a comportamentului
conducãtorilor (Burkart, Charlety, 2000). Într-o întreprindere
al cãrui acþionariat este foarte atomizat, un singur acþionar
nu este incitat sã angajeze resurse (reprezentând fonduri sau
timp), pentru exercitarea unui control asupra gestiunii sale.
Într-adevãr, el ar fi singur sã suporte costul controlului, în
timp ce ansamblul proprietarilor întreprinderii ar obþine profit
de pe urma acþiunii sale. Fiecare acþionar este incitat, în
consecinþã, sã devinã un pasager clandestin ºi conducãtorii
pot sã lase frâu liber oportunismului lor în gestiunea
întreprinderii. Dimpotrivã, un acþionar care posedã o parte
importantã a capitalului întreprinderii este incitat foarte mult
sã investeascã în controlul gestiunii entitãþii, pentru cã el va
putea sã-ºi însuºeascã o parte neneglijabilã a beneficiilor
suplimentare realizate. Incitarea sa pentru a interveni
constituie cea mai bunã garanþie a eficacitãþii sale ºi, de
asemenea, cea mai puþin oneroasã în termeni de costuri de
agenþie.

În sfârºit, un acþionar minoritar sau cu o puternicã
minoritate (minoritate de blocaj) poate sã controleze de
manierã mai eficace decât acþionarii de mãrime modestã,
în mãsura în care el deþine suficiente drepturi  de vot pentru
a influenþa conducãtorii sau, eventual, pentru a convinge
alþi acþionari de a-l susþine în caz de opoziþie din partea
conducerii întreprinderii.

Paralel cu aceastã primã condiþie, natura acþionarilor
joacã de asemenea un rol în eficacitatea controlului. Unii
acþionari ca ºi investitorii instituþionali sunt presupuºi a fi
mai competenþi, deoarece ei posedã caracteristici care sã le
permitã sã aibã acces la informaþiile ce vizeazã
întreprinderea ºi sã le prelucreze de o manierã mai
satisfãcãtoare. În mod special, ei beneficiazã, în acest sens,
de economiile de scarã ºi exercitã, din acest fapt, controlul
la un cost mai scãzut decât acþionarii individuali izolaþi.
De altfel, în conformitate cu teoria agenþiei, acþionarii
instituþionali pot constrânge gestiunea realizatã de
conducãtori, având în vedere puterea de a influenþa reputaþia
întreprinderilor ºi pentru cã mijloace financiare
semnificative le permit sã devinã, dacã este cazul, acþionari
activi (Smith, 1996, pp. 227-252).
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În general, într-o relaþie de agenþie, conducãtorii au ca
mandat întreprinderea oricãrei acþiuni conform cu interesul
acþionarilor. Totuºi, ei dispun, în acelaºi timp, de competenþe
de gestiune specifice de care sunt lipsiþi acþionarii ºi de o
mai bunã informare privind întreprinderea ºi mediul sãu.
Aceastã asimetrie de informaþii permite managerilor sã
orienteze gestiunea întreprinderii în funcþie de propriile lor
interese, care pot sã fie diferite de cele ale acþionarilor lor.

Dupã cum se ºtie, guvernanþa întreprinderii grupeazã
ansamblul de mecanisme ce vizeazã rezolvarea unei
probleme de agenþie, implicit conflictele de interese între
acþionari ºi conducãtori. Poate sã fie vorba de un control
efectuat de consiliul de administraþie, de un mod de
remunerare incitativ, de un activism al acþionarilor sau de
presiunile exercitate de piaþa financiarã, prin intermediul
ofertelor publice. Mecanismele de control interne ºi externe
au fost explicate prin teoria agenþiei (Jensen, Meckling,
1976, pp. 305-360).

În articolele noastre anterioare am analizat cele douã
mari modele de guvernanþã a întreprinderii: cel de tip share-
holder ºi cel de tip stakeholder. În cadrul primului tip,
controlul comportamentului oportunist al conducãtorului
se exercitã de manierã externã prin intermediul pieþei. Dacã
acþionarii sunt nemulþumiþi de rezultatele întreprinderii,
în termeni de dividende distribuite sau de evoluþie a
cursului acþiunilor, ei „voteazã cu picioarele”, adicã îºi
vând acþiunile. Cursul acþiunii se diminueazã ºi
conducãtorul întreprinderii este atunci în situaþia în care
depinde integral de luãri ostile de control (OPC). Aceastã
din urmã eventualitate trebuie sã incite conducãtorii în
administrarea întreprinderii conform intereselor
acþionarilor. Acest mod de reglare a întreprinderilor dominã
în mod esenþial în þãrile anglo-saxone.

În modelul de tip stakeholder, principalul obiectiv este
apãrarea interesului ansamblului pãrþilor participante ale
întreprinderii (acþionarii, salariaþii, celor care sunt
însãrcinaþi cu lucrul cedat unui antreprenor principal,
clienþii, mediul apropiat întreprinderii etc.). Controlul
conducãtorului este asigurat printr-un organism compus
din acþionari ºi din salariaþi. Se vorbeºte atunci de control
intern. Capitalismul renan se constituie într-un exemplu
tipic al acestui model de guvernanþã a întreprinderii.
Investitorii instituþionali au formulat noi reguli în privinþa
aspectelor particulare ale guvernanþei întreprinderii ºi
evalueazã conducãtorii cu privire la aptitudinea lor de a le
aplica. Teoretic, întreprinderile care nu se pliazã în acest
sens vãd acþiunile lor abandonate ºi valorificarea lor atinsã;
slãbite de aceastã manierã, întreprinderile întâlnesc
dificultãþi în gãsirea fondurilor proprii necesare expansiunii
lor ºi sunt expuse riscului de rãscumpãrare.

La modul general, aºteptãrile investitorilor
instituþionali se referã la cinci criterii. Mai întâi, ei pretind
o mai mare transparenþã în ceea ce priveºte activitatea

întreprinderii (de exemplu, prin intermediul publicãrii
rezultatelor trimestriale), remunerarea conducãtorilor sau
prezentarea documentelor de sintezã. În particular, ei
exercitã o presiune pentru cã astfel de documente respectã
standardele contabile internaþionale. În al doilea rând,
respectarea principiului „ o acþiune = un vot” ºi protecþia
acþionarilor minoritari sunt de asemenea impuse de
investitorii instituþionali. În al treilea rând, investitorii
instituþionali încurajeazã puternic întreprinderile sã
modernizeze compoziþia consiliului lor de administraþie,
cu numirea unei majoritãþi de administratori independenþi
ºi sã se separe funcþiile de preºedinte ºi de director general.
În al patrulea rând, investitorii instituþionali se opun
introducerii de mãsuri antiofertã publicã de cumpãrare
(OPC) care vizeazã sã protejeze echipele conducãtoare:
piaþa trebuie sã fie totdeauna în mãsurã sã sancþioneze
incompetenþa managerilor. În sfârºit, pentru a alinia
interesul conducãtorilor la cel al acþionarilor, investitorii
instituþionali sunt favorabili pentru ca remuneraþiile vãrsate
managerilor sã integreze stock-options, care sã le procure
un drept de achiziþie pentru acþiunile întreprinderii, în
condiþii foarte favorabile.

Fondurile publice de pensii au constituit fierul de lance
al luãrii puterii investitorilor instituþionali, în cadrul
întreprinderilor americane, prin intermediul enunþãrii de
principii de guvernanþã a întreprinderii. CalPERS a fost unul
dintre fondurile de pensii cele mai active în materie. Con-
centrate la origine (în 1987) numai pe întreprinderile ame-
ricane, preceptele lor de bunã guvernanþã vizeazã de aici
înainte un câmp larg, mergând dincolo de frontierele Statelor
Unite. De exemplu, în 1997, au fost publicate „principiile
unei bune guvernanþe a întreprinderii pentru Franþa”. Aceste
exigenþe formulate de unii investitori instituþionali au
suscitat în numeroase þãri interesul puterii publice ºi
patronatului în materie de guvernanþã (Rubinstein, 2002).

În Regatul Unit, raportul Cadbury, elaborat de
organizaþiile patronale, a vãzut lumina zilei în 1992. În
Franþa, în continuarea experienþei britanice, rapoartele de
referinþã, ajungând la recomandãri, au fost publicate la
iniþiativa patronatului francez: este vorba despre rapoartele
Viénot din 1995 ºi din 1999, cât ºi de raportul Bouton, datat
în septembrie 2002. În sfârºit, redactarea codului de bunã
guvernanþã de cãtre OCDE, în 1999, mãrturiseºte despre
voinþa unei anumite standardizãri la nivel internaþional.

Aceste referiri la emergenþa universalã a preocupãrilor privind
guvernanþa întreprinderii nu trebuie sã conducã la concluzia
uniformitãþii modelelor de guvernanþã în rândul principalelor
þãri dezvoltate (Boutillier et al., 2002, pp. 499-544).
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În situaþia în care un acþionar nu este mulþumit de
gestiunea sau de performanþa unei întreprinderi, pot fi
adoptate douã atitudini radical diferite, fie sã procedeze la
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vânzarea acþiunilor sale (atitudine de tip exit, pentru a
folosi terminologia introdusã de Hirshman (1970)), fie sã
încurajeze entitatea sã modifice strategia sa prin intermediul
exercitãrii drepturilor de vot pe care i le conferã acþiunile
sale (atitudinea de tip voice). Manifestarea acestui al doilea
comportament corespunde la ceea ce înþelegem prin
activizarea (activism) acþionarului.

totalã contradicþie cu interesul proprietarilor. În acelaºi
mod, avântul extraordinar al investitorilor instituþionali ºi
al pieþelor financiare a condus la apariþia de profesiuni ºi
de actori specifici, care au generat noi probleme. Bursele
au devenit elemente semnificative în raportul care uneºte
investitorii instituþionali ºi întreprinderi, cu consecinþe
adesea dãunãtoare asupra evaluãrii acestor entitãþi ºi deci
asupra judecãþii formulate de investitorii instituþionali,
prin intermediul recomandãrilor analiºtilor financiari.
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De aproximativ un deceniu vedem pusã în operã
democratizarea evidentã a guvernanþei marilor societãþi.
Au devenit între timp acþionarii efectiv suverani ai
întreprinderilor? A-þi pune întrebarea este deja a avea semne
de îndoialã. Situaþia pare sã fie ambivalentã: câteodatã ea
este interpretatã ca un real progres pe linia democraþiei
aplicate întreprinderii; dimpotrivã, alteori ea este o
influenþã mare a pieþelor asupra vieþii organizaþiilor. Cum
pot fi deduse interpretãrile ºi contradicþiile aceleiaºi
realitãþi?

Suveranitatea acþionarilor poate sã conducã la ce e mai
rãu sau la ce e mai bine, în funcþie de faptul dacã aceasta se
exercitã în mod concret.

Existã douã mijloace de a repera exercitarea
suveranitãþii acþionarilor asupra întreprinderii. Primul este
bazat pe instituþii, numit ºi „votul cu mâinile”, adicã
participarea activã la adunãrile generale anuale delibera-
tive în care sunt ratificate marile politici ºi opþiuni ale
entitãþii. Al doilea constã în a pãrãsi întreprinderea, în caz
de dezacord, prin vânzarea acþiunilor. Literatura recunoaºte
acest mijloc sub numele de „a vota cu picioarele”, adicã
participarea pasivã la viaþa întreprinderii.

Despre votul cu mâinile
În contextul unei culturi democratice, pare evident ca

adunarea generalã anualã a întreprinderii sã fie locul în
care acþionarii îºi exprimã opiniile asupra modului în care
s-a realizat gestiunea întreprinderii ºi asupra perspectivelor
acesteia. Adunarea are menirea sã numeascã sau sã
sancþioneze conducãtorii ei. Toþi acþionarii sunt convocaþi
la adunare ºi pot participa personal sau sã-ºi delege altui
acþionar dreptul de vot. Înaintea Adunãrii Generale, fiecare
acþionar primeºte obligatoriu o informare asupra
performanþelor întreprinderii, poziþiei sale financiare ºi
evoluþiei poziþiei financiare. Acþionarii pot pune întrebãri
în timpul adunãrii, iar conducãtorii sunt obligaþi sã
rãspundã la acestea. Acþionarii pot interveni dacã deþin un
numãr suficient de acþiuni, conform pragurilor definite prin
lege. Proiectele de rezoluþie sunt supuse votului ºi adoptate
printr-o majoritate de voturi, conform principiului general
o acþiune = un vot. Printre aceste rezoluþii pot fi enume-
rate: a fi de acord cu rezultatele gestiunii conducãtorilor,
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Sursa: Boubel A., Pansard P., 2004.

Figura 1. Posibilitãþile oferite acþionarilor de a face

semnificativã nemulþumirea lor faþã de entitatea în cauzã

Noul instrument de guvernanþã a întreprinderii, care a
constat în punerea în aplicare a codurilor de conduitã, a
mers în acelaºi sens cu o activizare din ce în ce mai
marcantã a fondurilor de pensii. Pentru a explica motivele
abandonului unui comportament, care în mod tradiþional
era pasiv (Herve, 2001, pp. 125-135), pot sã fie avansate
mai multe elemente. În mod special, ponderea din ce în ce
mai mare a fondurilor de pensii în deþinerea de titluri ar
conferi poziþiilor lor o stare de nelichiditate, ceea ce ar
conduce fie la o expunere, în caz de vânzare, la scãderea
cursurilor, fie la împãrþirea cantitãþilor cedate. Companiile
de asigurare-viaþã, în general, au o atitudine pasivã. În
acelaºi mod, fondurile de investiþii financiare (mutual
funds), pentru care acþionarii au tendinþa de a-ºi exprima
eventuala nemulþumire prin cesiunea de acþiuni.
Restricþiile la care ei fac faþã în termeni de diversificare îi
conduc în a nu deþine decât valori mici în fiecare
întreprindere ce face parte din portofoliu, de unde o slabã
incitare pentru a interveni în gestiunea acestora.

Schimbarea modelelor de guvernanþã a întreprinderilor,
impulsionate de investitorii instituþionali, conduce, în mod
natural, la a te interoga asupra fundamentãrii. Pe de o parte,
emergenþa acestor intermediari financiari a contribuit la o
mai bunã transparenþã ºi la o luare în cont mai semnificativã
a interesului acþionarilor minoritari, conform unui model
shareholder. Pe de altã parte, nu trebuie schiþat un portret
prea simplu al funcþionãrii întreprinderilor aºa cum pare sã
se contureze: scandalurile financiare care au izbucnit la
începutul anilor 2000, în Statele Unite, aratã cã, în pofida
controlului în mod aprioric „obiectiv” ºi lipsit  de orice
amabilitate a investitorilor  instituþionali, este posibil
pentru unii conducãtori de întreprinderi sã acþioneze în



�)

��
��

��
���

	��

��

��
���

���
�

��

��


�
��

�	
�

��



��
�	

��
	��

��
	��

desemnarea mandatarilor, eventualele modificãri statutare
(adunãrile generale extraordinare) sau autorizarea datã
administratorilor de a distribui stock options etc.

Adunarea Generalã seamãnã cu un parlament: se poate
lua cuvântul pe baza unui sistem cunoscut, critica modul
de gestiune, cere explicaþii. ªi, pentru un exerciþiu major
al suveranitãþii, se desemneazã „executivul” entitãþii
(administratorii) ºi comitetele care îi controleazã. În cadrul
adunãrii, se înlocuieºte sau se legitimeazã puterea
managerilor.

Despre votul cu picioarele
„A vota cu picioarele” înseamnã a ceda acþiunile, atunci

când un acþionar este în dezacord privind gestiunea
întreprinderii. Acþionarii care nu sunt mulþumiþi de
activitatea managerilor, de strategie sau de profiturile spe-
rate pot sã pãrãseascã întreprinderea. Atât timp cât piaþa
este suficient de lichidã ei îºi vând titlurile. Abandonul lor
sau ameninþarea de abandon este un semnal al interesului
acþionarilor pentru întreprindere. Cum vânzãrile de titluri
se efectueazã în mod continuu pe pieþele bursiere, con-
form unei logici economice bune, preþul acþiunii, fãrã a se
preocupa de viitor, traduce ofertele ºi cererile referitoare la
aceasta. El devine un fel de termometru al acordului între
conducãtori ºi acþionari.

Despre cursul acþiunii ca semnal al unei gestiuni bune
Neîncrederea acþionarilor faþã de conducãtori se tra-

duce printr-o vânzare mai mare decât cumpãrarea de titluri
ºi deci printr-o scãdere a cursului. În felul acesta se impune
un mecanism care are o poziþie centralã în guvernanþa
contemporanã a întreprinderilor: susþinerea acþionarilor în
gestiunea entitãþii se traduce în valoarea acþiunii. Ca atare,
evoluþia cursului este de asemenea un indicator al calitãþii
gestiunii. În mãsura în care cursul scade, rezultã cã acþionarii
pleacã, decepþionaþi de gestiunea actualã sau de
perspectivele sale. Dacã el creºte, rezultã cã întreprinderea
atrage acþionari deoarece perspectivele de câºtig, de creºtere
sau de valorificare a economiei sunt bune.

Votul cu picioarele este totuºi o formã primitivã de
exercitare a suveranitãþii. Aceastã atitudine reduce un
acþionar la a se exprima printr-o alternativã destul de
simplistã: „rãmân în întreprindere” sau „plec”. Entitatea
este redusã la preþul acþiunii sale ceea ce, în sine, este un
indicator foarte rudimentar privind potenþialul sãu.

Totuºi, chiar primar, un atare indicator permite o
exprimare autenticã a suveranitãþii acþionarilor ºi nu am
avea dreptate ca sã-l subestimãm. Conducãtorii trebuie sã
þinã cont de evoluþiile acþiunii care amplificã opinia
multitudinii acþionarilor.

În contextul în care acþionarii au utilizat votul cu
picioarele ca mijloc de presiune, în anii 1990 apare
noþiunea de valoare acþionarialã (valoare pentru acþionar)
ca indicator al bunei gestiuni a societãþilor. Principiul este
simplu: a încuraja toate iniþiativele care conduc la creºterea

cursului acþiunii, astfel încât sã se amelioreze raportul între
capitalul investit în acþiune ºi profiturile aºteptate (return
on equity: ROE). O operaþie care conduce la creºterea
capitalului cu 1.000 dolari, cu un randament aºteptat de
100 dolari, are deci un retur în capital de 10%, care va
putea sã fie comparat cu ROE al oricãrui alt proiect al
întreprinderii, pentru a determina performanþa sa.
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În mod aprioric, pare evident ca politica pusã în operã
de întreprindere sã vizeze satisfacerea intereselor celor care
dispun în mod real de puterea de decizie. În astfel de
condiþii, s-a avansat cã o creºtere în forþã  a acþionarilor
instituþionali antrenase o reformulare a politicii financiare
a entitãþilor, obiectivul de maximizare a valorii acþionariale
devenind prioritar ºi îndepãrtând pe planul secundar
obiective precum menþinerea locului de muncã (acest din
urmã obiectiv putea sã fie esenþial atunci când statul era
un acþionar de referinþã al întreprinderii). Într-un raport
redactat în atenþia Comisariatului general al planului,
Jeffers ºi Plihon (2001) schiþeazã o stare a practicilor
susceptibile sã fie realizate de unele întreprinderi, pentru a
administra un stimulent patrimoniului acþionarilor. Aceste
practici includeau fuziunile-achiziþii, recentrarea strategicã
a profesiunilor de bazã, externalizarea unei pãrþi a
procesului productiv ºi reducerea intensitãþii capitalistice.
În legãturã cu acest ultim punct, putem sã facem referire la
rãscumpãrãrile masive de acþiuni realizate de firmele
americane, în cursul anilor 1990, ºi la recursul mai intensiv
la finanþarea sub forma îndatorãrii (emisiunile de
obligaþiuni), aceste douã elemente trebuind sã conducã la
o evaluare a rezultatului pe acþiune.

Oare eficacitatea întreprinderilor a fost influenþatã de
investitorii instituþionali? Rãspunsul la o atare întrebare
se izbeºte de probleme deosebite de observare. De
asemenea, fãrã a se pierde în întrebãri de naturã semanticã,
enunþarea criteriilor de eficienþã nu este în sine evidentã.
Din punct de vedere strict financiar, literatura nu permite
sã se afirme cã un control mai strâns al investitorilor
instituþionali ºi eventuala reorientare a politicilor financiare
sã fie traduse pe termen lung printr-o valorificare mai
ridicatã a acþiunilor întreprinderilor vizate.

La începutul acestui mileniu, ideologia neoliberalã este
puternic contestatã. A devenit evident cã aplicarea
preceptelor neoliberale, în economia mondialã, conduce
la o situaþie puþin durabilã pentru viitorul umanitãþii.
Nivelurile ridicate de rentabilitate la care sunt supuse
întreprinderile le conduc la o cursã de productivitate de
neînfrânat, care epuizeazã natura, amplificã prelevãrile ºi
abandonãrile, ºi stricã marile mecanisme de reglare a
biosferei. Aceastã repunere în cauzã a ideologiei
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neoliberale este, de asemenea, conºtientizarea unui numãr
crescãtor de cetãþeni, la nivel mondial, fapt ce ne conduce
la o posibilã alternativã.

Teoria dezvoltãrii durabile (sustainability theory)
defineºte principiile unei atare alternative (Sachs, 1997).
Aceastã abordare a fost elaboratã de ONU, la sfârºitul anilor
1970, pentru a defini o nouã ordine internaþionalã, bazatã
pe o dezvoltare echitabilã ºi pe o protejare a mediului.

Existã un numãr important de specialiºti care susþin
ipoteza conform cãreia, în pofida unei crize profunde care
influenþeazã lumea la începutul anilor 2000, noul regim
de creºtere, calificat drept „capitalism acþionarial”, care se
instaleazã progresiv, nu va fi repus în cauzã. Tentaþia este
mare în a considera cã, sub efectul mutaþiilor tehnologice
ºi al globalizãrii financiare, toate economiile capitaliste
evolueazã spre un model unic de tip anglo-saxon.
Majoritatea teoriilor merg pe ideea cã sistemul economic
ºi social cel mai competitiv va sfârºi prin a se impune, prin
simplu fapt al punerii în stare de concurenþã a spaþiilor

naþionale. Este adevãrat, mondializarea se traduce printr-o
interdependenþã crescãtoare a teritoriilor. Totuºi, aceasta
nu implicã nici cã formele naþionale de capitalism trebuie
sã conveargã, nici cã orice reformã care se îndepãrteazã de
modelul american este contraproductivã. Experienþa
istoricã mãrturiseºte caracterul efemer al modelelor: în anii
1970, era apreciat modelul german al economiei sociale
de piaþã, bazat pe gestiunea comunã între sindicate ºi
patronat ºi pe o relaþie strânsã între bancã ºi industrie
(Hausbank); apoi a fost rândul Japoniei de a realiza o
organizare exemplarã a firmelor economiei sale ºi a
relaþiilor strânse între firme ºi bãnci, în sânul zaibatsu; la
ora în care capitalismul japonez ºi cel german sunt în crizã,
capitalismul american, purtãtor al „noii economii”, dã ºi el
serioase semne de sufocare.

Este probabil, deci, cã forma de capitalism acþionarial,
care s-a rãspândit în þãrile anglo-saxone, nu se va aplica în
restul lumii decât în diverse variante ale sale, cu diferenþe
naþionale puternice.

0�.��	�
�+��

Boubel, A., Pansard, F., „Les investisseurs institutionnels”, La

Decouverte, nr. 98, 2004

Baudru, D., Lavigne, S., „Investisseurs institutionnels et

gouvernance sur le marché financier français, Revue d’économie

financière, nr. 63, 2001

Boutillier, M., Labye, A., Lagoutte, C., Levy, N., Oheix, V.,

„Financement  et gouvernement des entreprises – exceptions et

convergences européennes”, Revue d’économie politique,

vol. 112, nr. 4, 2002

Burkart, O., Charlety, P. (2000). Les fonds de pension et le rôle des

actionnaires importants dans le gouvernement des entreprises,

în C. Bismut ºi N. El Mekkaoui de Freitas, Fonds de pension.

Aspects économiques et financiers, Economica, Paris

Hervé, F., „Faut-il acheter les actions des entreprises apparaissant

sur les listes noires du conseil des investisseurs institutionnels?”,

Revue d’économie financière, nr. 63, 2001

Hirshman, A. (1970). Exit, Voice and Loyalty, Harvard University

Press, Cambridge, Mass

Jeffers, E., Plihon, D., La montée des investisseurs institutionnels

et particulièrement des fonds de pension américains, Vers une

convergence des systèmes de gouvernement d’entreprises en

Europe, décembre 2001.

Jensen, M, Meckling, W., „Theory of the Firm, Managerial

Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal

of Financial Economics, nr. 3, 1976

Rubinstein, M., „Le débat sur le gouvernement de l’entreprise en

France : un état des lieux”, Revue d’économie industrielle,

nr. 98, 2002, 1er trimestre

Sachs, I. (1997). L’Ecodeveloppement, stratégies pour le XXIe

siècle, Syros, coll. Alternatives économiques, Paris

Smith, M., „Shareholder Activism by Institutional Investors:

Evidence from Cal PERS”, Journal of finance, vol. 51, nr. 1, 1996


