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INTRODUCERE
„Contabilitatea este judecătorul nepărtinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului și
consilierul indispensabil al viitorului”
J. Fr. Schär

Contextul general al cercetării
Tema politicilor contabile, devine o preocupare susținută a gândirii economice
contemporane, martoră a fenomenului de globalizare și dezvoltare sustenabilă, realitate istorică
ireversibilă și continuă, care funcționează în interesul comunității internaționale, în cadrul
căreia informația și cunoașterea ocupă poziții centrale.
În concordanță cu noile tendințe de armonizare și integrare ale fenomenului de
globalizare și dezvoltare sustenabilă, contabilitatea, ca orice altă componentă a sistemului
economic, a fost supusă la o serie de schimbări și adaptări, având în vedere rolul său principal
de a asigura transparența și comparabilitatea informației economice. Prin urmare, în prezent se
conturează din ce în ce mai multe convingeri și motivații în susținerea necesității unei raportării
financiare unice la nivel mondial.
Circumscris tendințelor actuale ale dezvoltării unor afaceri sustenabile la nivel
multinațional, de-a lungul timpului s-a demonstrat că cel mai bine au răspuns Standardele
Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și ca urmare a relaționării internaționale a celor
mai importante piețe de capital, în prezent se observă o preocupare susținută în convergența
IFRS cu standardele naționale americane (US-GAAP).

Importanța temei și motivația realizării cercetării
Prin demersul științific întreprins în prezenta lucrare se urmărește cunoașterea, analiza
și interpretarea modului prin care anumiți factori impactează procesul de optimizare a politicilor
contabile la nivelul entităților care aplică IFRS și operează pe piețe de capital, ca în final să
realizăm și să propunem un model econometric de optimizare a politicilor contabile. În acest
sens, am considerat necesar identificarea unei relații de echilibru care să asigure satisfacerea
cerințelor principalilor utilizatori de informații, astfel încât politicile contabile alese să nu
afecteze interesele/așteptările părților interesate dintr-o entitate.
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Am considerat că acest subiect, de un real interes, este de actualitate, având în vedere
importanța și rolul politicilor contabile, atât din perspectiva obiectivelor globale ale dezvoltării
sustenabile, preocupare majoră la nivel internațional, cât și din perspectiva obiectivelor
individuale ale mediului concurențial al investitorilor pe piețele de capital.
De-a lungul timpului, politicile contabile au reprezentat o preocupare permanentă a
profesioniștilor în practica economică și au făcut obiectul a numeroase cercetări științifice, însă
cu toate acestea, în ceea ce privește optimizarea politicilor contabile, aceasta nu a constituit un
subiect în sine al preocupărilor științifice și nu a fost niciodată prezentată pe larg, astfel încât
să se investigheze modalitatea de a atinge un optim de politici contabile în funcție de specificul
activității și cerințele cadrelor de reglementare contabile, în vigoare.
Plecând cel puțin de la aceste premise, tema aleasă poate reprezenta o provocare prin
importanța ei, necesitând o muncă amplă de documentare, analiză, investigare, de coroborare a
informațiilor, precum și de argumentare și conștientizare la nivel micro a necesității
fenomenului de optimizare a politicilor contabile.

Actualitatea temei cercetării și stadiul cunoașterii
Având în vedere importanța domeniului contabil la nivel microeconomic, în ultimele
decenii au fost realizate numeroase cercetării în acest perimetru atât la nivel internațional cât și
la nivel național, mai ales cu privire la elaborarea și fundamentarea politicilor contabile.
În anii 2000, N. Feleagă și L. Malciu, prin cartea Politici și opțiuni contabile1, prezintă
în paralel problematica politicilor contabile românești elaborate conform principiilor de „fair
accounting” cu cele reglementate de standardele internaționale de la acea vreme. De asemenea,
abordează și problematica elaborării și fundamentării politicilor contabile prin prisma
„cosmetizării” conturilor (bad accounting), prezentând aspecte conceptuale privind
contabilitatea creativă, apărute în practică.
Într-o altă lucrare2, N. Feleagă și colaboratorii fac referire la importanța raționamentului
profesional în elaborarea politicilor contabile. În acest sens, demonstrează că raționamentul
profesional are un rol decisiv în dezvoltarea politicilor contabile, întrucât deciziile utilizatorilor
se bazează pe informațiile calitative prezentate în situațiile financiare.

Niculae Feleaga, Liliana Malciu, Politici și Opțiuni Contabile, Editura Economică, București, 2012
Niculae Feleaga, Liliana Feleaga, Contabilitate consolidata. O abordare europeana si internationala, Editura
Economică, București, 2017
1
2
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În teza sa de doctorat3, Ștefan Bunea analizează politicile contabile în funcție de
strategiile companiilor, realizând studii de caz cu privire la factorii pesimiști și optimiști care
influențează elaborarea politicilor contabile.
În aceeași direcție, în studiul lor4, T. Dănescu, N. Todea, M. Prozan și A. Dănescu
demonstrează că în practică, de multe ori, dreptul fiscal intervine în domeniul contabil ajungând
chiar să fixeze reguli de evaluare și de prezentare a informațiilor în situațiile financiare.
Mihai Ristea aduce o contribuție semnificativă în ceea ce privește cercetarea
conceptuală a politicilor contabile, întrucât în lucrarea sa5 face distincție între politică și metoda
contabilă. Astfel, motivează că dacă politicile contabile reprezintă acele „opțiuni privind
principiile, bazele de evaluare, convențiile, regulile și procedurile specifice” utilizate de
companii la elaborarea și prezentarea informațiilor din situațiile financiare, metodele reprezintă
de fapt acele proceduri și tratamente contabile utilizate de companii cu scopul de a furniza
informații credibile cu privire atât la existența și modificarea poziției financiare, cât și a
performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie.
O altă abordare a lui M. Ristea și a C.G. Dumitru6 legată de politicile contabile vine să
detalieze și să argumenteze de ce politicile contabile trebuie să fie conforme cu realitatea chiar
dacă există un cadru de reglementare flexibil, variat și diversificat. Autorii încearcă să
demonstreze că un cadru de reglementare imperativ nu dă posibilitatea companiilor de a-și
manifesta opțiuni și interese în elaborarea modelelor contabile și astfel politicile contabile se
subordonează mai mult cadrelor de reglementare decât realităților economice.
În lucrările sale de specialitate, A. Duțescu se adresează profesioniștilor contabili și
entităților economice încercând să demonstreze importanța care trebuie manifestată în practică
în momentul elaborării și aplicării politicilor contabile7.
La nivel internațional, literatura de specialitate este complexă în ceea ce privește
abordarea sistemelor contabile și, în special, politicile contabile întâlnite în cadrul
reglementărilor IFRS. În acest sens, în majoritatea sondajelor realizate în literatura universală

Ștefan Bunea, Optimizarea poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderilor între strategiile de
conservatorism şi optimism contabil, Teză de doctorat, ASE Bucureşti, 2014
4
Tatiana Dănescu, Nicolae Todea, Mihaela Prozan, Andreea Cristina Dănescu, A Study on the Compliance of the
Accounting Result with the Fiscal Result, Audit Financiar, ISSN: 1583-5812, vol. IX , no. 2, 2011, pp. 28-50,
DOI: 10.20869/AUDITF/2011/9/012
5
Mihai Ristea, Metode și politici contabile de întreprindere, Tribuna Economica, Bucurețti, 2012
6
Mihai Ristea, Corina Graziela Dumitru, Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile,
CECCAR-Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 2012
7
Irina Bogdana Pugna, Adriana Duțescu, Oana Georgiana Stănilă, Corporate attitudes towards Big Data and its
impact on performance management: A qualitative study, Sustainability Volume 11, Multidisciplinary Digital
Publishing Institute, 2019, pp 684
3
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se remarcă că la nivelul companiilor mari din țările anglo-saxone și continental europene se pot
identifica practici conforme cu IFRS și cu toate acestea reglementările contabile naționale sunt
încă reticente la o conformare integrală8.
Plecând de la cunoașterile în domeniu regăsite în literatura de specialitate și coroborate
cu rezultatele studiilor empirice cu privire la percepția profesioniștilor contabili, la rândul
nostru ne propunem să extindem investigațiile și cunoașterile cu privire la importanța și
semnificația politicilor contabile atât în procesul de elaborare și fundamentare, cât și în cel de
implementare.

Obiective și ipoteze de lucru urmărite în cercetare
Ca în orice proces de optimizare este absolut necesară identificarea reperelor prin prisma
cărora se definește și ulterior se modelează fenomenul studiat. În cazul nostru, optimizarea
politicilor contabile a avut ca principale repere cerințele și exigențele cadrelor de reglementare
internaționale în concordanță cu obiectivul global de dezvoltare sustenabilă și cu obiectivele
individuale ale companiilor.
În acest sens, în prezenta lucrare de doctorat pentru realizarea obiectivelor, am întreprins
o cercetare interdisciplinară, vizând aspecte ce se regăsesc în contabilitate, fiscalitate,
macroeconomie, analiza economico-financiară, statistică și modelare econometrică și am
utilizat un raționament deductiv, de la general la particular, îmbinând elementele cantitative cu
cele calitative.
Cercetarea noastră gravitaționează în jurul obiectivului principal, și anume, acela de a
stabili un model de optimizare a politicilor contabile la nivelul entităților care aplică IFRS și
operează pe piețe de capital.
Lucrarea s-a conturat în jurul acestui obiectiv principal și ca urmare a necesității de a găsi
răspunsuri la unele întrebări, cum ar fi:


Care sunt cele mai cunoscute abordări științifice, în timp și spațiu, ale noțiunii de
politici contabile?



Care este amplitudinea aplicării IFRS de către entitățile din statele membre ale
Uniunii Europene?



Care este amplitudinea aplicării IFRS și US GAAP la nivel mondial?

8

Doukakis L. C., 2014, The effect of mandatory IFRS adoption on real and accrual-based earnings management
activities.Journal of Accounting and Public Policy, 33(6), 551–572. 10.1016/j.jaccpubpol.2014.08.006
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Care sunt cele mai recente convergențe între politicile contabile conforme cu
IFRS și US GAAP?



Care este raportul de interferență dintre politicile contabile și dezvoltarea
sustenabilă?



Care este optimul de transparență informațională prin prisma cerințelor
utilizatorilor?



Se poate modela optimul de politici contabile?



Care sunt factorii care influențează optimul de politici contabile?



De ce informații avem nevoie în modelarea optimului de politici contabile?



Modelul obținut este funcțional în orice cadru de reglementare?

Acest gen de întrebări au contribuit la delimitarea obiectivelor specifice ale cercetări
noastre și la găsirea instrumentelor de lucru.
Totodată, urmare a analizei stadiului actual al cunoașterii, al cerințelor legislative în
domeniul politicilor contabile, precum și al cerințelor manageriale și ale utilizatorilor de
informații, am propus o serie de ipoteze ce au constituit punctul de plecare în cercetarea noastră
empirică. Astfel, au rezultat trei categorii de variabile cu impact asupra activității de optimizare
a politicilor contabile, iar pentru fiecare categorie am elaborat o serie de ipoteze de cercetare,
după cum urmează:


Ipoteze generale



Ipoteze privind structura acționariatului



Ipoteze privind eficiența companiei

Ipoteze generale
Gruparea ipotezelor generale s-a efectuat având în vedere aspecte cu caracter general
întâlnite la nivelul companiilor și al mediului economic în care acestea își desfășoară activitatea.
În acest sens, s-au ales acele variabile generale care din punct de vedere teoretic pot influența
activitatea de elaborare și fundamentare a politicilor contabile la nivelul unei companii, cum ar
fi: mărimea companiei, domeniul de activitate, localizarea geografică, categoria companiilor
conform încadrării BVB și legislația fiscală. Plecând de la aceste variabile care pot avea o relație
de interdependență cu optimizarea politicilor contabile, s-au formulat următoarele ipoteze:
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In ceea ce privește mărimea companiei, am plecat de la prezumția că o entitate cu cât
este mai mare cu atât este mai preocupată de procesul de optimizare al politicilor cel puțin din
două motive:


cerința de informare este mai evidentă, întrucât gama utilizatorilor de
informații este mai variată; și



preocupările privind elaborarea și actualizarea manualului de politici
contabile în funcție de realitatea economică sunt mai susținute, deoarece și
potențialul susținerii unor costuri este mai ridicat.

Pe baza acestor afirmații am formulat o prima ipoteza:
 IPOTEZA 1.1: Există o relație pozitivă între mărimea companiei și optimizarea
politicilor contabile.
Referitor la domeniul de activitate, așa cum se observă și din elementele teoretice de mai
sus, acesta este relevant în elaborarea politicilor contabile întrucât alegerea și optimizarea
politicilor contabile trebuie efectuată ținând cont de specificul activității, cum ar fi, sectoare de
activitate privind producția, serviciile, activități financiare etc. În plus, însăși IFRS-urile
tratează politicile contabile în funcție de domeniile de activitate: agricultură, construcții,
investiții imobiliare, subvenții etc.
În acest sens, am formulat o a doua ipoteză:
 IPOTEZA 1.2: Sectorul de activitate influențează optimizarea politicilor contabile.
În continuare un alt element care ar putea fi relaționat cu elaborarea politicilor contabile
ar fi și segmentul geografic, în sensul că departajarea geografică ar putea influența politicile
contabile ca urmare a tradițiilor, obiecțiilor, pregătirii profesioniștilor din diverse zone
geografice, nivelului de dezvoltare etc. Cu toate acestea, considerăm că o astfel de relație ar
putea fi subiectivă, întrucât cerințele de elaborare ale politicilor contabile adecvate sectorului
de activitate sunt aceleași pentru toți utilizatorii de IFRS, indiferent de zona geografică unde
operează. Acest raționament bazat pe o afirmație negativă ne-a stat la baza celei de-a 3-a
ipoteze:
 IPOTEZA 1.3: Localizarea geografică a companiilor influențează optimizarea
politicilor contabile.
Plecând de la cunoașterea că entitățile deschise au în primul rând interesul să atragă
capitaluri și finanțări, este evident că genul acesta de entități vor fi mai preocupate să
11

fundamenteze politicile contabile cele mai adecvate domeniului de activitate cerințelor de
informare ale utilizatorilor. Totuși, aceste entități sunt ierarhizate calitativ de către BVB în 3
mari categorii, și anume: Internațional, Premium și Standard. În practică, această ierarhizare
coincide în primul rând cu gradul de încredere al investitorilor și apoi cu obiectivele celorlalți
utilizatori de informații. Plecând și de la această cunoaștere, ne-am dorit să testăm dacă
categoria de ierarhizare a companiilor listate pe BVB influențează preocupările interne ale
companiilor cu privire la optimizarea politicilor contabile. În acest sens, am formulat cea de-a
4-a ipoteză:
 IPOTEZA 1.4: Există o relație pozitivă între categoria companiei pe BVB
(Internaționale, Premium și Standard) și optimizarea politicilor contabile
Din literatura de specialitate, dar și din afirmațiile profesioniștilor practicieni în domeniul
contabil și fiscal, s-au identificat numeroase opinii conform cărora între politicile contabile și
cele fiscale există un grad mare de interdependență, în sensul că politicile contabile sunt
subordonate politicilor fiscale. Interdependența celor două domenii am testat-o pornind de la
intenția de reglementare a legiuitorului (Ministerul Finanțelor) în sensul că în cadrul
reglementărilor legislative cele două domenii, contabil și fiscal, nu se prezintă într-o relație de
subordonare, ci numai una corelativă, în sensul că bazele fiscale se prelucrează plecând de la
informațiile contabile. Mai mult, independența celor două domenii rezultă și din obiectivele
diferite ale fiecăruia dintre ele. Astfel, obiectivul reglementărilor contabile este acela de a
prezenta o imagine fidelă bazată pe realitatea economică, poziția financiară și performanțele
financiare, pe când obiectivul fiscal este acela de a stabili și colecta impozite în funcție de
obiectul impunerii (obținerea de câștiguri, realizarea de venituri impozabile, deținerea de
proprietăți, comercializarea de produse taxabile și accizabile etc). Totuși în practică acest aspect
nu este delimitat, ci mai degrabă personale responsabile la stabilirea politicilor contabile au în
vedere aspecte și elemente de ordin fiscal. Inclusiv standardele internaționale de raportare
financiară recunosc relația dintre contabilitate și fiscalitate, motiv pentru care prin IAS 12
“Impozite curente și amânate” se reglementează tehnica de evidențiere a diferențelor temporale
între cele doua baze ale activelor și datoriilor, prin înregistrarea impozitelor amânate, care au
drept scop, optimizarea impozitului pe profit curent cu cel amânat. Plecând de la această
cunoaștere, am formulat ce de-a 5-a ipoteză:
 IPOTEZA 1.5: Există o relație pozitivă între optimizarea politicilor fiscale și
optimizarea politicilor contabile.
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Ipoteze privind structura acționariatului
După formularea ipotezelor cu caracter general, la o analiza mai de detaliu s-au
evidențiat și alte relații mai particulare între politicile contabile și structura acționariatului. În
general, capitalul entităților este deținut de persoane juridice, persoane fizice și entități
guvernamentale.
Considerăm că acționarii au un rol determinant în procesul de elaborare și aprobare al
politicilor contabile, plecând și de la faptul că mai devreme sau mai târziu orice acționar își
dorește fructificarea sub formă de dividende ca urmare a deținerii de capitaluri. Totuși,
interesele acționarilor în deciziile financiare sunt diferite de la o perioadă la alta și în funcție de
procentul de deținere și perioada de dezvoltare a fiecărei entități.
Un alt aspect important legat de acționariat este și poziția acestuia atunci când entitatea
face parte dintr-un grup care poate avea conotație națională sau internațională. Astfel, o entitate
care face parte dintr-o structura a unui grup internațional se subordonează atât politicilor locale,
cât și politicilor grupului.
În ceea ce privește elaborarea politicilor contabile conform cerințelor de reglementare,
aceasta nu ar trebui să țină seama de structura acționariatului, ci mai degrabă de realitatea și
mediul economic în care se desfășoară activitatea. Cu toate acestea în practică se observă o
diferență între modalitatea de stabilire a politicilor contabile în funcție de structura
acționariatului. De exemplu, entitățile cu acționari străini, la elaborarea politicilor contabile au
în vedere și coroborarea politicilor contabile cu cele de grup. În acest sens, în cadrul acestei
categorii de ipoteze am formulat o prima relație conform căreia entitățile care au acționari
persoane juridice străine sunt mai preocupate de optimizarea politicilor contabile, rezultând
următoarea ipoteză:
 IPOTEZA 2.1: Există o relație pozitivă între prezența persoanelor juridice străine ca
acționari majoritari și optimizarea politicilor contabile.
În situația în care entitățile sunt deținute majoritar de către persoane fizice, considerăm
că acestea sunt mai puțin interesate de teoria politicilor contabile, întrucât principalul lor
obiectiv pentru care au investit în respectivele societăți este politica de dividend. Altfel spus,
înseamnă că în accepțiunea acestui tip de acționariat performanțele entității sunt măsurate prin
prisma dividendelor repartizate și nu neapărat prin prisma politicilor contabile. Plecând de la
această afirmație am formulat cea de-a 2-a ipoteza legată de structura acționariatului:
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 IPOTEZA 2.2: Există o relație negativă între acționari minoritari persoane fizice și
optimizarea politicilor contabile.
Caracteristic entităților publice din România care aplică IFRS este și faptul că un număr
reprezentativ sunt deținute de către entitățile guvernamentale. Cunoaștem că există o legislație
laborioasă pentru acest tip de entități, în ceea ce privește gestionarea activității și a costurilor,
a obținerii de rezultate și de repartizarea acestora. Astfel de entități se subordonează unui proces
complex de proceduri operaționale și de control, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv și
considerăm că, companiile cu un astfel de acționariat trebuie să fie preocupate de elaborarea și
actualizarea setului de politici contabile. În acest sens, în cadrul ipotezelor legate de structura
acționariatului am emis cea de-a 3-a ipoteză:

 IPOTEZA 2.3: Există o relație pozitivă între prezența statului ca acționar majoritar
și optimizarea politicilor contabile.
In final, ne-am dorit să observăm dacă o structură a acționariatului cât mai diversificată
influențează optimizarea politicilor contabile. În acest sens, am formulat cea de-a 4-a ipoteză
cu privire la structura acționariatului:
 IPOTEZA 2.4: Există o relație pozitivă între o structură a acționariatului cât mai
diversificată și optimizarea politicilor contabile.
Ipoteze privind eficiența companiei
Pe lângă relațiile stabilite mai sus, care au stat la baza ipotezelor deja stabilite,
considerăm că mai putem lua în calcul și alte corelații între politicile contabile elaborate și
aspecte care țin de natura și performanțele activității. Înainte de a formula aceste relații am
plecat de la un obiectiv general valabil pentru orice investitor și anume: dorința de a obține
profit chiar și în perioadele în care înregistrează pierderi, întrucât acestea sunt vremelnice, iar
stabilirea unui optim de politici contabile se validează dacă pe termen lung entitățile se află întro stare echilibru și de performanță, altfel trebuie aplicat principiul necontiunității activității iar
politicile contabile elaborate nu-și mai găsesc aplicabilitatea.
La nivelul entităților toți factorii responsabili cu guvernanța corporativă, de la
acționariat, management, administrator, până la alte persoane interne și externe sunt preocupați
de măsurarea și evaluarea activității prin prisma a numeroși indicatori, însă noi am ales să
corelăm elaborarea și fundamentarea politicilor contabile în funcție de cei mai recunoscuți
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indicatori, care măsoară eficiența activității bazată pe realitatea economică. Astfel am
considerat că există o relație pozitivă între indicatori precum profitul, lichiditatea, solvabilitatea,
rentabilitatea activelor totale și rentabilitatea financiară a capitalului propriu și activitatea de
optimizare a politicilor contabile, pe când între gradul de îndatorare și politicile contabile relația
are sens negativ, întrucât un grad de îndatorare ridicat față de potențialul societății
distorsionează efectele politicilor contabile, ceea ce de multe ori impune modificarea și
revizuirea setului de politici contabile într-o altă realitate economică. Urmare a acestor afirmații
am formulat următoarele șase ipoteze:
 IPOTEZA 3.1: Există o relație pozitivă între profit și optimizarea politicilor contabile;
 IPOTEZA 3.2: Există o relație pozitivă între gradul de lichiditate (active
circulante/datorii pe termen scurt) și optimizarea politicilor contabile;
 IPOTEZA 3.3: Există o relație pozitivă între gradul de solvabilitate (total active/total
datorii + provizioane) și optimizarea politicilor contabile;
 IPOTEZA 3.4: Există o relație negativă între gradul de îndatorare (datorii/capitaluri
proprii) şi optimizarea politicilor contabile;
 IPOTEZA 3.5: Există o relație pozitivă între rentabilitatea activelor totale (ROA) –
profit net/ total active și optimizarea politicilor contabile;
 IPOTEZA 3.6: Există o relație pozitivă între rentabilitatea financiară a capitalului
propriu (ROE) şi optimizarea politicilor contabile.
Aceste ipoteze au constituit bază de pornire în cercetarea empirică realizată în partea a
doua a prezentei lucrări, cercetare prin care ne propunem modelarea optimului politicilor
contabile utilizate de companiile listate pe piețe de capital.

METODOLOGIA GENERALĂ DE REALIZARE A STUDIULUI
În vederea atingerii obiectivelor propuse ne-am bazat studiul nostru atât pe rezultatele
sondajului de opinie realizat în rândul profesioniștilor cu privire la politicile contabile utilizate,
cât și pe analiza informațiilor prezentate de companiile publice în raportările financiare. Toate
aceste investigații s-au conturat în jurul obiectivului principal de obținere a unei formule de
optimizare a politicilor contabile.
Totodată, ne-am propus ca cercetarea noastră să aibă și un scop pragmatic sau
deontologic, și anume, dorim să convingem managementul companiilor cu privire la importanța
găsirii unei formule de optimizare a politicilor contabile care să le asigure pe de-o parte
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respectarea cerințelor legislative și pe de altă parte suportul informațional necesar în procesul
decizional.
Prin rezultatele cercetării noastre dorim să venim în sprijinul practicii economice cu un
”utilitar de optimizare” al politicilor contabile care să devină un instrument de lucru.
Modelul de optimizare trebuie aplicat în practică cu simț de răspundere și nu
întâmplător, bazat pe raționamente profesionale adecvate în funcție de specificul activității și
realitatea economică.
Metodologia cercetării exprimă o îmbinare a unui cumul de metode care au scopul de a
ușura înțelegerea obiectivelor cercetării și interpretarea rezultatelor. În cercetarea noastră,
metodologia utilizată a fost adecvată obiectivului principal și obiectivelor specifice propuse și
a avut la bază atât investigațiile și analizele teoretice, cât și cercetarea empirică.
Principalul obiectiv al cercetării noastre s-a focalizat pe politicile contabile ale
entităților listate, care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), cu
scopul de a modela optimul politicilor contabile aplicate de către acestea.Astfel, în vederea
atingerii obiectivului general, am avut în vedere următoarele obiective secundare:
Obiectiv 1: Dezvoltări în abordarea noțiunii de politică contabilă;
Obiectiv 2: Stabilirea amplitudinii obligativității aplicării IFRS pe categorii de
reglementare și țări din Uniunea Europeană;
Obiectiv 3: Cunoașterea amplitudinii aplicării IFRS comparativ cu US GAAP la nivel
mondial, pentru companiile listate;
Obiectiv 4: Identificarea principalelor aspecte de noutate aduse de IFRS comparativ cu
US GAAP;
Obiectiv 5: Identificarea elementelor reprezentative regăsite în cadrul politicilor
contabile care influențează dezvoltarea sustenabilă;
-

Subobiectiv 5.1: Stabilirea diferențelor dintre transparența selectivă și
transparența totală a informațiilor;

Obiectiv 6: Obținerea unui scorecard cu privire la stabilirea unui nivel optim de politici
contabile;
-

Subobiectiv 6.1: Construirea unui instrument de lucru care să permită
cunoașterea nivelului optim de politici contabile;

-

Subobiectiv 6.2: Definirea unui instrument de cuantificare a optimizării
politicilor contabile pentru societățile incluse în eșantion;
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-

Obiectiv 7: Stabilirea variabilelor predictive aparținând mediului intern și extern al unei
companii, care pot forma un model de optimizare al politicilor contabile;
-

Subobiectiv 7.1: Identificarea variabilelor independente care influențează
optimizarea politicilor contabile;

-

Subobiectiv 7.2: Identificarea celor mai adecvate metode în măsurarea
variabilelor independente calitative;

-

Subobiectiv 7.3: Cuantificarea variabilelor independente la nivelul
eșantionului construit;

Obiectiv 8: Determinarea contribuțiilor variabilelor independente la explicarea scorului
total privind o politică contabilă optimă;
-

Subobiectiv 8.1: Testarea statistică a relației de regresie obținută;

Obiectiv 9: Validarea funcțională a modelului econometric propus la nivelul unei
societăți;
Obiectiv 10: Aprecierea optimului de politici contabile în cazul aplicării standardelor
US GAAP pe baza modelului econometric - stabilit în baza coordonatelor
reglementărilor IFRS.
Aceste obiective au fost tratate prin prisma analizei deductive, de la general la
particular, îmbinând elementele cantitative cu cele calitative. În acest sens, lucrarea îmbină
cercetarea teoretică, prin intermediul căreia se delimitează aspectele conceptuale privind tema
aleasă, cu cercetarea empirică.
Metodologia de cercetare utilizată a fost una de tip pozitivist, în sensul că fenomenele
studiate au fost previzionate și explicitate.
Potrivit curentului de cercetare pozitivist „orice formulare teoretică nu poate fi valabilă,
deci adevărată, decât dacă este verificată empiric”9. În acest sens, ipotezele formulate le-am
testat și confirmat printr-o cercetare empirică, astfel reușind să oferim cercetării noastre un
aspect pragmatic.
Pe parcursul realizării acestei lucrări, metodologia utilizată a constat în tehnici și
procedee de cercetare, dintre care amintim: studiul referințelor bibliografice, consultarea
literaturii de specialitate, compararea abordărilor teoretice, analiza actelor normative
importante, analiza bunelor practici din domeniul contabil, studiul comparativ între IFRS și US

9

Cenar, I. (2010), Metodologia cercetării științifice în contabilitate, note de curs.
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GAAP, analiza relației dintre dezvoltarea sustenabilă a unei afaceri și optimizarea politicilor
contabile, sondajul, culegerea și prelucrarea informațiilor, tehnici statistice, precum și
realizarea de diverse tabele, figuri și grafice pentru a sintetiza și evidenția rezultatul cercetării.
Cercetarea a demarat cu etapa de documentare care a constat în investigarea unui număr
semnificativ de surse bibliografice regăsite atât în literatura de specialitate națională, cât și
internațională, în special cele din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Statele Unite ale
Americii. Dintre cele mai importante referințelor bibliografice consultate amintim:
- site-ul ifrs.org, pe care l-am utilizat pentru consultarea cadrelor de reglementare
contabilă la nivelul a 165 de state;
- site-urile mfinante.ro, bvb.ro și site-urile companiilor cuprinse în eșantion, pentru
culegerea informațiilor financiare ale 102 companii listate la BVB în vederea constituirii
bazei de date;
- site-urile iasplus.com, fasb.org și ifac.org pentru consultarea standardelor IFRS și USGAAP și analiza comparativă a convergențelor acestora;
- site-ul eesc.europa.eu pentru consultarea obiectivelor și direcțiilor globale de
dezvoltare sustenabilă;
- site-urile financialmarket.ro, investopedia.ro, studiile damodaran și cea mai recentă
literatură de specialitate în domeniul de evaluare a întreprinderii10 pentru identificarea
formulelor de calcul a unor indicatori economici utilizați în studiul nostru;
- site-ul statistics.com și literatura de specialitate reprezentativă11, pentru tehnicile și
metodele statistice utilizate în eleaborare modelului.
Referitor la utilitarele informatice utilizate, amintim:
- programele Microsoft Acces și Microsoft Excel, pentru centralizarea informațiilor,
construirea bazei de date și pentru evidențierea rezultatului cercetării prin grafice și
figuri;

10

Analiza economico-financiara a firmei, Ion Anghel, Elena Claudia Serban, Vasile Robu, Editura Economica,
2014
11
Statistica teoretica si economica. Concepte si studii de caz, Constantin Anghelache, Madalina Gabriela Anghel,
Stefan Virgil Iacob, Editura Economica, 2020
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- programul EViews, pentru modelarea datelor în vederea determinării raportului de
probabilitate, identificării coeficientului de determinare și aplicării metodei de regresie
liniară multivariată12.
Posibilitatea construirii și fundamentării modelului econometric privind optimizarea
politicilor contabile a avut la bază următorul demers metodologic al cercetării noastre (Figura
nr. 1).
ETAPA 1: Identificarea elementelor ce influențează optimizarea politicilor contabile și
determianarea modalitații prin care aceasta se poate cuantifica:
•Analiza literaturii de specialitate;
•Construirea ipotezelor de lucru;
•Identificarea situațiilor financiare și a rapoartelor anuale a celor 102 companii pentru a verifica
existența datelor;
•Analiza preliminară a situațiilor financiare și a rapoartelor anuale (construirea parțială a bazei de
date).

ETAPA 2: Evaluarea optimizării politicilor contabile pentru societațile incluse în eșantion din
punct de vedere legislativ:
•Chestionarea a 102 profesioniști cu privire la fundamentarea politicile contabile utilizate;
•Evaluarea și notarea optimizării contabile pentru fiecare societate analizată conform procedurii și
grilei de evaluare elaborate;
•Completarea bazei de date.

ETAPA 3: Testarea și validarea ipotezelor:
•Analiza corelațiilor cu ajutorul coeficientului Pearson;
•Determinarea raportului de probabilitate;
•Identificarea coeficientului de determinare.

ETAPA 4: Propunerea unui model econometric:
•Aplicarea metodei de regresie liniară multivariată;
•Analiza rezidurilor.

ETAPA 5: Interpretarea fenomenului:
•Validarea funcțională a modelului econometric propus la nivelul unei compani;
•Aprecierea optimului de politici contabile în cazul aplicării standardelor US GAAP.
Figura nr. 1. Etapizarea metodologiei generale de realizare a studiului
Sursa: cercetare proprie

În evaluarea optimizării politicilor contabile am avut nevoie de o serie de elemente care
au fost analizate și prelucrate din punct de vedere statistic, punctul de plecare fiind constituirea
unui eșantion reprezentativ ale cărei caracteristici au putut fi extrapolate la nivel general.

12

Statistica teoretica si economica. Concepte si studii de caz, Constantin Anghelache, Madalina Gabriela Anghel,
Stefan Virgil Iacob, Editura Economica, 2020
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Eșantionul studiat a cuprins un număr de 102 companii listate la Bursa de Valori din
București (BVB), care au fost structurate pe cele două piețe, principală și AeRo. Astfel, am
cuprins cele 81 de companii de pe piața principală (3 din categoria Internațională, 26 din
categoria Premium și 52 din categoria Standard) și 21 de companii de pe piață AeRo.
S-a urmărit includerea în eșantion a unui număr cât mai variat de companii din punct de
vedere al localizării geografice și al industriei în care își desfășoară activitatea. Totodată, au
fost selectate atât societăți cu rezultate pozitive, cât și societăți cu rezultate negative la nivelul
anului 2019.
Întrucât cercetarea noastră a presupus analiza unor aspecte calitative cum este
optimizarea politicilor contabile a fost suficient să se surprindă acest aspect la nivelul unui
singur an, pentru că studiul nu necesită o analiză evolutivă sau comparativă. Astfel, s-a ales cea
mai recentă perioadă pentru care, la momentul cercetării, exista date publice, și anume, anul de
raportare 2019.
Am considerat suficientă analiza situațiilor la nivelul unui singur an, având în vedere că
aspecte legate de politica contabilă a societății nu ar trebui să fluctueze de la un an la altul,
pentru că trebuie să respecte principiile și conceptele care stau la baza reglementărilor contabile,
în special conceptul de menținere a capitalurilor financiare și principiul permanenței metodelor.
Această etapă absolut utilă în cercetarea noastră a constituit punctul de plecare în
construcția bazei noastre de date, care a cuprins atât date publice culese din rapoartele și
situațiile financiare ale 102 companii, cât și indicatori calculați pe baza acestor date. În acest
sens, studiul nostru a cuprins o serie de elemente calitative, pentru a căror cuantificare s-a impus
elaborarea unor grile de măsurare și construirea de scorecard-uri.

SINTEZA PRINCIPALELOR PĂRȚI ALE TEZEI DE DOCTORAT
Pentru facilitarea înțelegerii demersului științific, prezenta lucrare am structurat-o în zece
capitole, împărțite în două părți, iar la finalul fiecărui capitol am prezentat concluziile noastre
cu privire la aspectele cercetate.
Structura ne-a permis ca în primă etapă să aplicăm o cercetarea calitativă bazată pe
interpretare și cunoaștere conceptuală a politicilor contabile regăsite în: reglementări contabile
aplicabile, literatura de specialitate, cercetări științifice la nivel național și internațional, precum
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și cunoașterea mediului în care acestea operează în vederea optimizării lor, generând astfel
premisele cercetării empirice realizate în partea a doua a studiului.
În primul capitol al cercetării noastre am considerat utilă cunoașterea conceptuală a
politicilor contabile regăsite în cadrele de reglementare, în literatura de specialitate, în
cercetările științifice la nivel național și internațional, precum și a mediului în care acestea
operează în vederea optimizării lor.
Având în vedere abordările regăsite în literatura de specialitate cu privire la conceptele
de politici/practici contabile și evoluția acestora, pentru obiectul cercetării noastre am
considerat că este important de scos în evidență faptul că noțiunea de politică contabilă optimă
este adecvată atunci când se realizează o corelare a factorilor ce influențează mediul economic
și social.
Am constatat că, chiar dacă cerința de informare are conotații contabile, realizarea de
informații credibile nu servește neapărat scopurilor contabile, ci mai degrabă celor financiare,
în sensul că prezentarea de informații neadecvate conduce la distorsionarea imaginii asupra
stării financiare a companiei.
Acest aspect am vrut să-l scoatem în evidență în sensul că obținerea de informații
financiare eronate nu este numai o încălcare a prevederilor legale contabile sau fiscale, ci este
și o dezinformare la nivel de echilibru financiar atât pe termen lung cât și pe termen scurt, cu
consecințe grave atât a mediului intern al întreprinderi, cât și a mediului extern.
Am remarcat că cele mai importante cerințe și exigențe regăsite la nivelul politicilor
contabile sunt cele de ordin legislativ și în continuare, în capitol doi, ne-am propus să analizăm
cadrele normative internaționale care reglementează în prezent politicile contabile cele mai
utilizate la nivel mondial.
Ca urmare a investigaților și analizei realizate cu privire la aplicarea standardelor de
reglementare internaționale am concluzionat că marea majoritate a companiilor listate (peste
80%) care utilizează alte standarde, decât IFRS, se regăsesc în Statele Unite, China, Japonia și
India. Pe de alta parte, în aplicarea IFRS-urilor cea mai mare tradiție se regăsește la nivelul
statelor membre din Uniunea Europenă. În acest sens, am constatat că toate statele membre UE
aplică IFRS pentru situațiile financiare consolidate ale entităților cotate (100%), pe când pentru
situațiile financiare individuale doar jumătate din statele membre (56%) aplică IFRS, urmând
o amplitudine de 44% pentru societățile financiare, urmate de societățile de investiții și
companiile publice cu 15%. Pe ultimele poziții se clasifică societățile nelistate (11%) și IMMurile (7%).
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Cu privire la amplitudinea aplicării IFRS, considerăm că structura constatată reprezintă
o normalitate de reglementare la nivelul statelor membre, în sensul că ierarhia amplitudinii
coincide cu diversitatea utilizatorilor de informații financiare și așteptările acestora, aspecte
reieșite și din obiectivele declarate de instituțiile de reglementare la nivel European.
Totodată, considerăm că amplitudinea aplicării celor două cadre de reglementare
internaționale este generată de tendința globală de uniformizare și unificare a economiilor și de
preocupările internaționale în domeniul dezvoltării sustenabile. Având în vedere cele două
direcții de acțiune, globalizarea și sustenabilitatea, în capitolul al treilea ne-am propus să
cunoaștem interacțiunea domeniului contabil cu cerințele acestor direcții majore.
Am observat că obiectivele dezvoltării sustenabile sunt unele globale și complexe care
implică operatorii economici într-un mod mai mult indirect decât direct, dar este absolut
necesară înțelegerea fenomenului macro într-un mod exhaustiv, întrucât orice domeniu de
activitate este vizat de obiectivele sale.
Este vizibil cum influențele din sfera sustenabilității se intersectează cu obiectivele
domeniului contabil. Prin urmare, deși într-o primă fază avem tendința să declarăm că misiunea
oricărei companii este performanța financiară de top, totuși la nivelul oricărei afaceri o politică
managerială optimă presupune nu doar obținerea de profit, ci și dezvoltarea sustenabilă a
afacerii, prin echilibrarea obiectivelor pe termen scurt cu cele pe termen lung.
Plecând de la cele 4 domenii care potrivit Comitetului Economic și Social European
caracterizează o dezvoltare sustenabilă, în continuare am identificat cate un element
reprezentativ regăsit în practicile contabile, după cum urmează:
Dezvoltare sustenabilă

Cerințe contabile/Politici contabile

Cadrul legislativ

Fiscalitate

Parteneri

Acționariatul

Performanță financiară

EBITDA

Mediul înconjurător

Raportări nefinanciare

Având în vedere schema de interacțiune a domeniilor dezvoltării sustenabile cu cerințele
contabile care susțin direcțiile globale de acțiune, în studiul nostru de optimizare a politicilor
contabile am selectat doar acele interacțiuni care vizează aspecte/raționamente legate de
adoptarea politicilor contabile. În acest sens, cercetarea noastră s-a focusat pe primele trei
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relații, și anume: cadrul legislativ – fiscalitate, parteneri - acționariat, performanță financiară EBIDA.
Pornind de la concluziile regăsite în capitolele anterioare și cu precădere relaționarea
dintre dezvoltarea sustenabilă și politicile contabile, în vederea studierii obiectivelor
individuale ale companiilor, în capitolul al patrulea ne-am îndreptat atenția asupra procesului
decizional.
Deoarece piața financiară nu este perfectă, într-o companie decizia de investiții
trebuie fundamentată împreună cu decizia de finanțare, iar alegerea surselor de finanțare
(surse proprii și/sau împrumutate) este dependentă de decizia de dividend . Informațiile care
stau la baza fundamentării acestor decizii sunt prelucrate din evidențele contabile și din
raportările financiare, astfel politicile și procedurile contabile având un rol important în
furnizarea unor informații corecte și de calitate.
Am concluzionat că ansamblul deciziilor financiare privind alocarea eficientă a
capitalurilor are la bază politicile contabile ale companiei și cuprinde cele mai importante
decizii pe termen lung ce se referă la politica de consum și la cea de economisire-investire.
În capitolul 5 am cuprins concluziile finale ale primei părți și am definitivat ipotezele
de cercetare ale studiului nostru empiric.
În cea de a doua etapă a cercetării, elementele teoretice, fundamentale, identificate în
prima etapă le-am îmbinat cu cele practice, ca în final să avem posibilitatea realizări și
fundamentări unui model econometric privind optimizarea politicilor contabile.
În acest sens, în capitolul 6 am procedat la elaborarea unui chestionar prin care am
investigat percepția a 102 profesioniști cu privire la preocupările de optimizare a politicilor
contabile și am avut în vedere în primul rând cerințele legislative din domeniul reglementărilor
contabile și de asemenea, am considerat că un optim de politici contabile nu ar fi integru dacă
nu s-ar avea în vedere și preocupările generale actuale privind integrarea sustenabilității în orice
strategie de afaceri.
Bazându-ne pe aceste raționamente și conform procedurii de măsurare a răspunsurilor
definite în capitolul nr. 6, rezultatele chestionarului pentru cele 102 companii au fost notate în
Excel astfel încât să elaborăm o grilă de evaluare cu privire la realizarea de optimizări ale
politicilor contabile.
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Urmare a parcurgerii etapelor anterioare prin care s-au cuantificat variabilele calitative
atât dependente cât și independente, inclusiv variabila privind nivelul optim de politici
contabile, în capitolul 7 ne-am dorit să identificăm variabilele predictive ce vor determina
modelul nostru de optimizare.
Apelând la analiză univariată am testat și validat ipotezele de cercetare, concret am
utilizat coeficientul Pearson și coeficientul de determinare R2, tehnici statistice ce ne-au permis
să scoatem în evidență determinanții care participa la procesul de optimizare a politicilor
contabile.
În urmă testării tuturor corelațiilor pe cele trei categorii de variabile am observat că în
ceea ce privește relaționarea acestora cu procesul de optimizare al politicilor contabile, o parte
din ipoteze au fost validate, iar altele au fost infirmate. În acest sens, din analiza confirmării
sau infirmării ipotezelor formulate am observat că variabilele predictive care pot forma un
model de optimizare al politicilor contabile sunt:


politica fiscală;



structura acționariatului;



gradul de îndatorare

Capitolul 8 al cercetării noastre l-am împărțit în două părți, fiecare secțiune având câte
un scop. Astfel, în prima parte a acestui capitol am urmărit să identificăm contribuția
variabilelor predictibile la explicarea scorului total privind o politică contabilă optimă,
mecanism pe care l-am realizat cu ajutorul programului informatic EViews, prin utilizarea
metodei de regresie liniară.
În continuare, în partea a 2-a a acestui capitol am realizat o analiză a rezidurilor
constatate între valoarea reală a scorului total privind o politică contabilă optimă și valoarea
ajustată a scorului, obținută prin aplicarea funcțiilor de regresie liniară. Astfel, am analizat și
am scos în evidență fiabilitatea și credibilitatea modelului nostru econometric prin compararea
rezultatelor reale cu cele ajustate ale scorului privind politicile contabile optime.
Ultimul capitol a presupus validarea modelului econometric propus, realizată în două
etape. Într-o primă etapă, validarea a constat în aplicarea ecuației econometrice pe situațiile
financiare conform IFRS, publicate în perioada 2019-2020, ale unei companii din România,
care nu a fost inclusă în baza noastră inițială de date. În etapa a 2-a de validare, am avut
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curiozitatea de a testa modelul, cel puțin din punct de vedere teoretic și pentru entități care
aplică alte standarde decât IFRS, cum ar fi US GAAP.

CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUȚII PROPRII, LIMITE ȘI
PERSPECTIVE ALE CERCETĂRII
Concluzionăm această lucrare cu principalele rezultate, cu o serie de propuneri și bineînțeles ca în orice cercetare, cu prezentarea limitelor în care s-a efectuat studiul.

Concluzii generale
Întreaga cercetare s-a bazat pe o serie de obiective specifice și ale căror rezultate și
concluzii le prezentăm succint în continuare.
Am demarat cercetarea noastră cu un obiectiv teoretic, potrivit căruia ne-am propus să
aducem un aport de cunoaștere în ceea ce privește abordările și dezvoltările privind noțiunea de
politică contabilă de-a lungul timpului. În acest sens, am concluzionat că o politică contabilă
optimă este adecvată atunci când se realizează o corelare a factorilor ce influențează mediul
economic și social: profesionalismul, flexibilitatea versus uniformitatea; controlul legislativ,
abordarea pragmatică versus abordarea juridică și fiscală; sistemul de finanțare, conservatorism
versus optimism; discreție versus transparență.
Un alt obiectiv în jurul căruia s-a focalizat cercetarea a fost nevoia de investigare și
analiză a amplitudinii aplicării standardelor internaționale de reglementare contabilă.
După cunoașterea mediului legislativ în care politicile contabile operează, un alt
obiectiv propus a avut în vedere și o abordare a identificării elementelor reprezentative regăsite
în cadrul politicilor contabile care influențează dezvoltarea sustenabilă. Ne-am propus
cunoașterea relației dintre politicile contabile ale unei companii și premisele unei dezvoltări
sustenabile, întrucât considerăm că nu se poate realiza un optim de politici contabile fără avea
în vedere contextul macroeconomic către care se îndreaptă economiile naționale.
În acest sens, am concluzionat că la nivelul entităților o politică contabilă optimă se
realizează prin prisma direcțiilor de acțiune ale dezvoltării sustenabile, ceea ce înseamnă: grija
față de parteneri, de la salariați până la utilizatorii de informații; grija față de mediul
înconjurător; asigurarea unei transparențe informaționale, prin respectarea cadrului legislativ și
echilibrarea obiectivelor pe termen scurt cu cele pe termen lung.
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Rezultatele obiectivelor prezentate mai sus a făcut posibilă cunoașterea contextului în
care operează politicile contabile și în consecință am putut formula o serie de ipoteze de lucru
care exprimă relațiile de dependență între politicile contabile și anumiți factori interni sau
externi în care orice companie operează. Astfel am avut posibilitatea ca în continuare să ne
stabilim un alt obiectiv prin care ne-am propus testarea acestor ipoteze. Urmare acestei testări
o parte din ipoteze au fost respinse, iar pentru cele validate am desprins următoarele concluzii:
•

exista o corelație directă și pozitivă intre scorul privind optimizarea politicilor
contabile și scorul privind politicile fiscale;

•

o diversificare a structurii acționariatului prezintă o relație directă și pozitivă cu
procesul de optimizare al politicilor contabile;

•

între scorul privind optimizarea politicilor contabile și gradul de îndatorare al
companiilor din eșantionul nostru există o relație liniară perfect negativă.

Aceste rezultate au făcut posibilă continuarea demersului nostru științific prin stabilirea
unui alt obiectiv cu privire la determinarea contribuțiilor variabilelor independente (politica
fiscală, structura acționariatului, gradul de îndatorare) la explicarea scorului total privind o
politică contabilă optimă. Prin realizarea unor teste și validări statistice precum analiza
rezidiurilor, testul White pentru analiza heteroscedasticității, testul Jarque-Bera, testarea
distribuției normale a rezidiurilor, am obținut un model econometric privind optimul de politici
contabile, urmărind totodată validarea modelului din toate punctele de vedere, astfel încât forma
funcțională a modelului să fie una corectă, iar analiza fenomenului realizată ulterior să fie una
cât mai realistă.
Prin urmare, ultimele două obiective au avut în vedere validarea funcțională a
modelului.
O validare practică a modelului a fost realizată prin aplicarea acestuia pe situațiile
financiare din perioada 2019-2020 ale unei societăți care aplică IFRS, dar nu este încă listată la
BVB, considerând fezabilă o astfel de testare în sensul că, indicatorii acestei societăți nu au fost
incluși în eșantionul care a generat modelul.
Aplicând modelul nostru și analizând în dinamică cei doi ani am observat că de la un an
la altul, optimul politicilor contabile a fost influențat în mare parte de modificările produse de
metodologiile fiscale aplicate de societate în special în anul 2020. Acest aspect a fost sesizat și
din răspunsurile acordate de profesioniști societății în urma intervievării prin intermediul
chestionarului.
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O altă validare a modelului a constat în cunoașterea teoretica a funcționalității acestuia
și pentru entitățile care aplica US GAAP.
În acest sens, la nivelul fiecărei variabile s-au realizat analize comparative și am
constatat că pentru două dintre cele trei variabile (structura acționariatului și gradul de
îndatorare) nu există diferențe semnificative între cele două cadre de reglementare (IFRS și US
GAAP), singurele diferențe majore care influențează modelul nostru sunt cele din domeniul
fiscal.
Totodată s-a avut în vedere și raționamentul utilizat la construcția modelului nostru cu
privire la corelarea optimizării politicilor contabile în funcție de politica fiscală, în sensul că,
cu cât ecartul dintre rata efectivă de impozitare și cea standard este mai mică cu atât politicile
contabile sunt mai optime.
În consecință concluzionăm că modelul nostru, cel puțin din punct de vedere teoretic,
demonstrează că societățile cotate pe piețele de capital prezintă un nivel mai ridicat al optimului
de politici contabile în cazul aplicării la modul general al standardelor US GAAP, față de
aplicarea IFRS (cu excepția standardelor de evaluare a stocurilor, care se află în proces de
convergență).
Având în vedere aceste rezultate, considerăm că obiectivul general de cunoaștere,
analiză și interpretare a factoriilor care impactează procesul de optimizare al politicilor
contabile, a fost atins prin modelarea optimului de politică contabilă potrivit IFRS în contextul
unei dezvoltări sustenabile.
Urmare modelului obținut și validat în partea a 2-a a cercetării noastre, observăm că
potrivit unei abordări generale, valabilă tuturor entităților cuprinse în eșantion, indiferent de
sectorul de activitate, localizarea geografică, mărimea companiei, la definirea unui sistem optim
de politici contabile trebuie să se țină seama de trei mari factori:
•

politica fiscală;

•

structura acționariatului;

•

gradul de îndatorare.

De asemenea, prin modelul realizat am identificat o relație de echilibru a celor trei
factorilor participanți la optimul de politică contabilă, asigurând satisfacerea cerințelor
principalilor utilizatori de informații, astfel încât politicile contabile alese să nu afecteze
interesele/așteptările părților interesate dintr-o entitate.
27

Contribuții proprii și propuneri
Urmare a demersului efectuat cu privire la găsirea unei formule și a unui mediu
contextual de optimizare a politicilor contabile la nivelul entităților ce operează pe piețe de
capital, putem formula o serie de propuneri după cum urmează:
•

urgentarea procesului de convergență între IFRS și US GAAP, în ceea ce privește
politicile contabile aferente stocurilor, îndeosebi restricționarea utilizării metodei
LIFO în standardele americane, similar cu prevederile IFRS;

•

actualizarea prevederilor IAS 12 ”Impozitul pe profit” în ceea ce privește
diferențele temporare ce generează creanțe cu impozitul amânat similar cu
tratamentul permis în standardul ASC 740 ”Impozit pe profit”, astfel încât în
situațiile financiare, valoarea impozitului curent ajustat cu valoarea impozitul
amânat să atingă cota standard de impozitare;

•

implicarea organismelor profesionale și a autorităților de reglementare în ceea ce
privește elaborarea de ghiduri practice cu scopul de a elimina interpretările și
confuziile întâlnite în practică cu privire la delimitarea politicilor contabile de alte
categorii cum ar fi, erorile și estimările contabile;

•

implicarea autorităților în programe de instruire a personalului responsabil cu
administrarea afacerilor, principalii actori implicați în stabilirea optimului de
politică contabilă;

•

în notele explicative ale situațiilor financiare, prezentarea politicilor și procedurilor
contabile existente la nivelul companiilor trebuie explicate într-un mod mai
circumstanțiat, pornind de la regulile general acceptate de reglementările contabile
și adaptate la specificul activității;

•

conștientizarea și schimbarea atitudinii managerilor cu privire la rolul și importanța
procesului de optimizare a politicilor contabile prin prisma realității economice și
a cerințelor cadrelor de reglementare.

Contribuțiile proprii în această cercetare științifică sunt:
 Am contextualizat o sinteză a factorilor ce influențează mediul economic și social
prin prisma optimului de politică contabilă: profesionalismul, flexibilitatea versus
uniformitate, controlul legislativ, abordarea pragmatică versus abordarea juridică și
fiscală, sistemul de finanțare, conservatorism versus optimism, discreție versus
transparență (Capitolul 1);
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 Prin documentarea asupra cadrelor de reglementare contabilă aplicate la nivelul
fiecărui stat membru UE, am identificat, sintetizat și grupat entitățile obligate să
aplice IFRS la nivelul Statelor Membre UE, ca ulterior să identificăm amplitudinea
obligativității aplicării IFRS la nivelul Uniunii Europene pe categorii de
reglementare (Capitolul 2);
 Prin consultarea cadrelor de reglementare contabilă aplicate la nivelul a 165 de
state, am determinat amplitudinea aplicării IFRS versus US GAAP la nivel mondial
pentru companiile listate (Capitolul 2);
 Prin studiul comparativ realizat între cadrele de reglementare IFRS și US GAAP,
am identificat principalele aspecte de noutate aduse de IFRS (IFRS 16, IFRS 15,
IAS 2) comparativ cu US GAAP (Capitolul 2);
 Prin consultarea Standardelor Internaționale de raportare Financiară, prin
documentarea asupra cerințelor legislative în domeniul raportării transparente și a
dezvoltării sustenabile și prin analiza relației dintre dezvoltarea sustenabilă a unei
afaceri și optimizarea politicilor contabile, am identificat elementele reprezentative
regăsite în cadrul politicilor contabile care influențează dezvoltarea sustenabilă
(Capitolul 3);
 Prin intervievarea a 102 profesioniști cu privire la fundamentarea politicile
contabile utilizate, am obținut un instrument de măsurare care să ne ajute să
cuantificăm nivelul optimului de politici contabile (Capitolul 7);
 Analiza stadiului actual al cunoașterii, al cerințelor legislative în domeniul
politicilor contabile și al dezvoltării sustenabile ne-a ajutat la formularea a 15
ipoteze cu privire la optimul de politici contabile, ipoteze care ulterior au fost
analizate cu ajutorul coeficientului Pearson, ca în final să stabilim variabilele
predictive aparținând mediului intern și extern al unei companii, care pot forma un
model de optimizare al politicilor contabile (Capitolul 4 și Capitolul 8);
 Prin tehnici statistice am determinat contribuția variabilelor independente la
explicarea scorului total de politică contabilă optimă și astfel, am construit un model
de optimizare a politicilor contabile (Capitolul 8);
 Prin aplicarea ecuației de regresie obținute asupra situațiilor financiare ale unei
companii la nivelul anilor 2019 și 2020, am validat modelul econometric propus
(Capitolul 9);
 Prin analiza comparativă realizată asupra ASC 740 și IAS 12, focusată asupra
relației obținute dintre politica contabilă și politica fiscală, am analizat, din punct
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de vedere teoretic, modelul econometric propus și pe piețe de capital, unde se aplică
US GAAP (Capitolul 9).

Limite și perspective ale cercetării
Având în vedere amploarea și complexitatea temei de cercetare, în continuare se impune
clarificarea și evidențierea aspectelor contextuale care au limitat studiul nostru.
Un prim aspect sesizat este legat de cuantificarea variabilei independente (politica
fiscală), unde în metodologia de lucru am utilizat doar aspecte legate de impozitul pe profit, cu
impact direct în contabilitate și astfel, se poate considera că alte prevederi fiscale au fost tratate
insuficient. De menționat este și faptul că în metodologia noastră de lucru am utilizat cota
standard a impozitului pe profit legiferată în România (16%) și în condițiile în care se încearcă
implementarea modelului în alte jurisdicții, această rată trebuie modificată în conformitate cu
prevederile legislației fiscale din fiecare jurisdicție.
O a doua limitare sesizată a fost una de tip geografică, rezultată din faptul că studiul
nostru empiric a cuprins doar companii listate la Bursa de Valori București și ne punem
întrebarea dacă eșantionul este reprezentativ și la nivelul altor piețe de capital care aplică IFRS.
Aceeași limitare legată de reprezentativitatea eșantionului, derivă din însăși denumirea
lucrării de cercetare, prin care s-a definit aria de cuprindere a studiului ca fiind doar piețele de
capital și companiile care aplică IFRS. În acest sens, putem pune sub semnul întrebări
aplicabilitatea modelului obținut și de alte companii care nu operează pe piețe de capital și
aplică alt gen de reglementare.
În studiul nostru am încercat să testăm această ultimă limitare prin validarea modelului
pe alt gen de reglementare, cum ar fi US-GAAP, însă cercetarea a fost una pur teoretică bazată
pe studiul comparativ al celor două cadre de reglementare, respectiv IFRS și US GAAP.
În acest sens, din perspectiva continuări cercetării pe teme de optimizare a politicilor
contabile considerăm că studiul empiric al modelului pe alte companii care aplică alte cadre de
reglementare ar putea fi o oportunitate în cercetările viitoare.
Un alt aspect relevant atât din perspectivă limitării, dar și din perspectiva cercetării
viitoare o reprezintă evenimentul major actual și anume, pandemia COVID-19, care în ultimul
an a afectat economiile naționale și a generat o criză economică globală fără precedent și care
conform specialiștilor va fi de lungă durată.
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Măsurile restricționiste impuse de autorități, legate de această criză, și-au lăsat amprenta
asupra tuturor sectoarelor de activitate, astfel încât, majoritatea companiilor au fost puse în
situația de a-și regândi strategiile financiare și de a-și proteja angajații pentru asigurarea
continuității activității, concept esențial în îndeplinirea cerințelor de reglementare contabilă.
Principalul impact al crizei COVID-19 s-a manifestat prin încetinirea tuturor activităților la
nivel mondial, având efecte multiple în ceea ce privește volatilitatea și eroziunea piețelor
financiare.
Pornind de la aceste aspecte negative și de la faptul că impactul acestei crize este într-o
continuă evaluare, iar adevăratele efecte încă nu sunt vizibile, având în vedere ajutoarele
financiare acordate de către guverne, considerăm că pe viitor aceste circumstanțe care conduc
la o încetinire economică amplă vor avea efecte negative asupra rezultatelor financiare ale
companiilor, ceea ce ar putea genera o actualizare a premiselor cercetării din prezenta lucrare
în funcție evoluția contextului actual.
Prin urmare, nu avem pretenția că subiectul optimizării politicilor contabile a fost
epuizat prin demersul nostru științific și credem că pe viitor este posibilă apariția unor noi
motivații care să stârnească interesul cercetării și să contureze noi abordări diferite conceptual
de cele utilizate în prezentul studiu.
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