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Rezumat. Pe fondul actualelor realităţi economice, caracterizate 

prin incertitudine şi neîncredere, al creşterii gradului de complexitate a 
mediului în care îşi desfăşoară activitatea, întreprinderile româneşti 
trebuie să dea dovadă de o bună organizare, flexibilitate, abilitate, bună 
gestionare a riscului şi să prezinte încredere pentru partenerii economici 
şi sociali. Răspunsul la multe din aceste provocări este oferit de un sistem 
de conducere modern, care-şi dovedeşte tot mai convingător valenţele, 
respectiv guvernanţa corporatistă.   

Prezentul articol reprezintă o încercare de sintetizare a princi-
palelor aspecte teoretice şi practice legate de guvernanţa corporatistă, 
modelele acesteia, precum şi o viziune asupra necesităţii aplicării acestui 
sistem de conducere în întreprinderile româneşti. De asemenea, în 
conţinutul articolului va fi reflectată succint şi situaţia actuală a 
implementării sistemului guvernanţei corporatiste în întreprinderile 
româneşti. 
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Introducere 
 

Dinamica economică actuală şi acerba concurenţă existentă pe toate pieţele, 
indiferent de profil, impun modificări majore în sistemul de conducere al 
întreprinderilor şi adoptarea unei noi conduite manageriale. În acest context, se 
aplică tot mai adesea sistemul de management al performanţelor şi guvernanţa 
corporatistă, ca sisteme de conducere moderne şi extreme de eficiente (Lenghel, 
2005). Datorită creşterii continue a competitivităţii mediului de afaceri naţional şi 
internaţional, managerii de astăzi îşi axează acţiunile, în primul rând, pe creşterea 
eficacităţii întreprinderilor, ceea ce implică existenţa unui sistem de management 
bine definit, modern şi performant. În contextul actual, în care pieţele sunt din ce 
în ce mai competitive şi mai exigente, întreprinderile româneşti trebuie să fie 
capabile să se adapteze rapid la schimbările din mediul de afaceri, să asimileze 
aceste schimbări şi să opereze cu ele la cel mai înalt nivel de eficacitate. 
Capacitatea de absorbţie a informaţiilor şi de adaptare la nou depind atât de 
caracteristicile şi structura întreprinderilor, cât şi de capacităţile manageriale şi de 
leadership de la nivelul acestora.    

 
Material şi metodă 
 
Materialele utilizate la realizarea acestui articol au fost reprezentate de: 

lucrări de specialitate din literatura naţională şi internaţională, studii efectuate 
de cercetătorii ştiinţifici români şi străini, site-urile de specialitate şi ale 
instituţiilor care au implementat sistemul guvernanţei corporatiste (Bursa de 
Valori Bucureşti, OMV – PETROM etc.). 

Metodele de cercetare utilizate s-au bazat, în primul rând, pe studiul şi 
documentarea bibliografică, având în vedere aprofundarea aspectelor teoretice 
de bază ale domeniului guvernanţei corporatiste, precum şi observarea practicii 
economice din întreprinderile româneşti privind guvernanţa corporatistă.      

 
Guvernanţa corporatistă – aspecte fundamentale 
 
Procesul de îmbunătăţire a eficienţei economice de ansamblu în întreprin-

derile româneşti, şi nu numai, trebuie să pornească de la buna guvernanţă şi 
conducere a acestora. Administrarea întreprinderilor este deja pe deplin 
recunoscută ca fiind esenţială pentru stabilirea unui climat de investiţii atractiv, 
caracterizat prin existenţa unor firme competitive şi a unor pieţe eficiente. 

La momentul actual, există numeroase studii şi probe empirice care arată 
că anumite aspecte fundamentale privind guvernanţa corporatistă joacă un rol 
cheie în îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor, în primul rand, prin 
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uşurarea accesului acestora la pieţele de capital, ceea ce sporeşte încrederea 
investitorilor şi contribuie la creşterea competitivităţii întreprinderilor.   

Principiile guvernanţei corporatiste implică o serie de măsuri care duc, în 
final, la creşterea transparenţei societăţilor, ceea ce le face mai atractive. În 
plus, implementarea măsurilor de guvernanţă corporatistă reprezintă o 
preocupare a managerilor companiilor listate la bursă, dar şi a autorităţilor. 
Importanţa implementării guvernanţei corporatiste este esenţială în atragerea 
unor investitori importanţi. Studii recente fac chiar legătura între performanţa 
companiilor şi eficienţa modelului de guvernanţă corporatistă aplicat (Briciu, 
2012). Investitorii acordă, mai nou, o mare importanţă sistemelor de guvernanţă 
corporatistă implementate în companii şi sunt dispuşi să plătească în plus pentru 
rezultate bune în acest domeniu. 

Companiile sunt perfect conştiente de această realitate şi îi acordă 
considerabil mai multă importanţă faţă de anii trecuţi. Exemplele bune şi rele de 
pe piaţa internaţională vorbesc de la sine. Astfel, pe de o parte, sunt companii 
care au depus mult efort şi timp pentru a atinge standarde înalte de guvernanţă 
corporatistă. Drept urmare, aceste companii sunt percepute ca exponenţi ai 
guvernanţei bazate pe valoare adăugată, fiind capabile să maximizeze valoarea 
lor prin sisteme şi procese care permit managerilor, indiferent de nivelul 
ierarhic, să evalueze şi să monitorizeze performanţele realizate. De cealaltă 
parte sunt companiile care nu au reuşit să construiască sistemul guvernanţei 
corporatiste şi să aibă o abordare transparentă faţă de diferitele părţi interesate. 
Prin urmare, carenţele sistemelor organizaţiilor în cauză ies la suprafaţă şi se 
dovedesc a fi mai mult decât stânjenitoare, uneori determinând chiar rezultate 
dezastruoase. 

În final, testul eficienţei modelului de guvernanţă al unei întreprinderi este 
reprezentat de măsura în care aceasta reuşeşte să-şi atingă obiectivul principal, 
şi anume acela de a maximiza valoarea companiei din perspectiva acţionarilor şi 
a comunităţii. Totul ţine de modalitatea în care reuşeşte să organizeze un sistem 
ideal: satisfacerea cerinţelor clienţilor, angajaţilor, furnizorilor, distribuitorilor 
etc., răsplata fiind, în cazul unor rezultate bune, valoarea sporită şi durabilă. 

Respectarea principiilor guvernanţei corporatiste este recunoscută ca fiind 
din ce în ce mai importantă nu doar în termeni de etică, dar şi esenţială în 
dezvoltarea unei afaceri sănătoase şi prospere. Întreprinderile care respectă 
standardele înalte ale guvernanţei corporatiste vor câştiga încrederea clienţilor, 
încrederea celor care furnizează surse de finanţare, precum şi încrederea din 
partea acţionarilor, ceea ce va duce la o mai bună performanţă  a acestora pe 
piaţă. Exerciţiul evaluării riscului este menit să ajute o întreprindere să-şi 
maximizeze potenţialul, prin concentrarea asupra obiectivelor strategice şi pe 
termen lung, precum şi prin optimizarea nivelului de risc asociat operaţiunilor 
sale. În condiţiile în care nicio întreprindere nu acţionează într-un mediu lipsit 
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complet de risc, aceasta fiind o componentă fundamentală a mediului de afaceri, 
exerciţiul de evaluare a riscului trebuie să fie corect, complet şi fundamentat 
ştiinţific. 

Guvernanţa corporatistă a apărut şi s-a dezvoltat fiind influenţată pe rând 
de mediile economice bazate pe proprietatea familială, capitalul bancar, 
investitorii instituţionali sau societăţile anonime. În mod surprinzător, 
momentele de criză au avut efecte benefice asupra identificării căilor de 
îmbunătăţire a guvernanţei corporatiste, astfel încât metodele de aplicare şi 
principiile acesteia să corespundă fiecărei etape din evoluţia economiei 
mondiale. 

 
Modelele de guvernanţă corporatistă 
 
Principiile guvernanţei corporatiste stabilite de OCDE (Organizaţia de 

Cooperare şi Dezvoltare Economică) sunt oferite ca un etalon, dar fiecare stat, 
în funcţie de specificul economiei, culturii organizaţionale, modului de 
proprietate, intervenţiei statului în economie, pieţei financiare şi de capital etc., 
îşi defineşte propriul cod de guvernanţă corporatistă.  

Principalele modele de guvernanţă corporatistă consacrate şi 
implementate în decursul timpului la nivel internaţional sunt modelul anglo – 
saxon şi modelul german.   

Modelul de guvernanţă corporatistă anglo-saxon sau anglo-american 
este specific firmelor din Marea Britanie, SUA, Hong Kong, Canada şi 
Australia. Societăţile comerciale care  aplică acest model de guvernanţă 
corporatistă se remarcă printr-un acţionariat dispersat, o concentrare redusă a 
forţei financiare, astfel încât puterea este exercitată de către manageri. Este un 
sistem care se bazează pe controlul din exterior, de la pieţele de capital care 
sunt foarte active şi puternic dezvoltate, care influenţează, prin intermediul 
fuziunilor şi achiziţiilor asupra companiilor listate la bursă, controlul acestora şi 
tranzacţionarea titlurilor de valoare (outsider-based system). În aceste condiţii, 
protecţia investitorilor, atunci când nu există acţionari importanţi, reprezintă o 
preocupare permanentă a instituţiilor de reglementare a pieţelor prin 
intermediul practicilor şi politicilor de guvernanţă corporatistă. Acest sistem, 
orientat spre acţionari, este, în fapt, bazat pe un model bursier, evoluţia cursului 
acţiunii unei societăţi cotate fiind considerată a sintetiza performanţele acestei 
societăţi, permiţând astfel tuturor actorilor vizaţi, în primul rând acţionarilor şi 
managerilor, să optimizeze deciziile şi comportamentele lor. 

Pentru analiza modelului de guvernanţă corporatistă anglo-saxon se au în 
vedere o serie de indicatori sau instrumente de gestiune caracteristice, 
majoritatea concepute în Statele Unite, dar a căror utilizare a devenit 
internaţională, precum (Feleagă, Vasile, 2006): 
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 un indicator de finanţare – fluxul de lichiditate disponibil (free cash 
flow); 

 un indicator de performanţă – crearea de valoare bursieră sau valoare 
pentru acţionar (shareholder value); 

 un principiu de măsurare contabil – valoarea justă (fair value); 
 un instrument incitativ – atribuirile de opţiuni de cumpărare de acţiuni 

(stocks options); 
 un mecanism de disciplinare – ofertele publice de cumpărare şi de 

schimb. 
Având la bază aceste instrumente, codurile de guvernanţă corporatistă 

emise ulterior crizei de la începutul secolului (Sarbanes – Oxley în USA şi Noul 
Cod Combinat – în Marea Britanie) au trebuit, aşadar, să se concentreze pe 
rezolvarea tuturor problemelor, şi în special pe cele legate de independenţa 
directorilor nonexecutivi şi auditorilor faţă de management, de împuternicirea 
directorilor independenţi, existenţa unui singur Consiliu de Administraţie care 
monitorizează permanent activitatea managementului, reducerea riscurilor cu 
tranzacţiile cu părţile afiliate, din cauza încălcării loialităţii  de către manageri 
în interesul lor propriu. 

În cele din urmă, modelul anglo-saxon de guvernanţă corporatistă acordă 
pieţelor financiare dezvoltate rolul de ultim eşalon de control al performanţelor 
întreprinderii şi prin intermediul achiziţiilor de titluri de valoare poate 
determina schimbările necesare redresării societăţilor comerciale. 

Modelul de guvernanţă corporatistă german este specific companiilor din 
Germania şi Europa continentală, precum şi celor din Japonia, prezentând ca 
trăsătură distinctă, spre deosebire de cel anglo-saxon, existenţa unui acţionariat 
puternic, care are o influenţă importantă asupra managementului, proprietarii 
firmelor fiind băncile, societăţi financiare de investiţii şi alte firme care 
controlează strategia companiei. Pentru a întări controlul anumitor acţionari 
chiar se limitează emiterea de noi acţiuni. Astfel, în aceste ţări, acţionarii care 
deţin blocuri mari de acţiuni se implică foarte activ în managementul 
companiilor respective, prin sancţionarea managementul de slabă calitate, 
stimularea eficienţei economice şi armonizarea intereselor partenerilor sociali ai 
firmei, inclusiv ale personalului acesteia. Capitalul uman este considerat a avea 
cea mai mare importanţă în cadrul modelului german.  

Stabilitatea proprietăţii asigură dezvoltarea de strategii pe termen lung, iar 
sursa principală de finanţare o reprezintă creditele, nu piaţa de capital ca în 
cazul modelului anglo-saxon. Deşi în aceste ţări băncile pot să nu aibă deţineri 
mari de acţiuni în cadrul firmelor finanţate, totuşi acestea exercită o puternică 
influenţă şi control asupra sistemului lor de guvernanţă; de aici derivă şi 
principalul avantaj al acestui model: finanţarea flexibilă a firmelor, precum şi 
comunicarea eficientă dintre bănci şi acestea. Implicarea puternică a băncilor în 
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conducerea firmelor conferă acestui sistem o stabilitate deosebită şi o orientare 
prioritară spre dezvoltarea economică. Există totuşi şi dezavantaje ale acestui 
sistem de guvernanţă corporatistă, iar unul foarte important este că nu reuşeşte 
să protejeze acţionarii minoritari, concentrează puterea financiară şi lasă 
oportunitatea unor combinaţii periculoase între puterea economică şi financiară.  

Încercările de obţinere a unor performanţe superioare prin guvernanţa 
corporatistă s-au concretizat într-o comparaţie între cele două modele de 
guvernanţă corporatistă. Deşi au sisteme de guvernanţă corporatistă construite 
de mai mult timp faţă de economiile emergente, în literatura de specialitate 
opiniile nu sunt în totalitate concordante privind alegerea celui mai funcţional 
dintre acestea: sistemul anglo-saxon sau cel german. De la început trebuie 
stabilit faptul că nu este un avantaj clar al unui model faţă de celălalt.  

Ţările care sunt înclinate spre modelul german reproşează sistemului 
anglo-american caracterul prea mercantil al raporturilor firmă-administrator. 
Legea „Sarbanes–Oxley”, promulgată în anul 2002, introduce un sistem mai 
strict de control al administratorilor de firme, atrăgând după sine consolidarea 
încrederii investitorilor (acţionarilor) în mediul de afaceri. Legea stabileşte noi 
standarde pentru consiliile de administraţie, directorii şi firmele de contabilitate 
din SUA şi pedepse mai aspre împotriva celor ce încalcă legea (Şerban, 2007). 

O altă diferenţă între cele două modele o reprezintă raporturile diferite 
între cei trei actori, administrator, acţionar majoritar (de referinţă) şi acţionar 
minoritar şi prerogativele acestora. Spre deosebire de cel european, care 
dezavantajează acţionarul minoritar, sistemul anglo-american omite distincţia 
între acţionarul majoritar şi cel minoritar, asigurând capitalului fluiditate sporită 
şi o mai mare eficienţă bursieră. Rolul unui acţionar majoritar este anulat, în 
sistemul anglo-american, prin procedurile de vot impuse administratorilor 
(directori administrativi). Aceştia din urmă temperează influenţa acţionarilor 
majoritari în luarea deciziilor, având şi o responsabilitate socială corporatistă 
prin diminuarea apetitului pentru risc. Tocmai de aceea, consiliile de 
administraţie ale companiilor care aplică modelul guvernanţei corporatiste 
anglo-saxon apelează adesea la personalităţi marcante din afara cercurilor de 
afaceri, cum ar fi profesorii universitari.  

În concluzie, un lider al unei companii anglo-saxone este angajat în 
termeni contractuali, în timp ce unul german primeşte un mandat social din 
partea firmei. În ultimul timp, transferul transatlantic de metodologie se 
produce mai degrabă dinspre Vest spre Est, aşa încât cercetătorii europeni, 
preocupaţi de evoluţiile viitoare, caută să evite transpunerea prea bruscă a 
metodei contractuale de angajare a administratorilor. În aceste condiţii, Comisia 
Europeană a organizat o licitaţie, în aprilie 2006, pentru elaborarea unui studiu 
care să fixeze proporţia optimă între puterea acţionariatului şi puterea 
administratorilor într-o companie cotată la bursă. Câştigată de trei instituţii, 
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printre care şi Institutul European de Guvernare Corporatistă (ECGI), această 
licitaţie va aduce executivului european date extrem de utile în luarea deciziilor 
(Şerban, 2007).  

Analiza comparativă a avantajelor şi dezavantajelor celor două modele de 
guvernanţă corporatistă din ţările dezvoltate sugerează că sistemul de 
guvernanţă al unei companii poate fi îmbunătăţit ca urmare a acţiunii 
următorilor factori (Vîtcă, Dănescu, 2006): 

 piaţa de capital oferă de fapt recunoaşterea oficială a performanţelor 
unei firme şi implicit a managementului acesteia, prin nivelul preţului 
acţiunilor unei companii listate la bursă; 

 achiziţiile de firme în ţările dezvoltate precum Marea Britanie, SUA, 
Franţa, Germania, Japonia se fac pe o piaţă reglementată a achiziţiilor; 

 investitorii instituţionali reprezintă o potenţială forţă de influenţă a 
guvernanţei unei companii, în special în Marea Britanie şi SUA. În 
acelaşi timp însă, aceştia constituie şi un pericol din punct de vedere al 
controlului puternic pe care îl pot exercita asupra firmelor, în virtutea 
unui procent mare al deţinerilor în capitalul social al acestora. 

 creditorii încheie contracte cu compania pentru a-şi proteja drepturile, 
iar în cazul încălcării acestora, pot cere declanşarea procedurii de 
faliment pentru recuperarea creanţelor lor; 

 piaţa forţei de muncă pentru manageri îi sancţionează pe managerii 
care nu au performanţe notabile, prin înlocuirea lor de către Consiliul 
de Administraţie, ceea ce atrage după sine imposibilitatea găsirii unui 
loc de muncă similar; 

 competitivitatea produselor şi a serviciilor influenţează guvernanţa 
corporatistă a companiei, dar acţiunea acestui factor este lentă, 
acţionarii pot pierde sume imense de bani, ca urmare a degradării 
calităţii produselor, a pierderii clientelei şi a unor pieţe. 

După cum se observă, aceşti factori conduc la îmbunătăţirea 
performanţelor în guvernanţa corporatistă şi eliminarea unor deficienţe, dar 
acest lucru nu presupune o standardizare absolută. 

Aşa cum s-a arătat, în economiile ţărilor dezvoltate există încă suficiente 
controverse cu privire la cât de potrivite sau nepotrivite sunt diverse mecanisme 
de guvernanţă corporatistă. De exemplu, studiile lui Easterbrook şi Fischel 
(1991) şi Romano (1993) au realizat o evaluare optimistă a sistemului de 
guvernanţă corporatistă al SUA, în timp ce studiile lui Jensen (1993) susţin că 
sistemul suferă de deficienţe majore şi se impun schimbări semnificative. Se 
vorbeşte, de asemenea, despre înlocuirea sistemului de guvernanţă anglo-saxon 
cu cel al Germaniei şi Japoniei (Gilson, Roe, 1993). Se apreciază, însă, că 
sistemele de guvernanţă corporatistă din SUA, Germania, Japonia şi Marea 
Britanie sunt unele dintre cele mai bune din lume, iar diferenţele dintre ele nu 
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sunt atât de semnificative faţă de sistemele altor state. Deşi modelul nord-
american de guvernanţă a întreprinderii pare să se impună în multe ţări şi în 
numeroase întreprinderi, nu trebuie neglijate nici limitele şi criticile pe care 
acesta le suscită.  

 
Sistemele de guvernanţă corporatistă utilizate de firmele din Europa 
Centrală şi de Est (inclusiv România) 

 
Spre deosebire de modelul german bazat pe influenţa internă (insider-

based model), întreprinderile din ţările Europei Centrale şi de Est au un model 
comun de guvernanţă bazat pe controlul intern, ca rezultat al procesului de 
privatizare şi restructurare desfăşurat. Acest model, specific ţărilor din Europa 
Centrală şi de Est, este o formă de organizare a societăţilor rezultată prin 
acapararea drepturilor de control de către manageri sau salariaţi ai fostelor 
întreprinderi deţinute de stat în cadrul procesului de privatizare, deţinerea unor 
blocuri substanţiale de acţiuni de către persoane din interior (insider) din 
procesul privatizării sau exercitarea intereselor acestora în procesul de adoptare 
a deciziilor la nivelul întreprinderilor strategice, atunci când întreprinderile 
rămân încă în proprietatea statului. De aici apar şi problemele cu care se 
confruntă guvernanţa corporatistă din această zonă: managerii care deţin un 
control excesiv al întreprinderilor pot acţiona în defavoarea acţionarilor, 
salariaţilor şi a celorlalţi parteneri sociali, punând astfel în pericol sănătatea 
financiară, performanţa firmelor şi a întregului mediu de afaceri al firmei. 
Apare astfel necesitatea eficientizării acestui model prin dezvoltarea pieţelor de 
capital şi a sistemelor bancare ca modalităţi de influenţă externă sau internă a 
sistemelor de guvernanţă corporatistă a firmelor din economiile de tranziţie. 
Acest lucru este cu atât mai dificil cu cât aici nu au existat instituţiile de 
reglementare corespunzătoare şi, implicit, nici cadrul legislativ privind 
problemele cu care se confruntă companiile actuale, precum: falimentul 
firmelor, cerinţele de raportare financiar-contabilă, dreptul de proprietate etc. 

Structurile de guvernanţă corporatistă ale întreprinderilor din ţările 
europene în tranziţie au fost influenţate semnificativ de obiectivele procesului 
de privatizare, respectiv de viteza, răspunderea politică, reglementarea legală şi 
eficienţa privatizării. Luând în considerare prioritatea acestor obiective şi 
condiţiile politice şi economice specifice, procesul de privatizare a înregistrat 
forme relativ diferite în ţările Europei Centrale şi de Est. 

În Rusia, de exemplu, slăbiciunea mecanismelor de guvernanţă 
corporatistă au condus la deturnări de active ale firmelor privatizate ca urmare a 
acţiunilor managerilor şi la cvasiabsenţa finanţării externe pentru companiile 
din această ţară (Boycko, Shleifer, Vishny, 1995). 
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În România, guvernanţa corporatistă ca sistem de conducere este aplicat 
doar în marile întreprinderi, de stat sau private, datorită lipsei de informare, a 
pregătirii deficitare a anumitor manageri, a incoerenţei legislative, precum şi a 
crizei economico-financiare.  

Pentru a se realiza implementarea şi perfecţionarea guvernanţei 
corporatiste în ţările Europei Centrale şi de Est, inclusiv în întreprinderile 
româneşti, este nevoie de mult mai mult decât să se lase piaţa să regleze prin 
mecanismele proprii activitatea companiilor. Într-adevăr, sub impulsul 
competiţiei de pe piaţă, firmele vor fi nevoite să reducă costurile, să apeleze la 
finanţarea externă în condiţii cât mai avantajoase etc. 

Astfel, pentru accelerarea implementării guvernanţei corporatiste în 
aceste ţări, instituţiile internaţionale, guvernele, instituţiile de reglementare în 
domeniu, patronatele etc. s-au implicat prin purtarea unor discuţii în cadrul unor 
mese-rotunde care s-au concretizat în Pactul de Stabilitate pentru Europa de 
Sud-Est şi Cartea Albă a administrării corporaţiilor în sud-estul Europei, ca 
fiind fundamentul modelului de guvernanţă corporatistă specific acestor ţări.  

 
Concluzii 

 
Într-o economie în continuă schimbare, atât la nivel naţional, cât şi 

mondial, durabilitatea întreprinderilor poate fi asigurată inclusiv prin aplicarea 
unui sistem de management eficient, implementarea unor metode de conducere 
moderne, motivarea corespunzătoare a angajaţilor, promovarea performanţelor 
la nivel individual şi organizaţional şi punerea accentului, în primul rând, pe 
rezultate. Având în vedere tendinţa de pe piaţa internaţională, considerăm că 
guvernanţa corporatistă va rămâne ca o prioritate pentru managementul de vârf 
al companiilor mult timp de acum înainte, deoarece companiile care vor adopta 
o cultură organizaţională transparentă şi un model eficient de conducere vor 
avea performanţe mult mai bune, iar cele care vor refuza să accepte acestă 
realitate, absolut necesară, vor înregistra rezultate mai slabe. 

Stilul de management adoptat trebuie să se adapteze atât în funcţie de 
caracteristicile afacerii, de natura acesteia, precum şi de structura întreprinderii. 
La momentul actual, guvernanţa corporatistă este aplicată ca sistem de 
conducere doar la nivelul întreprinderilor mari din România. Având în vedere 
avantajele acestui model de conducere, preconizăm o extindere şi la nivelul 
întreprinderilor mai mici. Necesitatea guvernanţei corporatiste apare, în primul 
rând, datorită dinamicii mediului de afaceri naţional şi internaţional.    

Este de la sine înţeles faptul că volatilitatea pieţei, combinată cu presiunea 
din partea acţionarilor şi nesiguranţa economică, creează premisele riscului ca 
managementul de vârf al firmei să acţioneze incorect din punct de vedere etic. 
De aici, importanţa unui model eficient de guvernanţă corporatistă care 
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controlează şi evaluează performanţa companiei, satisfăcând în acelaşi timp 
nevoile tuturor părţilor interesate şi, implicit, creând valoare adăugată, va creşte 
şi mai mult. În aceste condiţii, guvernanţa corporatistă poate reprezenta un 
instrument de conducere care să contribuie la maximizarea valorii companiei.  

Ineficienţa sistemelor de guvernanţă corporatistă se datorează cel mai 
adesea unei concentrări a puterii în mâna managementului şi/sau salariaţilor, 
fără ca ceilalţi actori de pe piaţă să poată avea influenţă şi fără ca pieţele de 
capital active să îşi pună amprenta asupra evoluţiei acestora. Adeseori 
managerii cred că ştiu totul şi că angajaţii le sunt simpli subordonaţi, care 
trebuie să le execute ordinele. Acest sistem de conducere nu mai poate fi 
aplicat, în condiţiile în care se are în vedere performanţa şi eficacitatea pe 
termen lung a întreprinderii. Este necesar un sistem de guvernanţă corporatistă 
care să implice toţi factorii decizionali, precum şi toți angajaţii. 
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