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Abstract

În contextul guvernanţei corporative, în aproape toate ţările se intensifică
preocuparea pentru protecţia acţionarilor, asigurarea echilibrului puterii în cadrul
organelor de conducere ale companiilor, constituirea şi, după caz, extinderea
compeţentelor auditului legal, constituirea comitetelor de audit, asigurarea transparenţei şi
calităţii informaţiilor, etc.

O buna guvernanţă în cadrul unei companii diminuează riscurile, creşte performanţa,
deschide calea către pieţele financiare eficiente, îmbunătăţeşte stilul de conducere,
stabileşte un climat de investiţii atractiv, arată transparenţa şi responsabilitatea
socială.

Atât la nivel macroeconomic cât şi la nivel microeconomic se impune cu necesitate
reînnoirea şi perfecţionarea instrumentelor de măsurare şi analiză economico-financiară a
performanţei, cu scopul de a reflecta cât mai bine rezultatele obţinute de o entitate
economică şi de coerenţa cu cerinţele diferitelor părţi interesate.

Acest articol va aborda metodele de optimizare a performantei guvernantei
corporative la nivel microeconomic.
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1. Introducere
Guvernanţa corporativă este un
concept ce înglobează o gamă largă
de activităţi,

reguli, procese şi proceduri, menite să
asigure utilizarea optimă a resurselor şi
strategiilor companiilor, astfel încât
obiectivele sale să fie atinse.

Asupra conceptului de ‘’governance
corporative’’ s-au realizat numeroase
studii, inclusiv rapoarte, de către grupe de
specialişti reprezentând instituţii majore-
universităţi, burse de valori, bănci,
guverne etc.

De la apariţia acestui concept şi până
în prezent, au fost propuse numeroase
definiţii, toate referindu-se la organizarea
relaţiilor dintre acţionari si manageri în
cadrul unei companii sau la o nouă
stabilitate a diferiţilor factori de putere
care participă la organizarea şi
functionarea corporaţiei.

Faţă de conceptul de conducere
anterior, cel nou pune un accent mai mare
pe :

 respectul investitorilor, al
acţionarilor ca factor de progres
în procesul dezvoltării

economice ;
 întărirea autorităţii şi competenţei

Adunării Generale a Acţionarilor ;
 creşterea responsabilităţii

directorilor executivi ‘’inside
directors’’ şi a membrilor

Consiliului de Administraţie ‘’non
executive directors’’ ;

 sporirea atribuţiilor
cenzorilor/auditorilor in controlul
legalităţii deciziilor şi

normelor interne ;
 afirmarea pieţi bursiere ca factor

de promovare a încrederii în
managementul

companilor cotate la bursă şi a
transparenţei operaţiunilor de bursă.

În ceea ce priveşte definirea
guvernanţei corporative, în literatura de
specialitate, nu există o definiţie unanim
acceptată, de aceea voi prezenta cele mai
importante definiţii care încearcă să aducă
numeroase clarificări terminologice :

 Guvernanţa reprezintă sistemul
prin care companiile sunt conduse
şi controlate ;

 Guvernanţa corporativă este un
factor de competitivitate, de
performanţă

durabilă şi de creştere a valorii
întreprinderilor ;

 Guvernanţa întreprinderilor se
preocupă de modul în care
furnizorii de capital,

permiţând finanţarea societăţilor,
garantează rentabilitatea investiţiei lor ;

 Conducerea corporativă reprezintă
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 suficientă, care să genereze

plusvaloare pe termen lung pentru
acţionari,         grupuri de interese şi
pentru societate în ansamblu ;

 Guvernanţa corporativă implică un
set de relaţii între conducerea unei
unităţi,

Consiliul de Administraţie, acţionari şi
alte părţi interesate ;

 Guvernanţa corporativă este  pe
deplin recunoscută ca fiind
esenţială pentru

stabilirea unui climat de investiţii atractiv,
caracterizat prin existenţa unor firme
competitive şi a unor pieţe financiare
eficiente ;

 Totalitatea modalităţilor prin care
instituţiile şi indivizii îşi
administrează afacerile
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comune ;
 Banca Mondială defineşte

conducerea corporativă ca fiind’’o
combinaţie de legi,

regulamente şi coduri de conduită
adoptate în mod voluntar, care asigură
companiei posibilitatea de a atrage
capitalul financiar şi uman necesar
activităţii sale şi posibilitatea de a-şi
desfăşura activitatea în mod eficient astfel
încât să-şi asigure existenţa prin generarea
de valoare pe termen lung penttru
acţionarii săi şi societate în ansamblul
său’’.

În esenţă, acest concept constă într-
un ansamblu de norme şi mecanisme
adecvate de conducere şi control la
nivelul entităţilor economice în scopul de
a proteja şi armoniza interesele tuturor
factorilor interesaţi în buna funcţionare a
acestora, dar şi de a-i monitoriza şi motiva
pe manageri să-şi restrângă
comportamentul bazat doar pe
satisfacerea interesului personal şi a-i
determina să adopte strategii şi decizii
care să vină în întâmpinarea intereselor
acţionarilor şi a celorllate categorii de
stakeholderi, să răspundă şi să satisfacă
aşteptările acestora.

La rândul lor, autorii francezi
adaugă,  pe lângă definiţia  lui Sir Adrian
Cadbury, că sistemul de guvernanţă
include :

 separarea puterilor Consiliului de
Administraţie, pe de o parte şi
conducători, pe

de altă parte;
 raporturile conducători-

administratori-acţionari şi efectele
asupra compoziţiei

Consiliului de Administraţie;
 controlul real asupra gestiunii

managerilor, care poate fi intern
(administratori)

sau extern (auditori externi);

 modalitatea în baza căreia se iau
deciziile strategice.

Conceptul de guvernantă corporativă
este mai mult decât o suită  de
instrumente şi
tehnici utile, de conducere şi control. Este
o paradigmă, deoarece reprezintă o
viziune asupra tuturor entităţilor
economice, şi în final o viziune asupra
lumii, o credinţă foarte răspândită şi adânc
încetăţenită cu privire la problemele care
merită sau pot fi rezolvate la nivel
mondial în cea ce priveşte dezvoltarea
economică a tuturor ţărilor, nu numai a
celor dezvoltate. Tomas Kuhn afirmă
următorul lucru :O paradigmă este un
criteriu pe baza căruia se aleg problemele
despre care(…) se presupune că ar avea
soluţii.Într-o mare măsură, acestea sunt
singurele probleme pe care
comunitatea(…) îşi va încuraja membrii
să încerce să le rezolve. Si guvernanţa
corporativă are soluţii, ca toate
companiile indiferent de mărime să fie
rentabile. Nu trebuie să ne surprindă
apariţia acestui concept. El a apărut din
necesitatea de a rezolva problema
ineficienţei, al responsabilităţii sociale, al
eticii in afacerile interne şi internaţionale,
utilizarea de către entităţile economice de
standarde de performanţa realiste,
eliminarea decalajelor între cerinţele
postului şi capabilităţile angajatului,
sisteme de stimulare care să încurajeze
salariaţii. Ca proces, sistemul de
guvernare corporativă poate opera într-o
entitate de orice dimensiuni, şi poate
funcţiona pentru orice scop, bun sau rău,
pentru profit sau pierdere. Un scop
raţional şi rezonabil al acestui concept ar
putea fi asigurarea eficienţei actului
economico-financiar. Poate că scopul
moral şi natural al guvernării corporative
constă în numele acţiunilor reglementate,
a unui model demn, eficace, evitând în
acelaşi timp un model nedorit,
ineficient.Scopul ideal, în mod evident,
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este asigurarea realizării unui model cât
mai bun.

Ne întrebăm în permanenţa cine va
ajunge în vârful piramidei în condiţiile în
care regulile şi rolurile managementului
se vor schimba ? Cred că guvernanţa
corporativă.Cine trebuie să conducă  şi să
controleze o entitate economică ? Ce
metode de organizare şi conducere
performante trebuie să folosim pentru ca
entitatea economică să obţină mai multă
‘’bogăţie’’ pentru acţionari ? Răspunsul
este : Trebuie să conducă managerii care
maximizează  bunăstarea acţionarilor, sau
care au ca obiectiv maximizarea preţurilor
acţiunilor comune emise de către entitatea
economică, ca rezultat  al deciziilor luate.

Dacă ne referim la puterea politică,
chiar şi Platon care a folosit cuvantul
’’kybernesis’’ , a formulat problema
acesteia după cum urmează :’’Cine
trebuie să guverneze ?Cei mulţi sau cei
puţini ? Iar răspunsul său a fost : ‘’Să
guverneze cel mai bun !’’.Răspuns care
poate fi utilizat în toate domeniile
activităţii economico-sociale.

2. Metode de optimizare a performanţei
guvernanţei corporative la nivel
microeconomic, la îndemâna
administratorilor

Principala întrebare pe care şi-o pun
managerii entităţilor economice, cât şi
stakeholderii interni şi externi, este: Care
sunt cele mai eficace măsuri care pot
garanta îmbunătătirea guvernanţei
corporative la nivel microeconomic?

Ca răspuns la această întrebare,
propun câteva măsuri care pot îmbunătăţi
guvernanţa corporativă la nivelul unei
companii cotate la Bursa de Valori
Bucureşti, sau necotate.

 Implementarea următoarelor
principii în activitatea Consiliului
de Administraţie,

pentru creşterea viabilităţii guvernanţei
corporative:
 Consiliul de Administraţie să

beneficieze de o înţelegere clară
asupra
rolului pe care îl îndeplineşte în
cadrul organismului de conducere, să
deţină competenţele corespunzătoare
responsabilităţilor asumate pe care să
le manifeste cu prudenţă şi integritate
în fundamentarea deciziilor le nivelul
companiei;

 Consiliul de Administraţie trebuie să
stabilească liniile directoare ale
activităţii entităţii şi să vegheze la
îndeplinirea obiectivelor strategice şi
respectarea valorilor corporative;

 Consiliul de Administraţie trebuie să
stabilească arii clare de
responsabilitate, pe care să le pună în
aplicare prin intermediul unor
structuri organizaţionale adecvate;

 Consiliul de Administraţie trebuie să
se asigure că procesul de
supraveghere a activităţilor curente
realizat de către conducerea executivă
este concordant cu politicile
comerciale şi de administrare a
riscurilor aprobate;

 Consiliul de Administraţie trebuie să
valorifice corespunzător concluziile

auditorilor interni sau externi;
 Consiliul de Administraţie trebuie să

se asigure că politicile şi practicile pe
linia eficacităţii derulate de
personalul executiv, sunt în
concordanţă cu obiectivele pe termen
lung ale entităţii economice;

 Entitatea economică trebuie
administrată într-o manieră
transparentă, cel puţin în
legătură cu:

 structura Consiliului de
Administraţie, respectiv cine sunt
membrii,
statutul şi responsabilite;
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 structura conducerii executive,
inclusiv responsabilităţile sale,
sistemul de

raportări, competenţele necesare şi
experienţa în domeniu;
 structura organizaţională;
 politicile de stimulare ale angajaţilor,

respectiv criteriile de premiere şi
formele alternative ale
remuneraţiilor acordate;

 codul de conduită în afaceri, precum
şi autoevaluarea efectuată de către
conducerea entităţii în această
privinţă;

politicile companiei privind conflictul
de interese;

 Top managementul companiei
trebuie să dovedească o bună
cunoaşţere a tuturor

structurilor operaţionale sau a pieţelor în
care entitatea este implicată;

 Dialogul cu părţile interesate;
Entităţile economice trebuie să

promoveze stabilirea de relaţii bune cu
toate

părţile interesate relevante( de exmplu,
autorităţi, investitori, pieţe de capital,
clienţi, furnizori, parteneri de afaceri,
comunităţi locale, O.N.G-uri, angajaţi sau
reprezentanţii acestora), ca modalitate de
gestionare a impactului direct sau indirect
al schimbării.Implicarea părţilor interesate
este esenţială pentru dezvoltarea durabilă
a companiilor şi în aducerea de beneficii
reciproce. Colaborarea cu părţile
interesate ajută entităţile să identifice şi să
gestioneze riscurile, să construiască relaţii
puternice şi de încredere şi să descopere
noi metode de îmbunătăţire a activităţii.

Un rol deosebit în dezvoltarea acestei
colaborări îl are baza de date a părţilor
interesate elaborată de către companii,
care este utilă în procesul de identificare
şi în gestionarea eficientă a relaţiei cu
toate părţile interesate, şi în acelaşi timp,
furnizează informaţii pentru luarea de

decizii fundamentate de către conducere,
inclusiv în situaţiile când este demarată o
nouă activitae. De asemenea, elaborarea
de către companii a ‘’Ghidului de
implicare a părţilor interesate’’ este
destinat unei mai bune gestionări a
datelor referitoare la părţile interesate şi la
interacţiunile relevante cu acestea.

Implicarea părţilor intersate trebuie
să se facă în forme variate, cuprinzând
forumuri cu principalele părţi interesate,
comisii specializate, discuţii, grupuri de
lucru şi chiar realizarea de proiecte
comune (pateneriate). Aceste evenimente
dinamizează dialogul între părţile
interesate şi permit schimbul de
cunoştinţe, adăugând valoare şi găsind
soluţii pentru probleme  stringente alte
entităţii economice.

 Elaborarea de către entitatea
economică a unei hărţi a riscurilor.

Harta riscurilor va evalua nivelul de
risc al activităţii în raport cu acele
comunităţi în care compania îşi desfăşoară
activitatea. Trebuie să se ia în considerare
indicatori precum: numărul de incidente
înregistrate şi nivelul lor de gravitate,
cererile şi plângerile înregistrate, mesajele
negative din mass-media cu privitre la
activitatea entităţii economice. Acest
instrument va monitoriza periodic nivelul
de risc şi va prioritiza investiţiile
companiei şi implicarea într-o anumită
zonă geografică.

 Dialogul cu sindicatele;
Reprezintă principalul  factor pentru

menţinerea echilibrului social în cadrul
unei companii. Legislatia în domeniul
protecţiei muncii şi a protecţiei sociale din
ţara noastră a suferit modificări
importante atât la nivelul Codului Muncii,
cât şi la nivelul reglementărilor referitoare
la dialogul social, în ceea ce priveşte
organizare sindicatelor.
Deoarece angajaţii constituie un element
esenţial al activităţii companiei, consider
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că dialogul cu sindicatele reprezintă una
din principalele preocupări ale entităţii
economice, care trebuie  să-şi concentreze
eforturile în vederea identificării soluţiei
optime atât pentru angajaţi, cât şi pentru
companie, reflectând modificările din
legislaţie.

 Asumarea de către companii  a o
serie de responsabilităţi sociale în
măsura în care

efectele sunt benefice pentru profiturilor
lor.

Prezent câteva exemple de beneficii
ale entităţilor care îşi asumă aceste
responsabilităţi:
 corporaţiile percepute ca fiind

socialmente responsabile, pot
beneficia de o
clientelă mai largă şi mai
satisfăcută, în vreme ce o percepţie
publică de iresponsabilitate socială
se poate solda cu un boicot sau
alte acţiuni ostile din partea
consumatorilor;

 angajaţii pot fi atraşi pentru acele
corporaţii pe care le percep ca
fiind
socialmente responsabile şi pot fi
chiar şi mândri să lucreze la astfel
de firme;

 contribuţiile pozitive la
dezvoltarea socială pot fi
considerate de către

companii drept investiţii pe termen lung
în consolidarea unei vieţi comunitare mai
sigure, mai bine educate şi mai echitabile,
de care pot profita şi corporaţiile,
desfăşurându-şi activitatea într-un mediu
de afaceri mai dinamic, mai potent şi mai
stabil;

 Separarea rolurilor preşedintelui
Consiliului de Administraţie şi al
directorului

general al companie, întrucât acest lucru
ar asigura o organizare mai eficientă a
Consiliului de Adimistraţie, ar crea un

sistem de control mai bun şi ar preveni
concentrarea puterii. Situaţia în care
preşedintele Consiliului de Administraţie
este aceeaşi persoană cu directorul general
este considerată ca un semn de guvernanţă
slabă datorită implicării în managementul
operaţional. Rolul dual al directorului
general în structura conceptului de
guvernanţă corporativă este asociat
negativ cu gradul de transparenţă
informaţională, cu un rol distructiv în
crearea de valoare pentru acţionari şi
pentru ceilalţi stakeholderi.

 Să se pună un accent deosebit pe
relaţia independenţă-transparentă
informaţională

în activitatea economico-financiară a
entităţilor economice;

Independenţa Consiliului de
Administraţie şi a comitetelor sale, este
considerată un element  fundamental în
funcţionarea unei guvernanţe corporative
eficace, strâns legată de o transparenţă
sporită, de o mai bună monitorizare, un
nivel mai ridicat de divulgare voluntară a
informaţiilor, la o sporire a cantităţii şi
calităţii informaţiilor dezvăluite,
conducând la consolidarea bunelor
practici de guvernanţă corporativă la nivel
microeconomic. Există o legătură
indisolubilă, o asociere pozitivă,
constructivă între independenţa
Consiliului de Administraţie şi nivelul de
dezvăluire a informaţiilor. De asemenea,
independenţa Consiliului de Administraţie
îmbunătăţeşte capacitatea acestuia  de a
diminua conflictul dintre investitori şi
manageri, dintre’’principal’’- acţionariatul
şi ‘’agent’’-top  managementul entuităţii
economice. Companiile care au o
proporţie mai mare de membri
independeţi în componenţa Consiliului de
Administraţie manifestă o deschidere mai
mare spre transparenţă, ţin mai bine sub
control aşa numitele probleme ale
agenţiei, au capacitatea de a influenţa
pozitiv nivelul de dezvăluire a
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informaţiilor referitoare la riscuri în
raporatele anuale, contribuind astfel la
diminuarea asimetriei informaţionale şi a
costurilor agenţiei;

 Remuneraţia membrilor organelor
de conducere sa fie transparentă şi
să

corespundă amplorii sarcinilor,
responsabilităţilor, realizarii obiectivelor
companiei, precum şi situaţiei economice
a acesteia, fiind necesar acodrul
acţionarilor;

 Dezvoltarea unui blog intern, care
va facilita comunicarea în
interiorul companiei

pe o gamă largă de subiecte: proiecte de
business, acţiuni de responsabilitate
socială corporativă, dividende, premii,
etc. Stakeholderii vor citi, vor vota şi vor
comenta subiectele de pe blogul intern;

 Organizarea de road-swow-uri
(campanii mobile), sau
comunicarea directă, faţă

în faţă, care este o metodă eficientă de
interacţiune, cu stakeholderii în locaţiile
din ţară, unde companiile au filiale,
depozite, centre colectare, secţii de
producţie, magazine etc;

 Numirea noilor membri ai
organelor de conducere în baza
unei proceduri formale,

riguroase şi transparente;
 Monitorizarea comportamentului

top managementului
(‘’agenţilor’’), cu scopul de

a asigura că acesta acţionează în interesul
investitorilor(’’principalilor’’);

 Formarea introductivă a
membrilor organelor de
conducere, atunci când devin

membri ai acestor organe, să-şi înnoiască
şi să-şi împrospăteze în mod periodic
aptitudinile şi cunoştinţele;

 Evaluarea anuală  formală şi
riguroasă a organelor de
conducere cu privire la

performanţele lor, precum şi cele  ale
comitetelor şi membrilor lor individuali;

 Asigurarea unor mecanisme
eficace de gestionare a riscurilor
care să intre în

responsabilitatea Consiliului de
Administraţie;

 Definirea unor politici de recrutare
cu mai multă precizie a profilului

administratorilor, inclusiv al
preşedintelului Consiliului de
Administraţie, pentru a asigura faptul că
aceştia au aptitudinile necesare şi că
gradul de diversitate al Consiliului de
Administraţie  este adecvat;

 Evaluarea externă a companiilor
cotate, o dată la doi ani, pentru ai
informa pe

stakeholderi, cu privire la indicatorii de
guvernanţă corporativă;

 Diseminarea informaţiilor privind
situaţiile financiare, raportul anual
al

administratorului precum şi votul
acţionarilor în cadrul adunărilor generale,
să se facă detaliat, nu sub formă sintetică;

 Impunerea de măsuri privind
restricţionarea acordării de credite
entăţilor

economice a căror guvernanţă corporativă
este ineficientă, chiar dacă întruneşte
criteriile de eligibilitate;

 Implementarea principiilor
guvernanţei corporative la nivelul
entităţilor, care au

efecte benefice pentru acţionari, ducând la
maximizarea profiturilor acestora;

 Creşterea nivelului de transparenţă
între companii şi investitori-
companiile

trebuie să ofere mai multe informaţii
despre guvernanţa corporativă către
investitori şi către întreaga societate. De
asemenea, trebuie să-şi cunoască mai bine
acţionarii, iar investitorii instituţionali să
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fie mai transparenţi în privinţa politicilor
lor de vot;

 Încurajarea unor procese de
implicare a acţionarilor pe termen
lung- aceştia ar

trebui încurajaţi să se implice mai mult în
guvernanţa corporativă, prin posibilitatea
de a supraveghea politicile de remunerare
sau tranzacţiile;
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