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Rezumat. În România, guvernanţa a apărut, din punct de vedere 
conceptual şi reglementar, abia la începutul anilor 2000. Întârzierea are 
ca explicaţie paşii anevoioşi făcuţi pe linia reformelor politice, juridice, 
economice şi sociale. În ultimii ani însă, contextul guvernanţei 
corporative din România s-a schimbat. Responsabilitatea şi transparenţa 
au devenit factori cheie nu doar pentru acţionari, ci şi pentru investitori, 
creditori, furnizori şi alte părţi participante.  

În acest context, merită să se analizeze, pe baza datelor statistice, 
gradul de dezvoltare a guvernanţei corporative în România. Indicatorii 
reţinuţi sunt legaţi de atributele bordului, în special structura bordului, 
mărimea, independenţa, frecvenţa întâlnirilor şi alţi factori. Sursa o 
reprezintă datele publicate oficial de către companiile listate la Bursa de 
Valori Bucureşti (BVB). Rezultatele obţinute urmează a fi comparate cu 
rezultatele altor studii realizate pe cazul ţărilor emergente precum şi cu 
media europeană. 
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1. Introducere 
 
Guvernanţa corporativă reprezintă un ansamblu de „reguli ale jocului” 

prin care companiile sunt gestionate intern şi supervizate de consiliul 
directorilor, în scopul de a proteja interesele tuturor părţilor participante. Ea 
„specifică repartizarea drepturilor şi responsabilităţilor între diferiţii participanţi 
într-o companie precum consiliul, managerii, acţionarii şi alte părţi participante, 
şi precizează regulile şi procedurile pentru luarea deciziilor referitoare la 
afacerile companiei. În acest fel, ea furnizează structura prin care sunt stabilite 
obiectivele companiei şi mijloacele de atingere a acestora şi se monitorizează 
performanţa” (OECD, 1999, p. 2).  

Falimentele spectaculoase, crizele financiare şi prăpastia dintre 
compensaţiile acordate directorilor şi performanţa corporaţiei din ultimele trei 
decenii au demonstrat că instituirea guvernanţei corporative nu reprezintă doar 
un mijloc de supravieţuire în zilele noastre, ci o strategie de a prospera. 
Guvernanţa ajută companiile să atragă investiţii şi să îşi crească performanţele 
economice şi competitivitatea, pe termen lung. Acest ajutor se realizează, în 
special, prin faptul că guvernanţa corporativă impune transparenţă asupra 
tuturor tranzacţiilor şi adoptarea de standarde de transparenţă în relaţia cu 
investitorii şi creditorii.  În plus, guvernanţa corporativă ameliorează 
managementul firmei prin faptul că limitează abuzul de putere al celor din 
interior asupra resurselor companiei şi furnizează mijloacele de a monitoriza 
comportamentul managerilor, pentru a asigura responsabilitatea companiei 
(Omar et al., 2004, p. 6). 

Deoarece instituirea guvernanţei corporative este în mod clar benefică 
pentru companii, în ţările dezvoltate, s-au făcut eforturi substanţiale pentru 
ameliorarea acesteia. Schimbările sistemelor de guvernanţă au devenit evidente, 
printre altele, odată cu adoptarea codurilor de bună conduită. Traducerea 
regulilor de bună conduită, promulgate în coduri de practici efective, de către 
întreprinderi, relevă o alegere neobligatorie, cu toate că ar putea să fie vorba şi 
despre unele presiuni în favoarea conformării. Actualmente, pot fi identificate 
aproximativ 180 de coduri, la nivel mondial, coduri caracterizate printr-un grad 
ridicat de convergenţă din punct de vedere al conţinutului lor  (Aguilera, 
Cuervo-Cazurra, 2004, pp. 417-446).  

Născute în contextul ţărilor dezvoltate, recomandările „celor mai bune 
practici” de guvernanţă au fost diseminate dincolo de frontierele acestora. Ţările 
emergente s-au aflat printre cei interesaţi. Pentru ca măsurile de guvernanţă 
corporativă să aibă însă impact într-o economie, trebuie să existe un set de 
instituţii democratice ale economiei de piaţă. Ca urmare, instituirea guvernanţei 
corporative în ţările emergente necesită mai mult decât preluarea unor modele 
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bine concepute care funcţionează în economiile dezvoltate. Trebuie să se 
realizeze tranziţia de la instituţii de guvernanţă bazate pe relaţii la instituţii ce se 
fondează pe reguli. Această tranziţie este dificilă din cauza unor posibile 
exproprieri ce ar afecta persoanele şi grupurile angajate în conflicte pentru 
putere în plan economic şi politic (CIPE, 2002, p. 9). 

Cercetarea noastră îşi propune să analizeze principiile de guvernanţă 
corporativă utilizate de companiile din economiile emergente, unde 
competitivitatea, în contextul economiei globale actuale, este mai dificilă. 
Accentul se va pune pe cazul României. 

Restul lucrării este organizat astfel. Secţiunea 2 prezintă o sinteză a 
literaturii asupra guvernanţei corporative în economiile emergente. Secţiunea 3 
prezintă contextul guvernanţei corporative în România. Secţiunea 4 descrie 
metoda de cercetare şi prezintă rezultatele. În secţiunea finală, concluziile sunt 
acompaniate de o descriere a direcţiilor viitoare de cercetare.  

 
2. Sinteza literaturii pe tema guvernanţei corporative în economiile 
emergente  
 
În această secţiune, furnizăm o scurtă trecere în revistă a literaturii 

teoretice şi empirice pe tema implementării principiilor de guvernanţă 
corporativă în economiile emergente.   Literatura pe această temă este extrem 
de bogată. Unele studii analizează guvernanţa corporativă într-o singură ţară 
emergentă (Black, 2001, în Rusia, Jandik, Rennie, 2005, în Republica Cehă, 
Sarkar, Sarkar, 2005, în India, Black, Jang, Kim, 2006, în Coreea, Vitezić, 
2006, în Croaţia, Siddiqui, 2010, în Bangladesh). Altele sunt însă studii 
realizate pe mai multe ţări (Faccio et al., 2001), Lefort, Walker, 2003, Klapper, 
Love, 2004, Allen, 2005, Durnev, Kim, 2005, Driffield et al., 2005, Love, 
Rachinsky, 2007).  

Abordarea tematică este variată. Unele studii au avut în vedere faptul că 
multe companii din economiile emergente sunt legate de un grup sau 
conglomerat economic care exercită control asupra lor şi deţin o cotă 
importantă din acţiunile acestora. Conglomeratele s-au dezvoltat şi şi-au întins 
aria de acoperire prin practici de intermediere internă, chiar şi în perioade de 
reformă economică şi dereglementare (Lefort, Walker, 2000, p. 7). Ca urmare, 
s-a încercat să se aprecieze în ce măsură afilierea la un conglomerate reprezintă 
un lucru bun pentru investitori. Astfel, Khanna & Palepu (1999, pp. 271-310) 
au constatat că în Chile şi India afilierea la grup a condus la creşterea 
performanţei economice şi că gradul de diversificare a conglomeratelor conduce 
la o creştere a performanţei numai după ce s-a atins un anumit nivel. Tot pe 
cazul societăţilor chiliene, Lefort & Walker (2003, p. 8) au evidenţiat că 
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afilierea la grup tinde să descrească valoarea firmei şi acest efect este parţial 
redus atunci când există o separare între fluxul de trezorerie şi drepturile de 
control.  

Alte studii realizate pe economiile emergente au analizat impactul 
implementării principiilor de guvernanţă asupra performanţei întreprinderilor.  
Astfel, în 2001, Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) a realizat clasamente 
privind guvernanţa corporativă  pentru 495 companii din 25 de ţări emergente. 
Raportul a evidenţiat că companiile cu un index al guvernanţei mai ridicat au 
înregistrat o performanţă operaţională şi randamente bursiere superioare. 
Klapper & Love (2004, pp. 287-322) au utilizat clasamentul produs de CLSA 
pentru a investiga, cu ajutorul regresiilor multivariate, relaţia dintre guvernanţa 
corporativă şi performanţă. Testele lor au arătat că o guvernanţă corporativă 
mai bună este puternic corelată cu o performanţă operaţională şi o valoare de 
piaţă mai bune. Mai mult, cei doi cercetători au evidenţiat că firmele cu o 
guvernanţă de bună calitate pot compensa existenţa unui cadru reglementar 
ineficient şi pot să ofere protecţie investitorilor, în ciuda unui mediu economic 
ostil. 

Studiul realizat de Black (2001, pp. 89-108) pe un eşantion de firmele 
ruseşti, pentru anul 1999, a arătat o puternică corelaţie între un indice de 
guvernanţă corporativă şi valoarea de piaţă. În mod similar, pentru perioada 
1999-2004, s-a constatat o importantă corelaţie economică şi statistică între 
guvernanţă şi valoarea de piaţă (Black et al., 2006, pp. 361-379). În domeniul 
financiar însă există doar câteva relaţii semnificative, dar slabe în plan 
economic, între calitatea guvernanţei şi performanţa operaţională, dacă aceste 
două variabile sunt măsurate în aceeaşi perioadă; intensitatea legăturii scade şi 
mai mult dacă performanţa operaţională este măsurată într-o perioadă ulterioară 
(Love, Rachinsky, 2007, p. 17). 

Numeroase alte cercetări s-au axat pe rolul datoriei în guvernanţa 
corporativă din economiile emergente. Datoriile reprezintă un mecanism 
important de rezolvare a problemelor în corporaţiile în care există o separare 
între proprietate şi control. Este evident că managerii au interesul să extindă 
mărimea companiei dincolo de pragul impus de maximizarea profitului, 
deoarece cu cât compania pe care o conduc este mai mare cu atât ei îşi măresc 
puterea, prestigiul şi remuneraţia. În aceste condiţii, datoriile sunt utilizate ca un 
mecanism de disciplinare pentru reducerea costurilor de agenţie, prin alinierea 
intereselor acţionarilor şi managerilor, conform „ipotezei controlului” prin 
creşterea datoriilor (Jensen, 1986, p. 326).  Astfel, Faccio et al. (2001, p. 2) au 
constat că în societăţile din ţările est-asiatice, acţionarul majoritar deţinea 
control asupra mai multor resurse pe care putea să le exproprieze, majorând în 
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acelaşi timp şi nivelul datoriilor firmei. Tian (2005, p. 5) nu a identificat nicio 
evidenţă privind rolul disciplinar al datoriilor, în cazul companiilor chineze. 

Studiu realizat de Harvey et al. (2004, p. 24) pe 18 economii emergente a 
evidenţiat un efect disciplinar limitat al datoriilor, acesta fiind dependent de 
natura capitalului împrumutat. Astfel, studiul indică faptul că beneficiul 
marginal al contractării de datorii este caracteristic acelor firme unde există 
costuri de agenţie mai ridicate. În astfel de firme, există şi o problemă de 
suprainvestire, corelată cu un nivel ridicat al valorii activelor şi cu posibilităţi 
de creştere limitate a activităţii economice. Împrumuturile pe termen lung pe 
pieţele internaţionale sunt îndeosebi de eficiente în vederea creării de valoare 
pentru aceste firme.    

Driffield et al. (2005, pp. 23-27) au evidenţiat, pe un eşantion de societăţi 
din Coreea şi Indonezia, că nivele mai ridicate de concentrare a deţinerilor sunt 
asociate cu nivele mai ridicate de îndatorare, indiferent dacă o firmă este 
deţinută de o singură familie sau nu. Totuşi, efectele drepturilor de control 
asupra gradului de îndatorare şi a profitului marginal depind de faptul că o 
firmă este deţinută de o singură familie şi de existenţa unui manager care deţine 
un pachet majoritar de acţiuni.    

La rândul lor, Sarkar & Sarkar (2005) au examinat pe un eşantion de 
societăţi indiene efectul schimbărilor instituţionale pentru întărirea efectului de 
disciplinare a managerilor şi de reducere a efectului negativ al îndatorării. 
Rezultatele au indicat că, în primii ani de schimbări instituţionale, îndatorarea 
nu are niciun efect asupra firmelor separate sau în cadrul grupurilor. Acest efect 
apare însă pe măsură ce schimbările instituţionale se adâncesc, iar firmele devin 
tot mai orientate spre pieţele financiare. De asemenea, ei au constatat că există 
câteva dovezi ale rolului negativ al îndatorării în societăţile de grup care sunt 
vulnerabile la astfel de fenomene de ineficienţă.  

Există şi cercetări care au încercat să identifice modele de guvernanţă 
corporativă adoptate în economiile emergente. În ţările dezvoltate există două 
modele de guvernanţă corporativă: modelul shareholder şi modelul stakeholder. 
În timp ce modelul shareholder are ca obiectiv maximizarea valorii pentru 
acţionari, pentru modelul stakeholder obiectivul de atins este mai degrabă 
apărarea interesului ansamblului părţilor implicate, într-un fel sau altul, în viaţa 
întreprinderii (salariaţi, parteneri comerciali, acţionari, manageri etc.). 
Rezultatele au evidenţiat că unele economii emergente tind să adopte modelul 
shareholder, în ciuda faptului că acest model se bazează pe ipotezele de pieţe 
eficiente şi pe finanţarea bursieră (Mukherjee-Reed, 2002, în India, Reed, 2002, în 
Coreea de Sud, West, 2006, în Africa de Sud). Multe dintre aceste economii sunt 
foste colonii britanice şi au un sistem de drept cutumiar. Alte economii emergente 
au adoptat sistemul stakeholder (Rwegasira, 2000, în Africa, Vitezić, 2006, în 
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Croaţia, Feleagă, 2008, în România, Siddiqui, 2010, în Bangladesh). În 
economiile emergente, organizaţiile sunt puţin motivate să acţioneze într-un 
mod etic din punct de vedere social, dacă acţiunile lor nu sunt relaţionate cu 
resursele. Acest lucru justifică de ce modelul stakeholder este mai adecvat 
pentru ţările respective.  

 
3. Guvernanţa corporativă în România 
 
Guvernanţa întreprinderilor apare în ţara noastră, din punct de vedere 

conceptual şi reglementar, abia la începutul anilor 2000. Întârzierea are ca 
explicaţie paşii anevoioşi făcuţi pe linia reformelor politice, juridice, economice 
şi sociale. Politicile guvernamentale de liberalizare a economiei după revoluţia 
anticomunistă tărăgănează încă după un deceniu de semicapitalism. Este 
cvasiabsentă o strategie privind dezvoltarea sectoarelor care să valorifice 
tradiţiile, resursele umane şi cele tehnologice ale societăţii româneşti. Bursa de 
valori de la Bucureşti marchează primele tranzacţionări începând cu 1995. 
Comisia de Valori Mobiliare îşi îndeplineşte îndoielnic misiunea de 
supraveghere a circulaţiei valorilor. Pentru a nu analiza în detaliu şi 
neimplicarea „de facto” în controlul calităţii informaţiilor publicate de 
societăţile cotate în rapoartele lor financiare, în ton cu ceea ce reprezintă 
politicile moderne de recunoaştere şi evaluare a diferitelor investiţii financiare. 

Pe de altă parte, dificultăţile cu care s-a confruntat sectorul bancar, în 
deceniul trecut, a condus la o implicare minoră a acestuia în sistemul de 
finanţare şi la lipsa de încredere pe care au manifestat-o partenerii acestora, la 
care se adaugă cea a acţionarilor minoritari, în cazul unor instituţii financiare 
româneşti şi cu capital străin. În consecinţă, este greu să acceptăm că atributul 
de economie funcţională de piaţă poate fi asociat României, fără a admite doza 
de toleranţă a partenerilor europeni şi internaţionali. 

Acesta este contextul în care, în 2001, BSE a creat, pentru admitere la 
Cota Bursei, Categoria Plus („a plusului de transparenta”) şi a adoptat primul 
Cod de guvernanţă corporativă. Societăţile cotate puteau să promoveze în 
Categoria Plus numai după ce preluau integral în actele lor constitutive 
prevederile Codului de guvernanţă corporativă. Acest demers nu a avut succesul 
scontat, o singură societate solicitând promovarea în Categoria Plus. În anii 
următori, BSE a creat Institutul de Guvernanţă Corporativă, care s-a angajat în 
educarea emitenţilor cotaţi în ceea ce priveşte promovarea unor standarde de 
guvernanţă corporativă adecvate, şi a fost un participant activ în descoperirea 
celor mai bune practici de guvernanţă corporativă, contribuind la adoptarea 
Cartei Albe a Guvernanţei Corporative în ţările din Sud-Estul Europei. Cu toate 
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acestea, implementarea guvernanţei corporative în România nu este lipsită de 
unele inconsecvenţe fundamentale (Feleagă, 2008, p. 44): 

 lipsa unei analize de detaliu privind raporturile între proprietari şi 
manageri; 

 slaba implicare a celorlalte părţi participante în procesul de luare a 
deciziilor; 

 lipsa unui cadru conceptual pentru o piaţă eficientă şi implicaţiile sale 
societale; 

 implicarea discutabilă  a auditorilor în promovarea guvernanţei 
întreprinderilor; 

 eşecul reformelor de implementare a unui sistem contabil în acord cu 
evoluţiile internaţionale; 

 slăbiciunea mecanismelor de control pentru o informare financiară 
sinceră, relevantă, fiabilă, inteligibilă, comparabilă şi semnificativă. 

În 2008, BSE a adoptat un nou Cod de Guvernanţă Corporativă, care are 
la bază principiile OCDE ale guvernanţei corporative. Codul a intrat în vigoare 
începând cu anul fiscal 2009 şi este aplicat în mod voluntar de către companiile 
tranzacţionate pe piaţa reglementată operată de BSE. Societăţile care decid 
adoptarea totală sau parţială a acestuia au obligaţia să transmită anual către BSE 
o Declaraţie de conformare sau neconformare cu prevederile codului de 
guvernanţă corporativă (Declaraţia „aplici sau explici”), în care se specifică 
recomandări de care au fost efectiv implementate, precum şi modalitatea de 
implementare. 

Codul de Guvernanţă Corporativă al BSE este asemănător celor adoptate 
de celelalte state membre UE şi prevede recomandări noi de conformare, 
importante pentru directori şi pentru consiliile de administraţie aflate la 
conducerea companiilor româneşti.  

BSE consideră prevederile codului ca având caracter supletiv faţă de alte 
acte normative din România, aplicabile companiilor tranzacţionate pe piaţa 
reglementată (de exemplu, Legea societăţile comerciale, Legea contabilităţii, 
Legea privind piaţa de capital etc.). 

 
4. Aspecte metodologice: selectarea eşantionului şi rezultate 
 
Obiectivul cercetării noastre este să investigheze, pe baza datelor 

statistice, nivelul de importanţă acordat principiilor de guvernanţă corporativă 
în România. Sursa o reprezintă datele publicate oficial de către companiile 
listate la BSE. La sfârşitul anului 2010, la BSE erau înscrise 101 companii, 
clasificate pe patru categorii: categoria I (25), categoria II (49), categoria III (1) 
şi nelistate (26). Pentru realizarea prezentului studiu au fost reţinute doar 
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companiile din categoria I, deoarece am considerat că este mai probabil ca 
aceste companii să fi adoptat şi să se fi conformat, în mod voluntar, prevederilor 
codului de guvernanţă al BSB. Pentru a obţine date omogene, am decis să 
excludem din analiză 10 societăţi care desfăşoară activităţi financiare. 
Eşantionul nostru final cuprinde 15 societăţi şi este prezentat în tabelul 1.  
 

Tabelul 1  
Companiile din eşantion 

Număr curent Denumire societate 
1 ALRO SA 
2 ANTIBIOTICE S.A 
3 AZOMURES S.A. 
4 BIOFARM S.A. 
5 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 
6 CONCEFA SA SIBIU 
7 IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 
8 OIL TERMINAL S.A. 
9 OLTCHIM S.A. RM. VALCEA 
10 OMV PETROM S.A. 
11 PREFAB SA BUCURESTI 
12 ROPHARMA SA BRASOV 
13 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 
14 SOCEP S.A. 
15 TURBOMECANICA S.A. 

 
Indicatorii reţinuţi sunt legaţi de atributele consiliului de administraţie: 

mărimea, structura, frecvenţa întâlnirilor, independenţa, distincţia între 
preşedintele consiliului de administraţie şi directorul executive precum şi 
divulgarea de informaţii.  

Mărimea consiliului de administraţie 
Numărul de membri ai consiliului de administraţie depinde, în principiu, 

de reglementările din fiecare ţară, de mărimea întreprinderii şi de sectorul căreia 
îi aparţine întreprinderea. Analiza realizată de Maier (2005, p. 8) evidenţiază o 
mare diversitate în ceea ce priveşte mărimea consiliului de administraţie, 
numărul mediu de membri variind de la 7,2 în Noua Zeelandă la 22,8 în 
Germania. 

Codul de guvernanţă al BVB prevede că consiliul de administraţie trebuie 
să aibă un număr de membri care garantează eficienţa capacităţii sale de a 
supraveghea, analiza şi evalua activitatea directorilor, precum şi tratamentul 
echitabil al acţionarilor. În cazul societăţilor din eşantionul analizat, numărul 
mediu de membri ai consiliului de administraţie este de şase. Această medie 
este în acord cu legea societăţilor comerciale care prevede un număr minim de 
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trei şi un număr maxim de 11 membri. Media românească este mai mică decât 
media europeană de 12,5 membri (Albert-Roulhac, Breen, 2005, pp. 19-29), 
rezultat care poate fi explicat prin mărimea întreprinderilor şi structura 
acţionariatului.  

 
Structura consiliului de administraţie 
 
Pentru a analiza structura consiliului de administraţie s-a făcut apel la trei 

indicatori: internaţionalizarea, vârsta şi diversitatea membrilor. Rezultatele au 
evidenţiat că, în România, ponderea membrilor străini în consiliul de 
administraţie este de 16 %. Deşi valoarea este identică cu media europeană 
(Albert-Roulhac, Breen, 2005, pp. 19-29), trebuie precizat că doar trei dintre 
cele 15 societăţi din eşantion au membrii străini. Mai mult, pentru două dintre 
acestea procentajul membrilor străini este peste 70% şi se explică prin ponderea 
pe care îl are capitalul străin în aceste societăţi.   

Media de vârstă a membrilor consiliului de administraţie este de 51 de 
ani. Vârsta medie a membrilor consiliului în Europa este de 55 de ani. În medie, 
administratorii au servit în acelaşi consiliu timp de 5,6 ani, ceea ce reprezintă 
mai mult decât în România (în jur de patru ani). 

In consiliile europene, numărul de femei a crescut de la 6% la 7% (Albert-
Roulhac, Breen, 2005, pp. 19-29). În România, acest procentaj este mult mai 
mare, reprezentând aproximativ 16%.    

 
Frecvenţa întâlnirilor 
 
Codul de guvernanţă al BSE stabileşte frecvenţa minimă a întâlnirilor 

consiliului de administraţie. Acestea trebuie să se întrunească ori de câte ori este 
necesar pentru îndeplinirea eficientă a responsabilităţilor sale, dar este 
recomandabilă cel puţin o întrunire pe trimestru. Media întâlnirilor pentru 
societăţile din eşantionul nostru este şase. Media întâlnirilor în ţările europene 
care au un consiliu de administraţie dualist este de 6,7 şedinţe, iar în cele care 
au un consiliu unitar de 9,3 şedinţe (Albert-Roulhac, Breen, 2005, pp. 19-29). 

 
Independenţa  
 
Codul de guvernanta al BSE prevede că structura consiliului de 

administraţie trebuie să asigure un echilibru între membrii executivi şi 
neexecutivi  astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu 
poată domina, în general, procesul decizional al Consiliului. Mai mult, un 
număr suficient de membri ai consiliului de administraţie trebuie să fie 
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administratori independenţi, în sensul că aceştia nu au sau nu au avut recent, 
direct sau indirect, nicio relaţie de afaceri cu emitentul sau persoane implicate 
cu acesta, de o asemenea importanţă încât să le influenţeze obiectivitatea 
opiniilor.  

Analiza realizată asupra companiilor listate la BVB a evidenţiat că pentru 
27% dintre acestea este asigurată independenţa consiliului de administraţie, iar 
pentru 53%, nu. În cadrul eşantionului, 20% dintre societăţi nu au furnizat 
informaţii privind independenţa consiliului de administraţie. Analiza realizată 
de Maier (2005, pp. 9-10) a evidenţiat procentaje medii privind independenţa 
consiliului de administraţie care au variat pe o scară de la 1,5% în Germania la 
81,3% în Elveţia. 

Conform codului de guvernanţă al BSE, consiliul de administraţie trebuie 
să înfiinţeze un comitet de audit, pentru a-l asista în îndeplinirea 
responsabilităţilor sale în domeniul raportării financiare. Acest comitet trebuie 
să fie alcătuit exclusiv din administratori neexecutivi şi să conţină un număr 
suficient de administratori independenţi. 

În cazul eşantionului nostru, pentru 80% dintre societăţi nu se asigură 
independenţa comitetului de audit. Celelalte societăţi nu oferă informaţii relevante 
pentru a realiza o analiză obiectivă cu privire la independenţa membrilor 
comitetului de audit. Studiul realizat de Maier (2005, p. 10) a evidenţiat, în medie, 
o independenţă a comitetului de audit de 64,5%, aceasta variind de la 4% în 
Japonia la 95% în Canada, US, Irlanda, UK, Luxembourg şi Olanda.   

 
Distincţia între preşedintele consiliului de administraţie şi directorul 
executiv 
 
Conform recomandărilor „celor mai bune practici” de guvernanţă din 

economiile dezvoltate, consiliul de administraţie numeşte preşedintele, dintre 
persoanele care nu fac parte din managementul companiei. Pentru eşantionul 
analizat s-a constatat că la 67% dintre societăţi funcţiile de preşedinte al 
consiliului de administraţie şi cea de director executiv sunt deţinute de aceeaşi 
persoană. La restul societăţilor, cele două funcţii sunt deţinute de persoane 
diferite.  

 
Divulgarea de informaţii privind remunerarea membrilor CA şi directorilor 
 
Utilizatorii externi sunt interesaţi, pe lângă numeroase alte informaţii 

despre companie, de politica de remunerare a membrilor consiliului de 
administraţie şi a directorilor. Nivelul remuneraţiei are influenţă asupra 
interesului pe care administratorii şi directorii îl manifestă în activitatea 
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desfăşurată în cadrul companiei. Codul de guvernanţă al BSE prevede că 
societăţile trebuie să se asigure de serviciile unor administratori şi directori cu o 
bună pregătire profesională şi un profil etic ireproşabil printr-o politică de 
remunerare corespunzătoare, compatibilă cu strategia şi interesele pe termen 
lung ale entităţilor respective.  Studiul realizat de Maier (2005, p. 11) pe un 
eşantion de întreprinderi din 24 de ţări a evidenţiat că media divulgării de 
informaţii privind remunerarea membrilor consiliului de administraţie şi 
directorilor este de 84%. Niciuna dintre societăţile româneşti analizate nu a 
divulgat însă informaţii privind remunerarea. În lipsa acestor informaţii nu se 
poate compara remunerarea cu frecvenţa întâlnirilor pentru a calcula 
compensaţia medie pe întâlnire. În Europa, indemnizaţia medie acordată unui 
administrator pentru fiecare şedinţă era în 2005 de 7,301 euro (Albert-Roulhac, 
Breen, 2005, pp. 19-29).  

 
Existenţa unui cod de etică 
 
Dacă se au în vedere „cele mai bune practici” de guvernanţă din 

economiile dezvoltate, implementarea unui cod de etică este absolut necesară. 
În Europa, în medie, 73% dintre companii au un cod de etică semnificativ. În 
România, doar 47% dintre companii prezintă informaţii privind existenţa unui 
cod de etică.    

 
5. Concluzii şi direcţii viitoare de cercetare 
 
Guvernanţa corporativă este recunoscută ca un element cheie în atragerea 

investiţiilor şi în creşterea performanţei economice şi competitivităţii, pe termen 
lung. Globalizarea pieţelor financiare a contribuit la reducerea diferenţelor 
dintre economiile avansate şi economiile emergente, în ceea ce priveşte 
implementarea guvernanţei. Totuşi, datorită factorilor culturali, economici şi 
sociali din economiile emergente nu se poate vorbi încă de o abordare 
exhaustivă, mai ales atunci când se face comparaţie cu economiile dezvoltate.  

În România, guvernanţa corporativă a apărut din punct de vedere 
conceptual şi reglementar la începutul anilor 2000. Primul cod de guvernanţă 
corporativă a fost adoptat în 2001. În 2008, el a fost înlocuit cu un nou cod de 
guvernanţă corporativă, care are la bază principiile OCDE. Noul cod este 
aplicat în mod voluntar de către companiile tranzacţionate pe piaţa reglementată 
operată de BSE. În acest context, cercetarea noastră şi-a propus să analizeze, pe 
un eşantion de societăţi cotate la BSE, gradul de conştientizare a importanţei 
principiilor de guvernanţă în România. Indicatorii reţinuţi au fost legaţi de 
atributele consiliului de administraţie: mărimea, structura, frecvenţa întâlnirilor, 
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independenţa, distincţia între preşedintele consiliului de administraţie şi 
directorul executive, precum şi divulgarea de informaţii. 

Rezultatele au evidenţiat că majoritatea societăţilor din eşantion nu 
îndeplinesc recomandările codului de guvernanţă în ceea ce priveşte 
independenţa administratorilor şi a membrilor comitetului de audit. În plus, 
pentru majoritatea societăţilor analizate, gradul lor de transparenţă este 
incomparabil mai mic decât cel al altor societăţi europene.   

Astfel, există suficiente posibilităţi de dezvoltare a cercetării în această 
arie. Astfel, eşantionul ar putea să fie extins la societăţi din sectorul bancar şi s-
ar putea verifica dacă o variabilă reprezentând grupul de firme produce rezultate 
semnificative. În plus, s-ar putea explora complexul motivaţional pentru 
companiile româneşti care decid să implementeze recomandările codului de 
guvernanţă, impactul guvernanţei corporative asupra performanţei lor dar şi 
contribuţia cantitativă a altor variabile contextuale (economice, politice, sociale, 
culturale) asupra acestei performanţe.   

 
Mulţumiri 
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