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Rezumat
În accepţiunea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OECD,
guvernanţa corporativă reprezintă sistemul prin care companiile sunt conduse şi controlate. În anul
1999 au fost aprobate Principiile OECD privind administrarea corporaţiilor, care sunt astăzi
recunoscute ca unul dintre cei 12 piloni de bază ai stabilităţii financiare internaţionale şi care au
servit ca punct de referinţă la realizarea unei colecţii de coduri naţionale privind guvernanţa
corporativă. Ele se concentrează în primul rând asupra societăţilor tranzacţionate pe pieţele
reglementate, dar abordează de asemenea probleme referitoare la societăţile cu acţionariat mare,
dar care nu sunt listate. Aceste principii se referă la: drepturile acţionarilor şi protejarea acestora,
tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor, inclusiv al celor minoritari şi străini, rolul şi drepturile
stakeholders, transparenţa informaţiilor şi diseminarea lor promptă, responsabilităţile Consiliului
de Administraţie şi ale conducerii executive. Printre cele mai importante beneficii ale implementării
unor standarde înalte de administrare a companiilor se numără: utilizarea eficientă a resurselor,
scăderea costului capitalului pentru firme, creşterea încrederii investitorilor datorită diminuării
sensibile a atitudinii discreţionare a managerilor şi reducerea nivelului corupţiei.
Acest studiu îşi propune să prezinte progresele făcute în ultimii ani în România pe linia
aplicării practicilor de guvernanţă corporativă şi să propună direcţii de acţiune pentru
îmbunătăţirea administrării corporaţiilor, ca premisă a consolidării şi creşterii vizibilităţii pieţei de
capital autohtone.
Abstract
According to the Organization for Economic Cooperation and Development - OECD,
corporate governance is the system by means of which companies are managed and controlled. In
1999, the OECD Principles on the Administration of Corporations were approved, these being
currently recognized as one of the 12 pillars of international financial stability. The OECD
principles served as a reference point for compiling a collection of national corporate governance
codes. They focus mainly on the companies listed on regulated markets, although they also cover
issues related to the companies that have a big number of shareholders but are not listed. These
principles refer to: the rights of shareholders and their protection, the equitable treatment of all
shareholders, including the minority and foreign shareholders, the role and rights of stakeholders,
the transparency of information and its prompt dissemination, the responsibilities of the Board of
Directors and of the executive management. Among the most important benefits of implementing
high standards in the administration of companies are the following: making efficient use of the
resources, a decrease of the cost of capital for companies, increasing the investors’ trust by means
of a significant diminishing of the managers’ discretional attitude and the decrease of corruption.
This study aims at highlighting the progress made in Romania during the last years
concerning corporate governance and at proposing measures for the improvement of the
corporations’ administration practices, as a premise for consolidating and increasing the visibility
of the domestic capital market.

Pe fondul crizelor financiare recente a devenit presantă reformarea arhitecturii instituţionale a
pieţelor naţionale de capital, prin adoptarea unor reglementări bursiere eficace, alături de elaborarea
şi implementarea unor măsuri de stimulare a dezvoltării sectorului corporatist, pornindu-se de la

premisa că o economie puternică, cu o piaţă financiară solidă, deschisă şi transparentă, poate face
faţă provocărilor ce derivă din mediul internaţional globalizat. Astfel, un element cheie pentru
îmbunătăţirea eficienţei economice şi stabilirea unui climat de investiţii atractiv îl reprezintă o bună
guvernanţă corporativă (corporate governance). Printre cele mai importante beneficii ale
implementării unor standarde înalte de administrare a companiilor se numără: utilizarea eficientă a
resurselor, scăderea costului capitalului pentru firme, creşterea încrederii investitorilor datorită
diminuării sensibile a atitudinii discreţionare a managerilor şi reducerea nivelului corupţiei. La polul
opus, o slabă guvernanţă corporativă distorsionează alocarea eficientă a capitalului în economie,
frânează investiţiile străine şi reduce încrederea deţinătorilor de capitaluri. James D. Wolfensohn,
fost preşedinte al Băncii Mondiale spunea la un moment dat1: guvernanţa corporativă este mai
importantă pentru creşterea economică la nivel mondial decât politicile statelor.
Conceptul de corporate governance s-a dezvoltat plecând de la teoria de agent (agent
theory), care se referă la relaţia între investitor/acţionar şi manager/administrator şi la problemele
care apar, extinzându-se însă apoi la toată gama de relaţii existente între cei implicaţi direct sau
indirect în activitatea unei companii, ducând conceptul din sfera îngustă a microeconomicului în cea
largă a macroeconomicului. Fundamentele teoriei de agent pot fi regăsite chiar şi în scrierile lui
Adam Smith2: „Nu te poţi aştepta ca cei care administrează banii altora să fie la fel de atenţi şi de
grijulii ca şi cum ar fi ai lor. Risipa şi neglijenţa sunt prezente, întotdeauna, mai mult sau mai puţin,
în administrarea afacerilor companiilor.”
În ceea ce priveşte definirea conceptului, nu există o definiţie unanim acceptată, de aceea
vom face o scurtă sinteză a celor mai importante clarificări terminologice:
• în accepţiunea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OECD3,
guvernanţa corporativă reprezintă sistemul prin care companiile sunt conduse şi controlate.
În detaliu, ea se referă la modul în care sunt împărţite drepturile şi responsabilităţile între
categoriile de participanţi la activitatea firmei, cum ar fi Consiliul de Administraţie,
managerii, acţionarii şi alte grupuri de interes, specificând totodată cum se iau deciziile
privind activitatea companiei, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de
atingere a lor şi cum se monitorizează performanţele financiare. Astfel, conceptul este văzut
ca având două faţete4: cea comportamentală (care se referă la modul în care interacţionează
managerii unei companii, acţionarii, angajaţii, creditorii, clienţii şi furnizorii, statul şi alte
grupuri de interes în cadrul strategiei generale a companiei) şi cea normativă (care se referă
la setul de reglementări în care se încadrează aceste relaţii şi comportamente descrise mai
sus - legea societăţilor comerciale, legea valorilor mobiliare şi a pieţelor de capital, legea
falimentului, legea concurenţei, cerinţe ale cotării la bursă etc).
• Banca Mondială5 defineşte conducerea corporativă ca fiind un set de legi, norme,
regulamente şi coduri de conduită adoptate în mod voluntar, care permit unei firme să
atragă resursele umane şi materiale necesare activităţii sale şi-i oferă totodată posibilitatea
de a desfăşura o activitate eficientă, care să genereze plusvaloare pe termen lung pentru
acţionari, grupuri de interes şi pentru societate în ansamblu.
• O definiţie foarte cunoscută este cea dată de A. Shleifer and R. Vishny: conducerea
corporativă se referă la modul în care furnizorii de fonduri ai unei companii se asigură căşi vor primi beneficiile cuvenite de pe urma investiţiei făcute6.
• Definiţia dată de International Federation of Accountants - IFAC7 sună astfel:
guvernanţa corporativă este un ansamblu de practici ale Consiliului de Administraţie şi ale
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managementului executiv, exercitate cu scopul de a asigura direcţiile strategice de acţiune,
atingerea obiectivelor propuse, gestiunea riscurilor şi utilizarea responsabilă a resurselor
financiare.
Meritul de a fi elaborat primul Cod de Conducere Corporativă (1992) cu 19 recomandări, îi
revine lui Sir Adrian Cadbury, preşedintele companiei Cadbury, materialul său (Report and Code of
Best Practice) stând la baza Codului Bursei Londoneze. Codul Cadbury stabilea pentru prima oară
regulile de bază ale administrării unei companii pentru a se obţine creşterea eficienţei, concomitent
cu un comportament nediscriminatoriu faţă de acţionari. În timp, aproape toate companiile
transnaţionale şi-au definit propriile coduri de bune practici, devenind din ce în ce mai transparente
faţă de acţionari, în bună parte datorită creşterii activismului acestora, dar şi pentru că, fiind listate la
bursă, erau interesate să aibă o imagine bună faţă de furnizorii de fonduri.
Aceste principii s-au rafinat în momentul în care instituţii cu vocaţie internaţională, precum
OECD şi Banca Mondială au intervenit în acest proces. Astfel, în urma crizei financiare din Asia,
OECD şi Banca Mondială, au iniţiat un dialog comun în domeniul administrării corporaţiilor şi au
organizat la nivel regional mese rotunde, în strâns parteneriat cu reprezentanţi ai politicii interne,
organismelor de reglementare şi participanţilor la piaţă.
În anul 1999 au fost elaborate Principiile OECD privind administrarea corporaţiilor, care
sunt astăzi singurul set de principii unanim acceptate pe plan mondial, fiind recunoscute ca unul
dintre cei 12 piloni de bază ai stabilităţii financiare internaţionale. Principiile OECD au servit ca
punct de referinţă la realizarea unei colecţii de coduri naţionale privind guvernanţa corporativă. Ele
se concentrează în primul rând asupra societăţilor tranzacţionate public, dar abordează de asemenea
probleme referitoare la societăţile cu acţionariat mare, dar care nu sunt listate. Pot fi de asemenea
folositoare cu privire la unele aspecte ale administrării firmelor private mai mici şi întreprinderilor
de stat. Aceste principii se referă la:
• drepturile acţionarilor şi protejarea acestora (dreptul la dividende, dreptul de a fi
informaţi cu privire la deciziile referitoare la schimbări importante din viaţa companiei,
dreptul de a participa şi de a putea vota în adunările generale, respectarea dreptului de
preempţiune);
• tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor, inclusiv al celor minoritari şi străini;
• rolul şi drepturile stakeholders - este vorba de rolul angajaţilor, creditorilor, furnizorilor şi
clienţilor în administrarea societăţilor, care trebuie să fie respectat aşa cum este el definit în
legislaţia naţională;
• transparenţa informaţiilor şi diseminarea lor promptă (raportarea către acţionari a tuturor
activităţilor curente, financiare, administrative, extraordinare, în mod regulat, la timp şi în
întregime corect, auditul independent etc);
• responsabilităţile Consiliului de Administraţie şi ale conducerii executive (numărul de
membri ai Consiliului de Administraţie, numărul de membri independenţi, modul de numire,
revocare, remunerare etc).
Principiile au fost enunţate extrem de general, lăsându-se la latitudinea ţărilor posibilitatea de
a le aplica şi de a acorda o importanţă mai mică sau mai mare unora dintre aspecte. Chiar este
precizat că nu se doreşte impunerea unui model universal de guvernanţă corporativă, însă tendinţa pe
termen lung este de avansare către standarde globale8.
Astfel, în funcţie de nivelul de dezvoltare economică, progresele legislative, sistemul de
proprietate, particularităţile culturale şi politice şi nu în ultimul rând de mentalitate, există mai multe
modalităţi de punere în practică a Principiilor guvernanţei corporative, după cum urmează:
• coduri voluntare de etică şi administrare adoptate chiar de către emitenţii de valori mobiliare
ale căror titluri se tranzacţionează la bursă;
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•

coduri opţionale de guvernanţă corporativă/bune practici elaborate de organismele de
reglementare a pieţei de capital sau de bursele de valori (au titlul de recomandări pentru
societăţi);
• coduri obligatorii instituite de bursele de valori, referitoare la condiţiile de listare la una din
categoriile bursei;
• includerea unor prevederi specifice în legislaţie, care astfel devin obligatorii pentru toate
societăţile.
Având la bază principiile OECD transpuse în criterii cuantificabile, societăţile de
consultanţă, centrele de cercetare, agenţiile de rating au dezvoltat începând cu anul 2001 o serie de
sisteme de măsurare a nivelului de guvernanţă corporativă la nivelul unei companii, al unei pieţe şi
chiar la nivelul unei ţări, prin acordarea unor calificative/scoruri9. Cel mai cunoscut rating de acest
fel este cel calculat de agenţia Standard&Poors (care ia în considerare 12 criterii compozite, cu o
scală de la 1-10), dar putem aminti aici şi scorul GMI (Governance Metrics International, scală de la
1-10, cu 600 de variabile luate în considerare, grupate în 8 categorii) precum şi scorul CGQ
(Corporate Governance Quotient), calculat de International Shareholder Services.
În ceea ce priveşte Bursa de Valori Bucureşti, în august 2001 aceasta a instituit o categorie
virtuală, Categoria Plus, creată special pentru societăţile comerciale listate care doreau să
implementeze principiile guvernanţei corporative. Toate societăţile care doresc înscrierea în această
categorie trebuie să se angajeze să includă în maxim 3 luni în actele constitutive toate normele din
Codul de Conducere şi Administrare elaborat de BVB şi de asemenea să elimine toate prevederile
care contravin acestui cod. Din păcate, numai o societate, Electroaparataj SA, a solicitat înscrierea
în această categorie, la sugestia fondului american de investiţii Broadhurst Investments Ltd., care
este acţionarul majoritar, ceea ce dovedeşte că managerii români nu sunt pregătiţi pentru acest salt
calitativ, nu înţeleg sau se sperie de anumite prevederi, mai ales de cele legate de transparenţă.
Electroaparataj susţine că, în mod clar, această măsură i-a îmbunătăţit poziţia pe piaţă, chiar dacă
eforturile de implementare a Standardelor au fost mari şi în plus este nevoită să apeleze permanent la
consultanţă legală pentru a proteja informaţiile confidenţiale, fără însă a prejudicia drepturile
acţionarilor.
La un moment dat, BVB chiar a pus problema renunţării la Categoria Plus, însă în final acest
concept va fi revizuit pentru a-l face mai accesibil. Aceasta deoarece cei mai mulţi dintre manageri
sunt de acord în principiu cu prevederile Codului de Conducere şi Administrare, dar nu sunt dornici
să facă primul pas în acest sens. Pe o piaţă de capital matură, o bună guvernanţă corporativă este
corelată, conform dovezilor empirice, cu scăderea costului capitalului pentru firmele listate. În cazul
pieţelor mai puţin dezvoltate, cum este şi cea românească, acest tip de corelaţie nu este atât de
evidentă. Standardul de guvernanţă corporativă al firmei nu este atât de important pentru furnizorii
de fonduri, fie ei bănci, fonduri de investiţii sau investitori individuali şi de aceea firmele nu se simt
recompensate în nici un fel pentru faptul că depun eforturi de a-şi îmbunătăţi practicile de
administrare.
***
În cadrul conceptului de guvernanţă corporativă, un loc central îl ocupă transparenţa
informaţiei financiar-contabile, întrucât ea stă la baza oricărui proces decizional şi trebuie să sprijine
diferite categorii de utilizatori în alegerea soluţiilor optime, fiind un vector explicativ, dar şi
anticipativ. Pentru aceasta, informaţia financiar-contabilă trebuie să fie de o anumită calitate, care
poate fi apreciată prin timpul parcurs de informaţie de la emitent la utilizator, ritmicitatea ei,
accesibilitate, actualitate, relevanţă, credibilitate, comparabilitate etc. Informaţiile financiar-contabile
de calitate şi prompte contribuie la administrarea eficientă a întreprinderii şi la creşterea valorii de
piaţă a acesteia. Însă, în administrarea unei companii actorul principal este managerul. El joacă un
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rol important în crearea de valoare, dar poate influenţa şi repartizarea acesteia. Deciziile managerilor
condiţionează performanţa companiei, dar şi bogăţia acţionarilor. Dacă ei majorează valoarea
întreprinderii, vor primi şi remuneraţii corespunzătoare şi alte facilităţi. De aici, tentaţia managerilor
de a manipula informaţiile financiar-contabile, respectiv poziţia financiară a întreprinderii şi
performanţa ei.
Datorită multitudinii de utilizatori şi implicit a nevoii variate de informare, o companie
trebuie să ofere o imagine reală asupra activităţii şi performanţelor sale, completată de date
suplimentare necesare satisfacerii cererii exprimate de unii dintre utilizatori. Rezultă de aici existenţa
unei informări financiar-contabile legale şi a uneia voluntare, determinate de presiuni exterioare
(piaţa de capital, consultanţii firmei, auditorii ei etc.) dar şi de raportul costuri-avantaje.
În timp, calitatea informaţiilor cuprinse în raportările financiare a crescut în toate ţările, ca
urmare a presiunilor interne şi externe, rolul lor în viziunea organismelor internaţionale de
reglementare fiind în bună măsură în consonanţă cu cel descris de Principiile OECD:
• Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB - International Accounting
Standards Board): Obiectivul rapoartelor financiare ale unei întreprinderi este să furnizeze
o informare asupra situaţiei, performanţei şi evoluţiei situaţiei financiare, care să fie utilă
unei game largi de utilizatori, atunci când aceştia iau deciziile lor economice;
• Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Financiară (FASB- Financial Accounting
Standards Board): Raportarea financiară are ca obiectiv furnizarea unei informaţii utile în
luarea deciziilor de investiţii şi de credit şi inteligibile pentru toţi cei ce au cunoştinţe
rezonabile asupra întreprinderii.
***
Realităţile recente certifică faptul că ţările din Europa de Sud-Est, inclusiv România, au
făcut progrese destul de mari în administrarea corporaţiilor în ultimii ani. Reformele aplicate au
îmbunătăţit cadrul juridic şi de reglementare prin realizarea unei protecţii eficiente împotriva
abuzurilor. Bursele de valori şi organismele de reglementare în domeniul valorilor mobiliare şi-au
perfecţionat metodele de urmărire a comportamentului societăţilor comerciale. Există totuşi
discrepanţe vizibile între litera legii, care este în cea mai mare parte corespunzătoare, şi situaţia de
fapt – adică aplicarea ei. De aceea, este important să se pună în practică mecanisme eficiente de
implementare.
În acest context, OECD împreuna cu USAID (United States Agency for International
Development) a iniţiat încă din 2001 un program de cooperare, al cărui scop principal este
îmbunătăţirea guvernanţei corporative în Europa de Est, prin măsuri cum ar fi:
• monitorizarea şi evaluarea stadiului actual al guvernanţei corporative în aceste ţări;
• identificarea nevoilor specifice în zonă şi asigurarea asistenţei tehnice de specialitate;
• îmbunătăţirea gradului de înţelegere a practicilor de guvernanţă corporativă şi informarea
comunităţii internaţionale în privinţa progreselor realizate;
• facilitarea accesului acestor ţări la dialogul continuu la nivel internaţional.
Rezultatele acestor mese rotunde s-au concretizat în aşa numita Carte Alba a Administrării
Corporaţiilor în Sud-Estul Europei (2003) care conţine recomandări şi defineşte propuneri de
reformă în baza discuţiilor avute.
Pe aceeaşi linie trebuie amintit proiectul derulat la noi în ţară la începutul anului 2000 de
Alianţa Strategică a Asociaţiilor de Afaceri - ASAA, proiect sponsorizat de Centrul Internaţional
pentru Iniţiativă Privată din România - CIPE, organism afiliat la Camera de Comerţ a SUA, în urma
căruia a rezultat Codul Voluntar de Guvernanţă Corporativă, o colecţie a celor mai bune practici
recomandate, grupate în 6 capitole şi 28 de articole. Codul a fost finalizat după desfăşurarea mai
multor workshop-uri şi mese rotunde în cadrul caravanei de diseminare, organizată împreună cu
Camerele de Comerţ din ţară, la care au participat aproximativ 100 de firme, asociaţii profesionale şi
de afaceri. El stabileşte un set de reguli şi exigenţe care influenţează managementul unei societăţi

comerciale în ceea ce priveşte planificarea strategică şi adoptarea deciziilor, în scopul optimizării
intereselor acţionarilor, creditorilor, clienţilor, angajatorilor şi angajaţilor. Codul poate fi aplicat
oricărei societăţi comerciale, dar cu precădere societăţilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti sau ale
căror acţiuni sunt vândute pe piaţa RASDAQ, indiferent de provenienţa iniţială sau actuală a
capitalului – de stat sau privat. Iniţiativa a fost foarte bine primită la momentul respectiv de mediile
de afaceri, însă în prezent nu există nici un fel de informaţii care să ateste numărul de companii care
au adoptat codul şi îl respectă (adică au introdus prevederile lui în actele constitutive).
Un studiu publicat în februarie 2000 de SG Emerging Funds Equity Research (The
Straight and the Narrow – Standards of Corporate Governance) arată că România ocupa atunci
locul 7 din punct de vedere al aplicării practicilor de guvernanţă corporativă, dintr-un total de 10 ţări
cu economii emergente care au fost studiate, strict pe baza comportamentului companiilor cu cele
mai bune practici existente la momentul respectiv (ceea ce înseamnă că situaţia reală putea fi cu totul
alta), cu un punctaj de 20,6 puncte din 36 posibile. Cele 12 criterii luate în consideraţie au fost:
desfăşurarea corectă a adunărilor acţionarilor, eficienţa în stoparea tranzacţiilor bazate pe informaţii
privilegiate, publicarea tranzacţiilor administratorilor, anunţarea tuturor modificărilor de capital în
timp util, încheierea tranzacţiilor extraordinare la preţuri transparente, publicarea regulată a
rezultatelor financiare, audit independent, egalitatea accesului la informaţii pentru toţi acţionarii,
acces liber şi gratuit la informaţii privind structura acţionariatului, rolul Consiliului de Administraţie,
protejarea reală a drepturilor acţionarilor de către instanţe, calitatea accesului acţionarilor în
societate. Cele mai grave violări ale principiilor care s-au constat pentru România au fost cele
legate de apărarea drepturilor acţionarilor în instanţă.
***
Pe baza studiilor făcute până în prezent, cauzele/frânele unei slabe guvernanţe corporative în
ţara noastră şi totodată impedimentele în dezvoltarea unei pieţe de capital eficiente au fost:
• piaţa de capital din România a apărut relativ târziu, precum marea majoritate a pieţelor de
capital din Europa de Est, ca urmare a declanşării procesului de privatizare în masă, pentru a
asigura o piaţă lichidă pentru acţiunile incluse în acest proces; mult timp nu a depăşit acest
stadiu şi în plus privatizarea a decurs extrem de anevoios;
• practica foarte slabă a managementului modern în mediul antreprenorial românesc,
excepţiile fiind reprezentate de societăţile listate care au un investitor instituţional majoritar;
• managerii societăţilor cotate nu sunt familiarizaţi cu principiile guvernanţei corporative şi
sunt reticenţi în privinţa dezvăluirii anumitor informaţii. În plus, majoritatea nu apelează la
piaţa de capital pentru a găsi surse de finanţare, deci nu sunt interesaţi de îmbunătăţirea
imaginii;
• insuficienţele sistemului juridic şi legislativ şi progresele lente în domeniul dezvoltării
calitative a pieţei de capital. De exemplu, nu a existat mult timp o legislaţie pentru fondurile
private de pensii (va intra în vigoare abia la 1 iulie 2006) sau pentru fondurile ipotecare, care
au o contribuţie covârşitoare la dezvoltarea pieţei de capital;
• pasivitatea acţionarilor, mai ales în cazul societăţilor la care acţionar principal este statul.
Importanţa guvernanţei corporative pentru dezvoltarea pieţelor de capital este incontestabilă.
Astfel, o serie de cercetări recente arată că societăţile cu o bună guvernanţă corporativă, măsurată
prin coeficienţi de tipul CGQ (calculat de International Shareholder Services) au performanţe
financiare cu 18,7% până la 23,8% mai mari decât cele cu o slabă guvernanţă corporativă, în funcţie
de tipul de piaţă financiară pe care sunt cotate10. De asemenea, pe pieţele de capital dezvoltate,
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firmele cu standarde înalte de protecţie a acţionarilor înregistrează creşteri ale capitalizării bursiere
de până la 8,5%/an11 .
O bună guvernanţă corporativă are ca principal obiectiv trimiterea de semnale coerente
pieţelor financiare şi investitorilor. Un studiu realizat de către firma de consultanţă McKinsey
&Co12, în colaborare cu Global Corporate Governance Forum (care este un proiect comun OECD şi
Banca Mondiala), bazat pe răspunsurile a 200 de investitori instituţionali (bănci, societăţi de
asigurări, fonduri de pensii, societăţi de investiţii financiare, fonduri mutuale, fonduri cu capital de
risc) din 31 de ţări, arată că majoritatea covârşitoare a investitorilor sunt dispuşi să plătească prime
substanţiale pentru acţiunile companiilor care au un standard înalt de guvernanţă corporativă: 1214% în medie pentru titlurile companiilor din SUA şi Europa Occidentală, 20-25% în cazul
investiţiilor din Asia şi America Latină, peste 30% pentru Europa de Est şi Africa. Surplusul pe care
acţionarii sunt dispuşi să-l plătească este cel mai mare în cazul economiilor emergente din sud-estul
Europei, acolo unde se consideră că, deşi s-au făcut progrese semnificative, mai trebuie făcute
eforturi, iar pieţele au potenţial. Mai mult, aproape 90% dintre investitorii instituţionali sunt
preocupaţi de onestitatea, transparenţa şi acurateţea informaţiilor financiar-contabile, pronunţându-se
pentru standarde contabile şi de raportare financiară uniforme şi pentru ameliorarea drepturilor
acţionarilor. Ratingul de Guvernanţă Corporativă al companiei respective rămâne în continuare cel
mai important criteriu de decizie al investitorilor instituţionali, în comparaţie cu performanţa
financiară, dividendele, potenţialul de creştere economică şi altele, fiind evitate efectiv companiile
cu o slabă practică a conducerii corporative. Ca un argument suplimentar, un alt studiu realizat în
anul 200013 evidenţiază faptul că 61% dintre investitorii instituţionali americani şi peste 50% dintre
cei europeni au hotărât să nu mai investească/ să reducă sensibil investiţiile în companiile cu o slabă
guvernanţă corporativă.
Rezultatele acestor studii sunt, credem noi, un stimul esenţial pentru promovarea principiilor
de guvernanţă corporativă în România, în condiţiile liberalizării depline a contului de capital al
balanţei de plăţi, a apropiatei integrări a ţării noastre în UE şi a obiectivului declarat pe care-l are
bursa românească consolidată de a deveni cea mai importantă din zonă. Pentru îndeplinirea acestui
obiectiv trebuie atrase fondurile marilor investitori instituţionali, care, cu siguranţă vor ocoli
societăţile româneşti, dacă acestea nu-şi îmbunătăţesc guvernanţa corporativă. În condiţiile în care
Polonia şi Ungaria au realizat progrese semnificative în acest sens, eforturile în plan naţional trebuie
sensibil amplificate.
Printre măsurile care se pot lua în ceea ce priveşte îmbunătăţirea guvernanţei corporative la
noi în ţară menţionăm:
• creşterea eforturilor şi concertarea acestora în vederea impunerii unui Cod obligatoriu de
guvernanţă corporativă pentru societăţile listate la BVB, într-o primă fază pentru cele de la
categoria I, apoi pentru cele de la categoria a II a, ulterior pentru cele provenind de pe
RASDAQ. El trebuie foarte bine diseminat pentru ca managerii societăţilor cotate să
înţeleagă importanţa covârşitoare a aplicării lui şi beneficiile pe care le aduce. Companiile la
rândul lor trebuie să fie încurajate să-şi elaboreze coduri proprii de etică şi bune practici.
• dezvoltarea unor societăţi de consultanţă autorizate şi a unor agenţii de rating independente
care să furnizeze contra cost analize şi informaţii preţioase pentru investitorii interesaţi;
• creşterea activismului acţionarilor şi a asociaţiilor oamenilor de afaceri, precum şi încurajarea
unor sisteme deschise de reacţie şi de implicare în elaborarea de regulamente, norme, legi;
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•
•
•
•
•
•

îmbunătăţirea sistemului juridic prin reformarea acestuia (un rol cheie aici îl are noua Lege
249/2005 privind reforma în justiţie), întrucât el este o premisă pentru un sistem credibil de
administrare a corporaţiilor;
amendarea Legii societăţilor comerciale prin includerea într-un articol a conceptului acting în
the best interest, care se referă la comportamentul administratorilor unei societăţi privitor la
interesele acesteia;
stimularea cooperării între instituţiile responsabile din tara noastră prin dezvoltarea unor
proiecte comune privind piaţa de capital şi întărirea dialogului internaţional pe această temă;
creşterea exigenţei organismelor de supraveghere a pieţelor şi a vitezei de reacţie în cazul
constatării încălcării prevederilor;
creşterea transparenţei şi a credibilităţii managementului societăţilor prin participarea în
cadrul Consiliului de Administraţie a unor persoane independente;
încurajarea salariaţilor pentru a face publice practicile ilegale observate în compania în care
lucrează.
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