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REZUMAT

Investitorii instituţionali au început să preocupe din ce în ce mai mult cercetătorii

din întreaga lume, date fiind intervenţiile lor în destabilizarea boardurilor neperformante

urmare unor scandaluri financiare răsunătoare. Literatura de specialitate identifică mai

multe domenii în care aceştia se implică, cum ar fi creşterea nivelului de transparenţă

financiară, numirea membrilor consiliului de administraţie precum şi stabilirea nivelului

remuneraţiei acestora. Dat fiind că studiile efectuate până în prezent au fost dezvoltate în

medii izolate, în special în ţări cu experienţă în aplicarea principiilor de guvernanţă



corporativă, acest studiu şi-a propus să investigheze în ce măsură investitorii instituţionali

prezenţi în companiile din România s-au implicat activ în ameliorarea practicilor de

guvernanţă corporativă.

Astfel, tema principală este reprezentată de identificarea relaţiei între prezenţa

investitorilor instituţionali şi nivelul de divulgare a informaţiilor financiare şi non-

financiare de către companiile din patru ţări emergente europene, şi anume Polonia,

Ungaria, Estonia şi România accentul punându-se pe identificarea acestor particularităţi în

cadrul companiilor din ţara noastră. Rezultatele studiului au demonstrat faptul că, deşi

România  se află la începutul drumului în ceea ce priveşte implementarea unor mecanisme

eficiente de guvernanţă corporativă, dar şi în ceea ce priveşte finanţarea prin intermediul

investitorilor instituţionali, aceştia au ameliorat atât nivelul informaţiilor divulgate, cât şi

calitatea acestora. Un rezultat interesant este acela că investitorii instituţionali au înţeles

importanţa raportării unor informaţii pe segmente de activitate de bună calitate, pentru

efectuarea unor previziuni financiare de o mai mare acurateţe dar şi pentru creşterea

responsabilităţii faţă de toate părţile interesate.

O a doua temă de cercetare este reprezentată de identificarea relaţiei între

guvernanţa corporativă şi antreprenoriatul corporativ, două teme aparent divergente dată

fiind orientarea pe termene diferite a celor două concepte. Un rezultat interesant al

studiului îl reprezintă, pe de-o parte faptul că investitorii instituţionali au o influenţă

deosebită asupra creşterii nivelului veniturilor precum şi a numărului de salariaţi. De

asemenea, prin intermediul teoriei semnalului am reuşit să explicăm motivul pentru care

companiile mai performante aleg să prezinte informaţii mai detaliate referitoare la

guvernanţă corporativă şi antreprenoriat corporativ.

Ultima întrebare la care teza şi-a propus să răspundă este aceea dacă şi în ce măsură

în cadrul companiilor din cele patru ţări europene emergente analizate, Polonia, Ungaria,

Estonia şi România, investitorii instituţionali se implică în procesul de numire a consiliilor

de administraţie. Contrar rezultatelor obţinute în ţări cu o mai mare tradiţie în finanţarea

prin intermediul pieţelor de capital, prezenţa acestui tip de investitori nu este corelată cu

creşterea dimensiunii consiliului de administraţie, a comitetului de audit sau cu

independenţa membrilor acestora. Totuşi, studiul de caz desfăşurat asupra a două companii

listate la Bursa de Valori Bucureşti a demonstrat faptul că investitorii instituţionali s-au

implicat activ şi în stabilirea celor mai bune politici de remuneraţie a membrilor consiliului

de administraţie pentru a reduce problemele de agenţie, au crescut gradul de conformitate



al societăţilor cu cerinţele codului de guvernanţă corporativă dar şi nivelul de

responsabilizare al acestor companii faţă de toate părţile interesate.

Cuvinte cheie: Guvernanţă corporativă, investitori instituţionali, transparenţă,

independenţa consiliului de administraţie, antreprenoriat corporativ


