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Abstract. The corporate governance is a central and dynamic aspect of the businesses. The term
governance comes from the latin “gubernare”, meaning to guide and supposes that the corporate governance imply equally both the leadership function and that of control. As is known there are more ways of
defining the enterprise governance starting from the simple stones, which focus on the enterprise and its
shareholders, to the most complex ones incorporating individual or departamental responsability to
implement a given function of the companies and which implies many other groups of persons.
Responsability is the consequence of the law and reglementation application or contract agreements.
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În zilele noastre, informarea este în centrul finanþelor ºi
contabilitãþii. Raportarea financiarã este cheia de boltã a
relaþiilor între întreprindere, pe de o parte, ºi aportorii sãi
de capitaluri, sistemul bancar ºi sistemul de pieþe, pe de
altã parte. Acest raport este mediat de managerii entitãþii
economice, rãspunzãtori de satisfacerea intereselor
proprietarilor, ºi auditori, în calitatea lor de examinatori ai
conturilor ºi de controlori ai celor responsabili cu
întocmirea acestora.
În mod indubitabil, sistemul capitalist a început sã ne
obiºnuiascã atât cu avantajele, cât ºi cu nereuºitele sale.
Enron, Waste Management, Ahold sau Worldcom sunt
nume care, la citirea sau auzirea lor, înseamnã nu numai
scandaluri financiare, ci ºi exemple de aplicare defectuoasã
a mecanismului de guvernanþã a întreprinderii. Criza de
încredere care a fost generatã de aici a zdruncinat ansamblul
edificiului economic ºi financiar ºi a demonstrat
necesitatea revizuirii proceselor de reglementare ºi control, la toate nivelurile.

Falimentul acestor afaceri vine sã probeze cã guvernanþa
întreprinderii este nu numai un nod gordian al conducerii,
finanþelor ºi contabilitãþii. Într-o mãsurã semnificativã, ea
vizeazã salariaþii, creditorii, pensionarii, micii acþionari ºi,
la modul general, întreaga societate, asupra abilitãþii sale
de a pune în operã un sistem eficace de supraveghere ºi de
control, referitor la activitatea conducãtorilor întreprinderii,
indiferent de sfera de aplicare a mecanismului de
guvernanþã. Orice specialist în sfera afacerilor este astãzi
conºtient implicat în dezbaterile asupra modelelor de
reglementare discutate în mediul profesiilor liberale
(inclusiv contabilitatea ºi auditul), în sferele
guvernamentale ºi în instanþele parlamentare.
Sã precizãm referitor la termenul anglo-saxon de „corporate governance”, tradus adesea în þara noastrã prin
„guvernanþã corporativã”, cã vom prefera sã-l regãsim sub
numele de guvernanþa întreprinderii sau guvernarea
întreprinderii. El desemneazã sistemul prin care
întreprinderile sunt conduse ºi controlate.
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1. Introducere

Economie teoreticã ºi aplicatã

Mulþi considerã cã expresia cea mai judicioasã ar fi
„guvernarea marilor întreprinderi” deoarece, esenþialmente,
cercetãrile ºi recomandãrile sunt referitoare la aceastã
categorie de entitãþi.
Guvernanþa întreprinderii acoperã ansamblul de
dispoziþii care permit sã se asigure cã obiectivele urmãrite
de conducãtori sunt legitime ºi cã mijloacele puse în lucru
sunt adaptate, pentru a atinge aceste obiective.

2. Despre recursul la clasificãrile contabile
internaþionale
Analiza deosebirilor ºi asemãnãrilor între sistemele
contabile nu poate sã rãmânã la stadiul unor simple
constatãri. O aprofundare a acestora implicã recursul la
studiul abordãrilor în clasificarea contabilã internaþionalã
ºi al concluziilor degajate de diferitele abordãri.
În cadrul acestor clasificãri, un loc deosebit l-au ocupat
abordarea lui Nobes (1998), bazatã pe modelele de finanþare
a întreprinderilor, ºi cea a lui Gray (1988), prin analiza
unor factori culturali. Un alt model demn de semnalat este
cel al lui J. Richard ºi C. Collette care, pe baza analizei
familiilor de sisteme economice ºi politice, a ajuns la
urmãtoarele concepþii privind guvernanþa întreprinderilor:
n
Concepþia liberalã, conform cãreia întreprinderea
este consideratã un nod de contracte încheiate între
proprietari ºi alte pãrþi (mai ales, creditorii ºi
salariaþii); pãrþile sunt libere sã organizeze
raporturile lor, sub rezerva câtorva restricþii de ordin
public, extrem de generale; rolul statului se
limiteazã la asigurarea respectãrii contractelor ºi,
eventual, la reglementarea cazurilor de crize grave
(în special al falimentelor);
n
Concepþia socialã (sau social-democratã), conform
cãreia întreprinderea este consideratã, mai întâi, o
entitate ale cãrei reguli fundamentale sunt regizate
de puterea publicã; libertatea contractualã,
reprezentatã în fapt de acþiunea antreprenorilor, este
îngrãditã de un ansamblu de restricþii legislative;
n
Concepþia bazatã pe dirijism, atunci când
capitalismul cãpãtã forme autoritare, mai ales sub
conducerea politicã de cãtre forþele de extremã
dreaptã, în contextul unor crize economice ºi/sau
morale grave.
Fiecare dintre aceste concepþii se confruntã cu diverse
variante de guvernanþã. De exemplu, concepþia liberalã
îmbracã, îndeobºte, una din urmãtoarele variante: varianta
antreprenorialã ºi varianta acþionarialã.
Cea mai veche este varianta antreprenorialã. În aceastã
concepþie, puterea aparþine unui numãr restrâns de
antreprenori. În contrapartidã la aceastã concentrare de
putere apare, dacã este cazul, expansiunea întreprinderii
prin recursul la creditori, dispuºi sã asigure o finanþare
complementarã. Când creditorii sunt destul de puternici,
în contrapartidã la abandonarea oricãrei participaþii la
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evoluþia întreprinderii, ei pot impune responsabilitatea
nelimitatã a antreprenorilor în caz de faliment; pentru un
atare caz, antreprenorii au obligaþia sã rãspundã nu numai
prin bunurile pe care le-au investit, ci ºi prin bunurile
personale. Cele mai întâlnite tipuri de entitãþi, care se
încadreazã în aceastã variantã, sunt întreprinderile
individuale ºi, mai ales, societãþile în nume colectiv.
Cât priveºte varianta acþionarialã, pentru a asigura
creºterea forþei de finanþare de care dispune întreprinderea,
sistemul capitalist a atras numeroºi proprietari dincolo de
numãrul restrâns de antreprenori. Pe aceastã cale, au luat
naºtere societãþile pe acþiuni în cadrul cãrora „noii
proprietari” (acþionarii) au realizat transformarea radicalã
a capitalismului liberal, prin limitarea responsabilitãþii
acestor actori ai pieþelor financiare. În caz de faliment, era
conferitã garanþia cã ei ar putea pierde maximum miza lor,
nu ºi bunurile personale.

3. Teoria drepturilor de proprietate
ºi guvernanþa întreprinderii
Teoreticienii drepturilor de proprietate au cãutat sã
înþeleagã funcþionarea internã a organizaþiilor. Pentru
Amann, scopul urmãrit prin teoria drepturilor de proprietate
este de a interpreta în ce mod un tip sau altul de drept de
proprietate influenþeazã un tip sau altul de sistem economic.
Plecând de la împãrþirea tradiþionalã a drepturilor de
proprietate în trei categorii:
n
usus, care constituie dreptul de utilizare a unui bun;
n
fructus, care reprezintã dreptul de a percepe
„fructele” bunului; ºi
n
abusus, care corespunde dreptului de a-l vinde,
Furubotn ºi Pejovich au propus o tipologie a marilor
modele ale acestor drepturi, referitoare la diferitele tipuri
de întreprinderi:
n
În întreprinderea capitalistã, usus, abusus ºi fructus sunt grupate în mâinile aceleiaºi persoane:
proprietarul sau antreprenorul; nu existã, deci, o
separare între funcþiile de decizie ºi cele de
proprietate, ceea ce, în mod normal, ar trebui sã
confere acestui tip de întreprindere o mai mare
eficacitate.
n
În întreprinderea managerialã (pentru care
exemplul cel mai elocvent este marea întreprindere
anonimã, cu capital dispersat), drepturile de
proprietate sunt dezmembrate: proprietarul posedã
fructus ºi abusus (el percepe, total sau parþial,
dividendele ºi posedã dreptul de a vinde titlurile
sale de proprietate), în timp ce managerii sunt
deþinãtorii lui „usus” (drepturi de utilizare, deoarece
ei gestioneazã zilnic entitatea); o atare separare a
drepturilor de proprietate privind întreprinderea
presupune posibile conflicte de interese între
proprietar ºi managerul neproprietar, deoarece

4. Teoria agenþiei ºi guvernanþa întreprinderii
Odatã cu extinderea societãþilor pe acþiuni, secolul al
XIX-lea marcase cã activitatea economicã este supusã
controlului aportorilor de capitaluri. În secolul al XX-lea,
odatã cu dezvoltarea miºcãrilor sindicale ºi instanþelor
reprezentative ale personalului, un atare control se
extinsese, la nivelul salariaþilor. Secolul în care trãim va
vedea creºterea continuã ºi a altor pãrþi implicate sau
afectate de deciziile întreprinderii, inclusiv a celor care nu
întreþin cu aceasta relaþii contractuale, dar care suportã
efectele activitãþilor sale sau care au influenþã asupra
acestor relaþii.

Relaþiile economice între agenþi sunt de naturã diversã.
Unele posedã caracteristici cu totul particulare, precum
cele care leagã managerii de patroni. Încã din 1776, Adam
Smith recunoscuse deja existenþa ºi particularitatea acestor
relaþii în societãþile de capitaluri. Reapariþia ºi analiza
acestor probleme se identificã în lucrãrile lui Berle ºi
Means, în 1932. Analiza acestor autori conduce la
previziunea unei relative scãderi a eficacitãþii economice
a întreprinderii, atunci când se separã funcþiile de
proprietate ºi de control. În 1976, Jensen ºi Mackling
definesc relaþia de agenþie ca fiind un contract în care una
sau mai multe persoane au recurs la serviciile unei alte
persoane, pentru a îndeplini în numele lor o sarcinã
oarecare, ceea ce implicã o delegare de naturã decizionalã.
Relaþia poate sã cuprindã orice formã de cooperare.
Se deduce cã, spre deosebire de teoria drepturilor de
proprietate, teoria agenþiei se ataºeazã ideii de a clarifica
mecanismele de control care, în cazul întreprinderii
manageriale, vor permite sã se rezolve conflictele de interes
între acþionari ºi manageri.
În cadrul relaþiei de agenþie „acþionar-manager”,
principalul (acþionarul) va încredinþa usus unui agent
(conducãtorul) pentru gestiunea întreprinderii conform
intereselor „principalului” sãu.
Aºa dupã cum precizeazã teoria contractelor, fiecare
dintre cele douã pãrþi are, într-adevãr, interesul de a
participa la schimb, deoarece acþionarii au nevoie de
capitalul uman, pe care îl posedã managerii, iar aceºtia din
urmã au nevoie de capitalurile deþinute de acþionari.
Prin teoria agenþiei, întreprinderea este vãzutã ca un
adevãrat „nod de contracte”, în care se stabileºte un
ansamblu de relaþii, între diferitele pãrþi participante. În
mod evident, teoreticienii agenþiei îºi focalizeazã atenþia
asupra relaþiei acþionari-manageri, consideratã ca sursã
potenþialã a conflictelor de interes cele mai semnificative.
Într-o atare accepþie, fiecare întreprindere va trebui sã
organizeze un sistem specific de guvernanþã, pentru a
favoriza alinierea intereselor managerilor la cele privind
acþionarii. În principiu, numai întreprinderile care vor
deveni compatibile cu interesele acþionarilor ºi cele ale
managerilor sunt considerate capabile sã supravieþuiascã
pe termen lung. În cazul celor mai puþin performante, existã
riscul sã disparã în mod progresiv.
Comportamentul contractanþilor este pasibil sã
genereze douã tipuri de probleme:
n
unele care vizeazã hazardul moral, deoarece
comportamentul unui contractant poate sã difere
de ceea ce el se angajase sã facã în contextul
contractului;
n
altele ce reflectã o situaþie în care, înainte de a
semna, unul dintre contractanþi a ascuns celeilalte
pãrþi anumite informaþii.
Se deduce cã, dupã naturã, contractele sunt imperfecte
ºi incomplete. Mai mult, acþionarii nu au capacitatea,
totdeauna, de a evalua ºi de a controla acþiunile, rezultatele
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conducãtorul nu deþine decât o parte micã a
capitalului ºi, ca atare, nu va cãuta, în mod
obligatoriu, maximizarea bogãþiei acþionarilor; în
mãsura în care capitalul este foarte dispersat,
conducãtorii vor beneficia de o mai mare
independenþã, iar capacitãþile de control ale
acþionarilor vor fi mai mici; cu alte cuvinte,
întreprinderea managerialã ar fi mai puþin eficace
decât cea capitalistã.
Williamson admite cã dezmembrarea drepturilor de
proprietate conferã echipelor manageriale marje de manevrã
mai mari ºi considerã cã acestea pot sã le utilizeze în trei
moduri: cãutarea cãilor de a maximiza salariul lor, dar ºi
pentru a maximiza profitul pentru acþionari; cãutarea cãilor
de a maximiza salariul lor, fãrã a avea în vedere ºi interesul
acþionarilor; procedând la angajarea de plãþi personale,
pentru a realiza creºterea consumului lor personal, în
detrimentul acþionarilor.
n
În întreprinderea publicã, usus este deþinut de cãtre
ansamblul de salariaþi, în mod colectiv, în timp ce
fructus ºi abusus sunt posedate de cãtre puterea
publicã; acest tip de întreprindere este socotitã, ca
atare, prin natura ei, ca fiind ineficace.
Gomez observã, astfel, cã în întreprinderea publicã
salariaþii au toþi împreunã interesul ca aceasta sã progreseze,
dar, luaþi individual, fiecare preferã sã lucreze cel mai puþin
posibil. O atare atitudine apare din raþionalitate, ºi nu din
lipsã de angajare, deoarece nu existã legãturã organicã
între nivelul remuneraþiilor ºi efortul depus.
n
În întreprinderea cooperatistã, proprietatea este
colectivã ºi nu este cesionabilã. În astfel de condiþii,
nu existã un adevãrat proprietar susceptibil sã-ºi
însuºeascã un profit eventual ºi, ca atare, nu existã
un control eficace asupra gestiunii. Fructus aparþine,
în mod colectiv, salariaþilor (inclusiv conducãtorilor), ceea ce conduce la o ineficacitate structuralã
a unui atare tip de întreprindere.
Teoria drepturilor de proprietate a fost criticatã, uneori,
deoarece obiectivul ei primar era sã arate, poate, de manierã
un pic simplistã, superioritatea sistemelor private de
proprietate asupra formelor colective de proprietate.

Economie teoreticã ºi aplicatã

ºi eforturile conducãtorilor. Ei sunt chiar tributari
managerilor, pentru obþinerea informaþiilor cheie,
referitoare la performanþele realizate de întreprinderi.
Interesele acþionarilor ºi managerilor sunt divergente
în privinþa riscurilor. Adesea, acþionarul deþine titlurile
mai multor societãþi, pentru a diversifica portofoliul sãu.
În teorie, el este gata sã accepte o asumare mai mare a
riscurilor, fãrã ca aceasta sã însemne ºi punerea în pericol a
patrimoniului sãu. Invers, managerul are o înclinaþie mai
scãzutã, de regulã, pentru a-ºi asuma riscuri, deoarece el
concentreazã cvasiintegral patrimoniul sãu uman, financiar
ºi relaþional, în aceeaºi întreprindere. În general,
conducãtorii sunt penalizaþi atunci când întreprinderea lor
afiºeazã rezultate nesatisfãcãtoare. Situaþia inversã nu este
totdeauna adevãratã. Ca atare, ei vor avea interesul de a
pune în operã strategii puþin riscante.
Cadrul de analizã al teoriei agenþiei se bazeazã, dupã
cum am precizat anterior, pe noþiunea de contract ºi, de
aici, pe noþiunile de reprezentare ºi de delegare. Acest cadru
este susceptibil sã explice un numãr mare de fenomene
observate în structurile întreprinderii. Totodatã, el permite
sã se punã în evidenþã existenþa de conflicte sau de
probleme de agenþie atribuibile relaþiilor de cooperare.
Problemele de agenþie presupun existenþa a douã
condiþii: de mediu ºi de comportament. Pentru mediu,
trebuie acceptatã ipoteza unui univers nesigur ºi a unei
informãri asimetrice. Dacã n-ar exista incertitudine,
încheierea de contracte s-ar face fãrã sã se angajeze costuri
semnificative. Fãrã asimetrie informaþionalã, o parte ar
putea observa ºi verifica dacã o a doua parte executã corect
contractul. Din punct de vedere al ipotezelor
comportamentale, agenþii sunt consideraþi a maximiza propria lor funcþie de utilitate. Ei sunt capabili sã anticipeze,
în mod raþional, incidenþa relaþiilor de agenþie.
Teoria agenþiei a avansat ºi principalele motive pentru
care interesele managerilor ar putea sã fie divergente cu
cele ale acþionarilor. Dar teoria considerã cã mecanisme
interne ºi externe vor permite o aliniere a intereselor celor
douã pãrþi.
Pentru mecanismele disciplinare interne, în principal,
este vorba:
n
Despre dreptul la vot al acþionarilor, în cadrul
adunãrilor generale: într-adevãr, acþionarii sunt
chemaþi sã voteze, în fiecare an, pentru aprobarea
situaþiilor financiare ºi sã se pronunþe asupra unui
numãr de probleme ce se cer a fi soluþionate.
Exercitarea acestui drept de vot poate sã le permitã
sancþionarea echipelor de conducãtori, atunci când
activitatea acestora din urmã este socotitã puþin
performantã.
n
Despre controlul Consiliului de administraþie:
teoreticienii „agenþiei” considerã cã un consiliu de
administraþie este mecanismul de control cel mai
important. El este însãrcinat, în special, cu revocarea
echipelor de conducere insuficient performante.
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Despre modul de interesare a managerilor: cu cât
aceºtia deþin mai multe acþiuni, cu atât obiectivele
lor ar trebui sã fie aliniate cu cele ale acþionarilor.
Bazând remunerarea lor pe performanþele realizate
ºi atribuindu-le acþiuni sau acþiuni-opþiuni (stockoptions), teoretic, acþionarii ar trebui sã favorizeze
convergenþa intereselor.
n
Despre supravegherea reciprocã: salariaþii sunt
evaluaþi, în permanenþã, pe piaþa forþei de muncã,
ceea ce face ca valoarea lor pe aceastã piaþã sã fie
legatã, în general, de rezultatele întreprinderii la
care lucreazã.
Pentru mecanismele disciplinare externe, în principal,
este vorba:
n
Despre piaþa financiarã: dacã acþionarii percep cã
managerii manifestã atitudini de oportunism ºi/sau
ei nu gestioneazã conform intereselor proprietarilor,
este probabil cã ei îºi vor vinde titlurile,
manifestându-ºi astfel nemulþumirea (ceea ce
presupune o anumitã eficienþã a pieþelor financiare).
n
Despre piaþa de muncã a conducãtorilor: ca orice
salariat, managerii sunt evaluaþi pe piaþa forþei de
muncã. Teoretic, cei mai performanþi dintre ei sunt
cei mai cãutaþi ºi cel mai bine remuneraþi. Cum
managerii pot fi revocaþi în orice moment de cãtre
consiliul lor de administraþie, este important ca ei
sã se bucure de o bunã reputaþie, pentru a ocupa o
poziþie cât mai interesantã pe piaþa forþei de muncã.
O atare preocupare trebuie sã îi incite pentru a
gestiona ºi a rãspunde favorabil intereselor
acþionarilor.
n
Despre concurenþa pe piaþa bunurilor ºi serviciilor:
dacã asistãm la o concurenþã mare, o întreprindere
care este defectuos gestionatã se gãseºte în situaþia
de a avea o competitivitate degradatã.
n

5. Convergenþã sau divergenþã în modelele
utilizate în Europa pentru guvernanþa
întreprinderilor?
În lumea occidentalã, mai ales cea a þãrilor dezvoltate,
se confruntã douã modele de guvernanþã a întreprinderilor:
modelul shareholder ºi modelul stakeholder.
Modelul de tip shareholder este modelul întâlnit în
þãrile anglo-saxone. Obiectivul de atins este maximizarea
valorii pentru acþionari, adicã profitul ºi cursul bursier. În
aceste þãri, pieþele financiare sunt foarte dezvoltate, iar
capitalul întreprinderilor este relativ atomizat. În aceste
condiþii, managerii sunt controlaþi de cãtre adunãrile
generale ale acþionarilor ºi, mai ales, prin pieþele luãrilor
de control (atunci când entitãþile nu sunt suficient de
performante, acþionarii minoritari vând titlurile lor, ceea
ce face sã asistãm la o scãdere a cursurilor ºi la o creºtere a
riscurilor de luãri ostile în control: oferte publice de
cumpãrare). În condiþiile în care managerii riscã sã fie

controlul prin intermediul bãncilor sau al
întreprinderilor cu capital dispersat este puþin
frecvent;
n
piramidele (acestea sunt prezente când acþionarul
principal controleazã întreprinderea prin
intermediul, cel puþin, al unei alte firme cotate) ºi
deviaþiile de la regula „o acþiune, un vot” sunt mai
frecvente în þãrile care oferã o slabã protecþie a
acþionarilor.
Din cele de mai sus, se deduce cã mondializarea nu este
în mod obligatoriu similarã cu uniformizarea. Dincolo de
discursul în jurul supremaþiei „modelului unic” de management nord-american. ªi de controversa „convergenþã sau
divergenþã în modelele de guvernanþa întreprinderilor”.
Este uºor de dedus cã modelul de guvernanþã a
întreprinderilor unei þãri este o construcþie politicã, juridicã,
economicã, financiarã, socialã ºi contabilã, dependentã de
natura societãþii ºi de evoluþia acesteia. Mondializarea
conferã un plus convergenþei: pledoarie pentru modelul
shareholder. Diferenþele culturale pledeazã pentru recursul
la una din variantele modelului stakeholder.
n

6. Întârzieri ºi incoerenþe în implementarea
unui sistem de guvernanþã a întreprinderilor
în România
Guvernanþa întreprinderilor apare în þara noastrã, din
punct de vedere conceptual ºi reglementar, abia la
începutul anilor 2000. Întârzierea are ca explicaþie paºii
anevoioºi fãcuþi pe linia reformelor politice, juridice,
economice ºi sociale. Politicile guvernamentale de
liberalizare a economiei tãrãgãneazã aproximativ un
deceniu, dupã 1990. Este cvasiabsentã o strategie privind
dezvoltarea sectoarelor care sã valorifice tradiþiile,
resursele umane ºi cele tehnologice ale societãþii
româneºti. Bursa de valori marcheazã primele
tranzacþionãri începând cu 1995. Comisia de Valori
Mobiliare îºi îndeplineºte îndoielnic misiunea de
supraveghere a circulaþiei valorilor. Pentru a nu analiza
în detaliu ºi neimplicarea „de facto” în controlul calitãþii
informaþiilor publicate de societãþile cotate în rapoartele
lor financiare, în ton cu ceea ce reprezintã politicile
moderne de recunoaºtere ºi evaluare a diferitelor investiþii
financiare.
Dificultãþile cu care s-a confruntat sectorul bancar, în
deceniul trecut, au condus la o implicare minorã a acestuia
în sistemul de finanþare ºi la lipsa de încredere pe care au
manifestat-o partenerii acestora, la care se adaugã cea a
acþionarilor minoritari, în cazul unor instituþii financiare
româneºti ºi cu capital strãin. În rezumat, este greu sã
acceptãm cã atributul de economie funcþionalã de piaþã
poate fi asociat þãrii noastre, fãrã a admite doza de toleranþã
a partenerilor europeni ºi internaþionali.
Urmãrind cu atenþie procesul de conducere ºi de control al întreprinderilor în contextul apariþiei conceptului
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îndepãrtaþi, în situaþia de luare ostilã în control, ei vor fi
incitaþi sã gestioneze o întreprindere conform interesului
acþionarilor.
Modelul de tip stakeholder este prezent în majoritatea
þãrilor europene (cu excepþia anumitor þãri din nordul
continentului ºi a Marii Britanii). Pentru acest model,
obiectivul de atins este mai puþin maximizarea bogãþiei
acþionarilor, cât apãrarea interesului ansamblului pãrþilor
implicate, într-un fel sau altul, în viaþa întreprinderii (salariaþi,
parteneri comerciali, acþionari, manageri etc.). În modelul
de tip stakeholder, pieþele financiare nu sunt foarte
dezvoltate, iar capitalul întreprinderilor este controlat,
adesea, de acþionari puternici, care deþin o parte semnificativã
(singuri sau prin intermediul mai multor blocuri de control).
Acþionarii puternici sunt cei care protejeazã managerii în
faþa ameninþãrilor de luãri ostile în control. Diverºi autori
observã cã, prin acest model, ºi alte pãrþi participante la
procesul de guvernanþã a întreprinderilor exercitã un control asupra conducãtorilor (este vorba, în special, despre
bãnci, sindicate, clienþi, puterea publicã etc.). Franþa ºi
Germania sunt exemplele tip ale acestui model de guvernanþã
(în Germania, se vorbeºte despre capitalismul renan, pentru
a evoca maniera în care se structureazã relaþiile foarte
puternice între bãnci ºi industrie).
Convergenþa modelelor ºi sistemelor de guvernanþã
europene ºi internaþionale presupune existenþa unui model
superior celorlalte, cu alte cuvinte mai eficient din punct
de vedere politic, economic ºi social. Eventualitatea unui
atare fenomen ne conduce la ideea alinierii ansamblului
þãrilor Uniunii Europene la exemplul anglo-american, adicã
la întreprinderi care au recurs, în mod masiv, la pieþe
financiare, la acþionariatul difuzat într-o guvernanþã de tip
acþionarial. Având în vedere diferenþele culturale uriaºe
între þãrile europene ºi progresul timid pe care economiile
sud-estice ale bãtrânului continent îl fac în aceastã zonã a
managementului, finanþelor ºi contabilitãþii, procesul de
convergenþã a sistemelor de guvernanþã pare un pariu greu
de câºtigat.
În mod tradiþional, distincþia între þãrile anglo-saxone
ºi cele european-continentale, în materie de guvernanþã a
întreprinderilor, a fost exprimatã în termeni de structurã,
referitoare la reglementarea fie prin intermediul pieþelor
financiare, fie prin recursul la bãnci. Ea a îmbrãcat forma
unor explicaþii juridice, politice, concurenþiale ºi prin
analiza investitorilor instituþionali.
O lucrare de datã mai recentã (La Porta, et al., 1999),
procedând la abordare empiricã, referitoare la geografia capitalului întreprinderilor din 27 de þãri, a permis sã se observe cã:
n
întreprinderile cu capital difuz sunt mai bine reprezentate în þãri care oferã o bunã protecþie a acþionarilor;
n
controlul familial este mai prezent în þãrile cu o
slabã protecþie a drepturilor acþionarilor;
n
controlul prin forþa puterii publice a firmelor cotate
este rãspândit, în special, dacã protecþia acþionarilor
este slabã;
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de „corporate governance” în þara noastrã, nu putem sã nu
sesizãm unele inconsecvenþe fundamentale:
n
lipsa unei analize de detaliu privind raporturile între
proprietari ºi manageri;
n
precizarea cu claritate a amplorii ºi rolului celorlalte
pãrþi care sunt atrase în procesul de guvernanþã;
n
stabilirea semnificaþiei conceptelor de piaþã eficientã
ºi de piaþã activã ºi utilizarea lor în practicã;
n
implicarea cu profesionalism ºi corectitudine a
auditorilor în guvernanþa întreprinderilor;
n
promovarea în economia româneascã a unui sistem
contabil în acord cu evoluþiile internaþionale ºi
europene ºi asigurarea pârghiilor de control pentru
o informare financiarã sincerã, relevantã, fiabilã,
inteligibilã, comparabilã ºi semnificativã.
Respectând coordonatele teoriei politico-contractuale
a contabilitãþii, sã admitem ipoteza cã orice persoanã
confruntatã cu o alegere de politici contabile, în contextul
unui proiect de normã contabilã, va acþiona pentru
maximizarea bogãþiei personale. Dacã managerul stabileºte
cã bunãstarea sa depinde de valoarea de piaþã a
întreprinderii pe care o conduce, el va fi interesat sã
cunoascã efectul oricãrei decizii în domeniul contabilitãþii
asupra valorii de piaþã a titlurilor.

Teoriile financiare avanseazã adesea ipoteza cã
obiectivul maximizãrii utilitãþii sperate a managerilor coincide cu cel al acþionarilor. De aici, conducãtorii de
întreprindere îºi alocã priceperea lor pentru a realiza
interesul proprietarilor prin aplicarea politicilor adecvate
maximizãrii valorii de piaþã. Unii cercetãtori au examinat
reacþia pieþelor financiare faþã de propunerile privind
schimbãrile în regimurile de participare la rezultate (care
cuprinde sau nu opþiunile de cumpãrare a acþiunilor).
Dacã vorbim despre titluri, de evaluarea lor, trebuie sã
precizãm cã recursul la pieþe, ca modalitate de evaluare a
activelor financiare, este bazat pe ipoteza cã pieþele sunt
eficiente. Pe planul informaþional, o piaþã este eficientã
dacã orice informaþie care a contribuit la evaluarea activelor
financiare, negociate pe o astfel de piaþã, este imediat
reflectatã în cursuri. Atunci când o piaþã este eficientã,
cursul titlurilor furnizeazã o estimare bunã a valorii reale a
unei întreprinderi, pentru cã este socotit cã el integreazã
ansamblul informaþiilor disponibile.
Apare ca evident faptul cã, în materie de guvernanþã a
întreprinderilor, þara noastrã trebuie sã aleagã un model de
tip stakeholder. Care sunt structurile ºi funcþionalitatea
unui atare model? Un pariu pe care specialiºtii au datoria
sã-l câºtige fãrã echivocuri ºi întârzieri.
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