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Introducere, motivația alegerii temei de cercetare și contextul cercetării 

 

 

Această lucrare de cercetare s-a concentrat în general pe analiza comunicării 

economico-financiare într-un cadru economic caracterizat de transformări permanente și, în 

particular, pe evaluarea și măsurarea calității informațiilor financiar-contabile.  

Subiectul analizat de noi este de actualitate și a fost amplu dezbătut în literatura de 

specialitate de către mulți cercetători, dar puține au fost lucrările care au tratat strict rolul și 

calitatea informațiilor financiar-contabile. Concluziile la care au ajuns aceștia sunt destul de 

diferite, acest lucru motivându-ne să cercetăm acest subiect pentru a aduce noi clarificări atât 

din punct de vedere conceptual, cât și empiric.  

În realizarea cercetării, un aspect pe care l-am avut în vedere a fost și faptul că în ultimii 

ani economia mondială s-a confruntat cu criza financiară, când multe companii1 şi instituţii de 

credit au înregistrat rezultate negative. Aceasta, contribuind și la diminuarea generalizată a 

credibilității informaţiilor raportate către pieţele de apartenenţă. În acest sens, la nivelul 

comunicării economico-financiare s-au înregistrat numeroase schimbări şi influenţe, ce vor fi 

analizate în prezenta lucrare de cercetare.  

Importanța și necesitatea comunicării economico-financiare rezultă din faptul că   

facilitează orientarea corectă a comportamentelor interne şi a activității manageriale din 

cadrul companiilor ce au la bază performanţa. Comunicarea economico-financiară reprezintă, 

așadar, un cadru complex de analiză ce a atras atenţia în ultimii ani atât la nivel naţional, cât şi 

internaţional a mediului profesional și academic. În acest context, un interes deosebit a fost 

orientat pe rolul comunicării economico-financiare, în special cu privire la raportarea 

financiară și pe preocuparea permanentă pentru imaginea companiei ce a devenit un element 

din ce în ce mai important şi pentru companiile care până în prezent nu au acordat atenţia 

cuvenită acestui aspect. Globalizarea pieţelor generează un climat extrem de competitiv, care 

impune practic prezentarea companiei  printr-o imagine bine creată în vederea consolidării 

propriei mărci. 

Astfel, în contextul creşterii competitivităţii, pentru a putea cuceri noi segmente de 

piață, pentru a creşte rolul şi importanţa obținută toate companiile vor fi obligate să facă față 

cerinţelor impuse de piaţa globalizată, alcătuită din investitori internaţionali ce sunt tot mai 

                                                 
1
 În cercetarea noastră vom utiliza termenul de companie. 



 

interesaţi de rezultatele economice ale companiei şi de fluxurile informaţionale provenite de 

la aceasta. 

În acest sens, din cele constatate până acum s-au născut întrebările noastre de cercetare 

ce privesc rolul informațiilor financiar-contabile în cadrul comunicării economico-financiare, 

determinanții care contribuie la optimizarea calității acesteia și măsura în care aceștia pot fi 

cuantificați cantitativ pentru evaluarea calității.  

Cum poate fi evaluată și măsurată calitatea comunicării financiar-contabile? este 

întrebarea de bază la care dorim să găsim răspunsuri în cercetarea noastră. Pe lângă întrebarea 

de bază, dorim să gasim rspunsuri și la o serie de întrebări secundare ale cercetării noastre, 

printre care enumerăm: 

Cum putem defini comunicarea economico-financiară și calitatea acesteia? 

Care este rolul informației contabile în cadrul comunicării economico-financiare? 

Care sunt factorii determinanți ai calității comunicării financiar-contabile? 

Cadrul normativ poate optimiza calitatea comunicării economico-financiare? 

Cu scopul de a găsi răspunsuri la problematica noastră, putem identifica trei obiective de 

cercetare, și anume: descrierea, explicarea și înțelegerea. Cercetarea noastră se înscrie astfel  

într-o logică descriptivă, explicativă și comprehensivă. 

De asemenea, putem spune că cercetarea noastră prezintă un triplu interes: teoretic, 

metodologic și managerial. Interesul teoretic constă în demersul ipotetico-deductiv, care ne-a 

permis să formulăm ipotezele noastre de cercetare și să le validăm prin prisma literaturii de 

specialitate. Din punct de vedere metodologic, interesul cercetării poate fi dezvoltat pe șase 

faze, și anume: 

• am grupat companiile pe trei nivele calitative ale comunicării financiar-

contabile, demers ce ne-a permis să identificăm profilul companiilor cu nivel 

scăzut, mediu şi ridicat al acesteia; 

• am identificat sectoarele de activitate care contribuie într-o măsură mai mare sau 

mai mică la calitatea comunicării financiar-contabile pentru un eșantion de 

companii, permițându-ne astfel să facem o grupare a acestora în funcție de acest 

criteriu;  

• am identificat zonele geografice (regiuni și județe) care contribuie într-o măsură 

mai mare sau mai mică la calitatea comunicării financiar-contabile pentru un 

eșantion de companii, permițându-ne astfel să facem o grupare a acestora în 

funcție de acest criteriu; 



 

• am determinat rapoartele de șansă pentru furnizarea unui anumit nivel calitativ al 

comunicării financiar-contabile de către companii; 

• am propus patru modele econometrice de estimare a calității comunicării pentru 

diferite categorii de informații financiar-contabile; 

• am propus un nou model econometric de estimare a calității comunicării 

financiar-contabile. 

Managerial, cercetarea poate prezenta interes pentru companii deoarece ajută la 

înțelegerea procesului de comunicare economico-financiară, putând oferi lămuriri și 

informații cu privire la acest aspect. 

Printre metodele de cercetare pe care le avem în vedere a le utiliza pe parcursul 

prezentei lucrări putem aminti metoda observației neparticipative, prin prezentarea în prima 

parte a diverselor concepte și aspecte teoretice; metoda observației participative, în realizarea 

de sinteze ce privesc comunicarea economico-financiară; metoda constructivă, prin care vom 

prezenta necesitatea cercetării comunicării economico-financiare din punct de vedere 

științific; metoda comparativă, în realizarea de comparații la nivel științific, teoretic și 

normativ, dar și la nivel empiric, cu privire la rezultatele studiului; metoda longitudinală, prin 

care vom prezenta evoluția în timp a aspectelor ce privesc problematica cercetată și metoda 

tipologică, în realizarea clasificărilor la nivelul teoriilor, conceptelor, metodelor și tehnicilor 

de măsurare a calității comunicării financiar-contabile. 

Procedeele și tehnicile de cercetare pe care le vom utiliza sunt: revizuirea literaturii de 

specialitate, culegerea și prelucrarea datelor, utilizarea de instrumente grafice și modelarea 

econometrică a datelor.  

Având în vedere cele menționate, considerăm că prezenta lucrare pune o cărămidă la 

temelia construcției literaturii din domeniul contabil prin modul de abordare, prin faptul că 

oferă soluții la problematica cercetată și prin unicitatea cercetării unor aspecte ce nu au fost 

analizate până acum, fiind astfel promotoare în deschiderea de drumuri către noi direcții de 

cercetare. De asemenea, suntem convinși că se pot aduce îmbunătățiri la cele scrise în 

prezenta lucrare și ar completa astfel ideile și opiniile prezentate. 

 

 

 

 



 

Obiectivele cercetării 

 

Obiectivul primar al acestei lucrări de cercetare este focalizat pe comunicarea 

economico-financiară la nivelul companiilor mari, în special al celor cotate pe o bursă 

reglementată a Uniunii Europene și care îşi întocmesc situaţiile financiare în conformitate cu 

normele IAS2/IFRS3, cu scopul de a înțelege prin analiză și interpretare impactul anumitor 

variabile asupra calității comunicării financiar-contabile, ca în final să propunem un model de 

estimare a acesteia. Pentru îndeplinirea obiectivului primar, considerăm esențiale următoarele 

obiective secundare: 

Obiectiv 1:   Definirea conceptelor de comunicare economico-financiară, comunicare 

internă și externă, informare obligatorie și voluntară și calitatea 

comunicării financiar-contabile prin prisma diverselor fundamente 

științifice, teoretice și a normativelor în vigoare. 

Obiectiv 2:   Identificarea modificărilor din ultimul timp (având în vedere efectele 

crizei), cu privire la rolul comunicării economico-financiare în cadrul 

companiilor și posibilitatea acesteia de a influența performanța și 

încrederea acordată în piață. 

Obiectiv 3:  Identificarea caracteristicilor comunicării economico-financiare pentru 

companiile mari și a indicatorilor utilizați la nivel internațional pentru 

măsurarea acesteia.   

Obiectiv 4:    Analiza formelor de comunicare economico-financiară, a tendințelor de 

măsurare a calității raportării și a intereselor stakeholderilor cu privire la 

calitatea acesteia. 

Obiectiv 5: Analiza impactului reglementărilor IAS/IFRS asupra optimizării 

comunicării economico-financiare. 

Obiectiv 6:  Identificarea și analiza nivelelor calitative ale comunicării financiar-

contabile. 

Obiectiv 7:     Analiza nivelului calitativ al comunicării financiar-contabile prin prisma 

sectoarelor de activitate și a zonelor geografice (regiuni și județe). 

Obiectiv 8:    Determinarea și analizarea rapoartelor de șansă pentru furnizarea unui 

anumit nivel calitativ al comunicării financiar-contabile. 

                                                 
2Standarde Internaționale de Contabilitate.  
3Standarde Internaționale de Raportare Financiară. 



 

Obiectiv 9:   Propunerea unor modele econometrice de estimare a nivelului calitativ 

pentru anumite categorii de informații financiar-contabile.  

Obiectiv 10:  Propunerea unui model econometric de estimare a calității comunicării 

financiar-contabile. 

Ipotezele cercetării 

 

Ipotezele care fundamentează demersul cercetării noastre au fost propuse în urma 

analizei stadiului actual al cunoașterii. În acest sens, am stabilit cinci categorii de variabile 

care au impact asupra calității comunicării financiar-contabile și pentru fiecare categorie am 

emis o serie de ipoteze de cercetare, după cum urmează: 

 

I. M ărimea companiei, sectorul de activitate şi zona geografică. 

IPOTEZA 1.1: 

Există o relaţie pozitivă între mărimea companiei şi calitatea informaţiilor publicate în 

rapoartele anuale. 

IPOTEZA 1.2: 

Sectorul de activitate influenţează calitatea informaţiilor publicate în rapoartele anuale. 

IPOTEZA 1.3: 

Localizarea naţională a companiilor din punct de vedere geografic nu influenţează calitatea 

informaţiilor publicate în rapoartele anuale. 

 

II.Structura ac ţionariatului 

IPOTEZA 2.1:  

Există o relaţie pozitivă între prezenţa statului ca acţionar şi calitatea informaţiilor publicate 

în rapoartele anuale. 

IPOTEZA 2.2:  

Există o relaţie negativă între procentajul de acţionari persoane fizice şi calitatea 

informaţiilor publicate în rapoartele anuale. 

 

 

 

 



 

III.Performan ţa companiei 

IPOTEZA 3.1: 

Există o relaţie pozitivă între mărimea cifrei de afaceri şi calitatea informaţiilor publicate în 

rapoartele anuale. 

IPOTEZA 3.2: 

Există o relaţie pozitivă între profit şi calitatea informaţiilor publicate în rapoartele anuale. 

 

IV.Indicatori economico-financiari 

IPOTEZA 4.1: 

Există o relaţie pozitivă între gradul de lichiditate şi calitatea informaţiilor publicate în 

rapoartele anuale. 

IPOTEZA 4.2: 

Există o relaţie pozitivă între gradul de solvabilitate şi calitatea informaţiilor publicate în 

rapoartele anuale. 

IPOTEZA 4.3: 

Există o relaţie negativă între gradul de îndatorare şi calitatea informaţiilor prezentate în 

rapoartele anuale. 

IPOTEZA 4.4: 

Există o relaţie pozitivă între rentabilitatea activelor totale (ROA) şi calitatea informaţiilor 

publicate în rapoartele anuale. 

IPOTEZA 4.5: 

Există o relaţie pozitivă între rentabilitatea financiară a capitalului propriu (ROE) şi 

calitatea informaţiilor publicate în rapoartele anuale. 

 

V.Indicatori bursieri 

IPOTEZA 5.1: 

Există o relaţie pozitivă între mărimea capitalizării bursiere şi calitatea informaţiilor 

publicate în rapoartele anuale. 

IPOTEZA 5.2:  

Există o relaţie pozitivă între câştigul pe acţiune şi calitatea informaţiilor publicate în 

rapoartele anuale. 

 

 

 



 

IPOTEZA 5.3: 

Există o relaţie negativă între mărimea indicatorului PER4 (price earnings ratio) şi calitatea 

informaţiilor publicate în rapoartele anuale. 

IPOTEZA 5.4: 

Există o relaţie pozitivă între categoria companiei pe BVB (I, II, III) şi calitatea informaţiilor 

publicate în rapoartele anuale. 

Toate aceste ipoteze au fost testate și validate (sau infirmate, după caz) conform 

metodologiei prezentate în capitolul cinci „Metodologia generală de realizare a studiului”. 

Metodologia cercetării 

 

Ipotezele de cercetare prezentate mai sus au fost punctul de plecare în cercetarea noastră 

teoretică și empirică. În acest sens, am urmărit pe parcursul lucrării, validarea sau invalidarea 

acestor ipoteze; scopul final fiind atingerea obiectivelor propuse. 

 În ceea ce privește metodele de cercetare utilizate amintim: documentarea, sinteza, 

sistematizarea, generalizarea, observația, analiza, deducţia şi inducţia, analogia, analiza 

comparativă, studiul de caz și modelarea statistică şi econometrică. 

Etapa de documentare a constat în parcurgerea unui număr însemnat de surse 

bibliografice, atât naționale cât și internaționale, cu scopul de a revizui literatura de 

specialitate și de a sintetiza ideile și opiniilor cercetătorilor din domeniul financiar-contabil.  

Așadar, pentru realizarea cercetării teoretice am folosit lucrări de specialitate naționale și 

traduceri ale unor lucrări de specialitate internaționale (în special: Italia, Franța, Marea 

Britanie), am accesat baze de date ale unor instituții (aminitim aici: www.bvb.ro; 

www.mfinante.ro; www.depozitarulcentral.ro; www.anaf.ro) și site-urile web ale tuturor 

companiilor analizate.  

Metodologia din cercetarea noastră integrează un ansamblu de metode de cercetare 

teoretice şi empirice. Demersul pe care l-am urmat este unul ipotetico-deductiv iar logica de 

cercetare este una descriptivă- comprehensivă-explicativă. 

În vederea realizării studiului am apelat la date publice din rapoartele anuale ale 

companiilor cotate la Bursa de Valori București, pentru a evalua calitatea comunicării 

economico-financiare. În acest sens am realizat un demersul metodologic al cercetării 

empirice ce este prezentat în următoarea figură: 
                                                 
4 Indicatorul măsoară numărul de ani necesari pentru ca prețul plătit în prezent pentru o acțiune să fie recuperat 
din profiturile companiei, în cazul în care profitul rămâne la un nivel constant. 



 

 
Figura nr. 6.1. Etapizarea metodologiei generale de realizare a studiului 

Sursa: proiecție proprie 

Etapa 1 
Identificarea determinanţilor ce influenţează calitatea comunicării financiar-contabile şi 

modalităţile de măsurare a acesteia 
Obiective: 

- Formularea ipotezelor de cercetare. 
- Elaborarea unei grile de evaluare a calităţii 

comunicării financiar-contabile din Rapoartele 
anuale. 

- Elaborarea unei proceduri de evaluare a calităţii 
comunicării financiar-contabile din Rapoartele 
anuale.  

Metodologie: 
- Analiza literaturii de specialitate. 
- Vizitarea site-urilor web ale companiilor din 

eşantion pentru a identifica existenţa Rapoartelor 
anuale. 

- Analiza preliminară a Rapoartelor anuale. 

Etapa 2 
Evaluarea calităţii comunicării financiar-contabile pentru companiile analizate 

Obiective: 
- Determinarea şi analiza scorurilor pe categorii de 

informaţii şi a scorului total al calităţii comunicării 
financiar-contabile. 

- Gruparea companiilor pe nivele de calitate a 
comunicării financiar-contabile 

- Determinarea contribuţiei sectoarelor de activitate 
şi a regiunilor la calitatea comunicării financiar-
contabile. 

Metodologie: 
- Evaluarea şi notarea calităţii comunicării financiar-

contabile din Rapoartele anuale pentru fiecare 
companie analizată conform grilei şi procedurii de 
evaluare elaborate. 

- Calcularea ponderii sectorului de activitate şi a 
regiunilor la calitatea comunicării financiar-
contabile. 
 

Etapa 3 
Analiza univariată 

Obiective: 
- Testarea şi validarea ipotezelor de cercetare 

formulate. 
- Identificare direcţiei şi intensităţii corelaţiei dintre 

scor şi variabilele predictive. 
- Stabilirea gradului de asociere a scorurilor în 

funcţie de grupele de variabile nominale. 
- Determinarea şanselor ca o companie să obţină un 

scor slab, bun sau ridicat pentru calitatea 
comunicării financiar-contabile. 

Metodologie: 
- Analiza normalităţii distribuţiilor. 
- Utilizarea coeficientului de corelaţie Pearson. 
- Calcularea raportului de probabilitate. 

 

Etapa 4 
Analiza multivariat ă 

Obiective: 
- Propunerea unui model de estimare a calităţii 

comunicării financiar-contabile prin intermediul 
Rapoartelor anuale. 

- Identificarea diferenţelor dintre scorurile reale şi 
scorurile ajustate. 

- Demonstrarea fiabilităţii modelului econometric de 
estimare a calităţii comunicării financiar-contabile. 

 

Metodologie: 
- Utilizarea metodei de regresie liniară multivariată. 
- Calculul scorurilor ajustate. 
- Compararea scorurilor reale cu scorurile ajustate. 

  



 

Cu privire la metodologia cercetării științifice, putem spune că prezenta lucrare este de 

cercetare-dezvoltare, deoarece pe parcursul tezei demonstrăm influența anumitor factori 

determinanți asupra calității comunicării economico-financiare. De asemenea, această 

cercetare este de tip fundamental, deoarece vom studia și vom analiza conceptele teoretice ce 

privesc problematica cercetată, dar în același timp este și o cercetare de tip aplicativ, dat fiind 

faptul că rezultatele obținute furnizează clarificări și soluții cu privire la creșterea calității 

comunicării economico-financiare. 

 

Prezentarea sintetică a capitolelor tezei de doctorat 

 

Pentru atingerea obiectivele enunțate mai sus, am structurat lucrarea de cercetare pe 

două părți, fiecare cu câte patru capitole.  

 

Partea I 

O ABORDARE TEORETICĂ, CONCEPTUALĂ ȘI NORMATIVĂ A 

COMUNICĂRII ECONOMICO-FINANCIARE  

 

În prima partea a lucrării noastre, ne-am concentrat atenția pe problematica teoretică a 

comunicării economico-financiare prin revizuirea literaturii de specialitate și a cadrului 

normativ, cu scopul de a evidenția o serie de aspecte ce privesc acest subiect și de a pune 

bazele în orientarea direcției de cercetare empirică. Această parte este concepută pentru a 

răspunde la întrebările teoretice, conceptuale și normative ce stau la baza cercetării noastre. În 

acest sens am structurat această parte pe patru capitole, pe parcursul cărora vom încerca să 

atingem obiectivele propuse. 

 

Capitolul 1 Rolul informației contabile în comunicarea economico-financiară a 

entităților economice 

În acest capitol am definit concepte de bază ale comunicării economico-financiare, am 

prezentăm evoluția și rolul comunicării economico-financiare, am evidențiat diferențele dintre 

comunicarea economică și cea financiară și dintre comunicare și informare. Tot aici, am 

analizat rolul comunicării economico-financiare în îmbunătăţirea sau alterarea calității 

informației difuzate diferitelor categorii de utilizatori; condițiile fundamentale ale comunicării 



 

economico-financiare, în relațiile cu diferite categorii de stakeholderi și informarea voluntară 

și cea obligatorie. 

 

Capitolul 2 Comunicarea economico-financiară la companiilor mari 

Necesitatea definirii unui set de standarde comune pentru elaborarea situaţiilor 

financiare, care să se evidenţieze prin uniformitate şi care să fie acceptate la nivel 

internațional este tratată în acest capitol. Tot în acest capitol, sunt prezentate caracteristicile 

economico-financiare la nivelul companiilor mari; importanța comunicării economico-

financiare în cadrul comunicării integrate precum şi o serie de indicatori utilizați la nivel 

internațional pentru măsurarea calității comunicării financiar-contabile. 

 

Capitolul 3 Calitatea sistemului informațional economico-financiar în raport cu 

interesele stakeholderilor 

În acest capitol tratăm aspectele definitorii, calitatea și atributele sistemului 

informațional economico-financiar, raportul dintre calitatea informației și sistemul de 

guvernanță corporativă, precum și cel dintre credibilitatea comunicării și sistemul de 

guvernanță. Am prezentat elementele componente ale sistemului informaţional, cele trei 

subsisteme ale sale, aspectele complementare care constituie sistemele informaţionale 

specifice companiilor raportoare. Am continuat cu analiza importanţei calităţii sistemului 

informaţional în actualul context economic, având în vedere efectele negative produse 

sistemului economic şi fiecărei companii de o proastă informare sau de informaţii neadecvate. 

Tot aici am prezentat, termenii în care poate fi evaluată credibilitatea informaţiilor. 

    

Capitolul 4 Impactul standardelor IAS/IFRS asupra optimizării comunicării 

economico-financiare 

Obiectivul acestui capitol a constat în aprofundarea, alături de directivele contabile 

europene, a normelor internaţionale de raportare financiară, având în vedere importanţa 

acestora pentru calitatea comunicării economico-financiare.  

În prima secțiune am procedat la prezentarea fazelor procedurii de omologare a unui 

standard contabil internaţional, în vederea transformării acestuia în normă europeană și am 

analizat cadrul contabil conceptual. După prezentarea cadrului, am examinate cele mai 

importante standarde: criteriul de evaluare al valorii juste, testul de depreciere și problemele 

aferente primei adoptări, precum şi particularităţile privind structura situaţiilor financiare. 



 

În cea de-a doua secțiune, am abordat modalităţile şi practicile contabile de evaluare a 

elementelor din situaţiile financiare, fiind analizate o serie din problemele semnificative 

intervenite la nivel teoretic şi operaţional. Am prezentat, de asemenea, caracteristicile 

calitative ale informaţiilor financiare. 

Ultima secțiune am dedicat-o analizei standardelor IAS/IFRS cu impact asupra calității 

comunicării economico-financiare. 

 

Partea a II-a  
CONTRIBUŢII LA ELABORAREA UNUI MODEL ECONOMETRIC DE ESTIMARE 
A CALITĂŢII COMUNICĂRII FINANCIAR-CONTABILE 

 

Dacă în prima parte a cercetării noastre ne-am axat pe problematica teoretică a temei, 

având ca scop validarea şi argumentarea studiului, acest lucru ajutându-ne pe de o parte să 

identificăm aspectele care contribuie la ameliorarea calităţii comunicării informaţiilor 

financiar-contabile şi de a înţelege, pe de altă parte, cauzele care conduc la o scădere a 

acesteia; partea a doua am dedicat-o cercetării empirice. În aces sens, am procedat la 

structurarea acestei părți tot pe patru capitole, fiecare dintre acestea având obiective, pe care 

le-am atins secvenţial pe parcursul acesteia.  

 

Capitolul 5 Metodologia generală de realizare a studiului 

Metodologia generală de realizare a studiului empiric este descrisă în acest capitol. 

Așadar, în prima parte am descris obiectivul studiului, am prezentat ipotezele de cercetare ce 

au fost elaborate în urma analizei literaturii de specialitate. Am continuat cu descrierea 

eşantionului supus analizei, am argumentat alegerea perioadei studiate şi am prezentat 

importanţa raportului anual ca suport de analiză a divulgării informaţiilor financiar-contabile. 

În partea a doua am prezentat metodologia prin care am realizat evaluarea calităţii şi 

estimarea nivelului de comunicare a informaţiilor financiar-contabile prin intermediul 

rapoartelor anuale cu ajutorul Grilei de evaluare a calităţii informaţiilor financiar-contabile 

din rapoartele anuale ale companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti şi a Procedurii de 

evaluare a calităţii informaţiilor financiar-contabile din rapoartele anuale ale companiilor 

listate la Bursa de Valori Bucureşti, pe care le-am elaborate şi în baza cărora am atribuit 

scoruri companiilor din eşantionul analizat, conform tabelului de mai jos:  

 

 

 



 

Tabel 5.1. Lista intervalelor cu scoruri posibile pe categorii de indicatori 

Categorii de indicatori 

Interval 
scor 

pentru 
informa ţii 
inexistente 

Interval 
scor 

pentru 
informa ţii 
minime 

Interval scor 
pentru 

informa ţii 
detaliate şi 
explicative 

Interval scor 
pentru informa ţii 

detaliate, 
explicative şi 

disponibile pe o 
perioadă mai 
mare de 2 ani 

Scor 
maxim 

I.  Informaţii privind 
poziţia financiară 

0 1-6 7-12 13-16 16 

II.  Informaţii privind 
performanţa 

0 1-5 6-8 9-15 15 

III.  Informaţii privind 
principalii indicatorii 
economico-financiari 

0 1-6 7-12 13-18 18 

IV.  Informaţii privind 
principalii indicatorii 
bursieri 

0 1-6 7-10 11-18 18 

V. Informaţii previzionale 
şi prospective 

0 1-7 8-14 15 15 

VI.  Alte informaţii 0 1-10 11-18 19-25 25 
Total scoruri pe intervale 0 1-40 41-74 75-107 107 

Sursa: proiecţie proprie. 

 

Tot aici, am descris procedura de analiză interpretativ-comparată a scorurilor obţinute 

de companiile eşantionate, precum şi cea a analizei univariate şi multivariate cu ajutorul 

programului informatic SPSS v.22, pe care l-am utilizat în vederea determinării contribuţiei 

fiecărei variabile predictive la explicarea variaţiei scorurilor intermediare şi a scorului total. 

Calculul scorului total atribuit fiecărei companii s-a facut prin însumarea scorurilor 

intermediare, conform formulei de mai jos: 

 

����	����� = 
��	� + 	
��	�� + 
��	��� + 
��	�� + 
��	� + 
��	�� 

 

Aşadar, fiecărei companii din eşantion i-a fost atribuit un scor total şi şase scoruri 

intermediare pentru fiecare categorie de indicatori analizaţi. Aceste scoruri (atât scorul total, 

cât şi scorurile intermediare) au fost utilizate ca variabile dependente în testarea ipotezelor 

emise. 

 

 

 

 



Capitolul 6 Analiza interpretativ

contabile 

În acest capitol am realizat o analiz

financiar-contabile pentru companiile listate pe Bursa de Valori Bucure

prima parte am procedat la interpretarea 

categorii de informaţii financiar

scorurile maxime. Am continuat cu 

cu o calitate a comunicării financiar

identifica pe de o parte companiile cu un grad ridicat al calit

contabile şi pe de altă parte a celor cu un grad sc

redate în figura următoare: 

 

Fig. 6.1.Repartizarea companiilor pe nivele 

 

Tot în acest capitol am realizat o grupare a companiilor pe 

am analizat comunicarea financiar

am identificat şi analizat contribu

financiar-contabile pentru companiile din e

două grupe, şi anume: sectoare de activitate care contribuie 

contabile de la nivelul întregului e

măsură mai mică. Rezultatele ob
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Repartizarea companiilor pe nivele de calitate a 
comunic

Capitolul 6 Analiza interpretativ-comparată a calității comunic

În acest capitol am realizat o analiză interpretativ-comparată a calit

pentru companiile listate pe Bursa de Valori Bucureşti. În acest sens, în 

prima parte am procedat la interpretarea şi compararea scorurilor obţinute de companii pe 

financiar-contabile şi la nivelul scorului total prin raportarea la 

continuat cu gruparea companiile din eşantion pe trei grupe (companii 

ării financiar-contabile scăzută, medie şi ridicată

tifica pe de o parte companiile cu un grad ridicat al calităţii comunic

ă parte a celor cu un grad scăzut al acesteia. Rezultatele 

Repartizarea companiilor pe nivele de calitate a comunicării financiar

Sursa: proiecţia autorului. 

Tot în acest capitol am realizat o grupare a companiilor pe şapte sectoare de activitate, 

am analizat comunicarea financiar-contabilă prin prisma acestor sectoare de activitate. 

i analizat contribuţia fiecărui sector de activitate la calitatea comunic

contabile pentru companiile din eşantion şi am separat sectoarele de activitate în 

i anume: sectoare de activitate care contribuie la calitatea comunic

contabile de la nivelul întregului eşantion într-o măsură mai mare şi cele care contribuie într

Rezultatele obținute sunt redate în figura următoare: 

0
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Repartizarea companiilor pe nivele de calitate a 
comunic ării financiar -contabile

Companii cu informaţii inexistente

Companii cu informaţii minime

Companii cu informaţii detaliate şi 
explicative

Companii cu informaţ
detaliate, explicative ş
o perioadă mai mare de 2 ani

 

ii comunicării financiar -

a calităţii comunicării 

pentru companiile listate pe Bursa de Valori Bucureşti. În acest sens, în 

ţinute de companii pe 

i la nivelul scorului total prin raportarea la 

trei grupe (companii 

şi ridicată), cu scopul de a 

ăţii comunicării financiar-

Rezultatele obținute sunt 

 
rii financiar -contabile 

şapte sectoare de activitate, și 

acestor sectoare de activitate. Astfel, 

rui sector de activitate la calitatea comunicării 

i am separat sectoarele de activitate în 

la calitatea comunicării financiar-

şi cele care contribuie într-o 

Repartizarea companiilor pe nivele de calitate a 

Companii cu informaţii inexistente

Companii cu informaţii minime

Companii cu informaţii detaliate şi 

Companii cu informaţii 
detaliate, explicative şi disponibile pe 

 mai mare de 2 ani



Fig. 6.2. Reprezentarea grafică a contribu

 

Capitolul l-am încheiat cu gru

geografice plus capital. Acestă

diferenţele dintre regiuni ale 

evidenţiat aici contribuţia fiecă

împărțit regiunile în două grupe, 

financiar-contabile de la nivelul întregului e

contribuie într-o măsură mai mică

În acest sens, pentru a eviden

financiar-contabile, am realizat urm

2.76%

8.17%

4.80%

5.67%
7.98%

Contribu ția sectoarelor de activitate la calitatea comunic

ă a contribuţiei sectoarelor de activitate la calitatea comunic

contabile 

Sursa: proiecţia autorului. 

am încheiat cu gruparea companiilor din eşantion, 

. Acestă gruparea a fost necesară pentru a identific

regiuni ale calităţii comunicării financiar-contabile. De asemenea, am mai 

fiecărei regiuni la calitatea comunicării financiar

ă grupe, şi anume: regiuni care contribuie la calitatea comunic

contabile de la nivelul întregului eşantion într-o măsură mai mare 

ă mai mică.  

În acest sens, pentru a evidenţia contribuţia fiecărei regiuni la calitatea comunic

contabile, am realizat următoarea figură, care ilustrează grafic acest aspect:

6.42%

64.20%

7.98%

ția sectoarelor de activitate la calitatea comunic
financiar-contabile

Industria extractiv

Produse ale industriei prelucr

Energie electrică
apă
Construcţii

Comerţ 

Hoteluri şi restaurante

Transport, depozitare şi comunicaţii

 

 
sectoarelor de activitate la calitatea comunicării financiar -

şantion, pe şapte regiuni 

identifica şi analiza 

De asemenea, am mai 

rii financiar-contabile şi am 

i anume: regiuni care contribuie la calitatea comunicării 

ă mai mare şi cele care 

rei regiuni la calitatea comunicării 

 grafic acest aspect: 

ia sectoarelor de activitate la calitatea comunic ării 

Industria extractivă

Produse ale industriei prelucrătoare

Energie electrică şi termică, gaze şi 

Hoteluri şi restaurante

Transport, depozitare şi comunicaţii



Fig. 6.3.Reprezentarea grafică a contribu

Importanţa şi necesitatea 

Segmente operaţionale (Operating segments)

companii a informaţiilor despre produsele 

care îşi desfăşoară activitatea, dar 

 

Capitolul 7 Testarea și validarea ipotezelor de cercetare

În acest capitol am testat ş

pentru a identifica variabilele predictive

companie să producă un anumit nivel calitativ al comunic

secţiune am verificat condiţia ca distribu

diagnostic şi am propus o procedur

(sau infirmat) una câte una ipotezele noastre de cercetare cu scopul de a identifi

predictive ale calităţii comunic

univariată, mai exact coeficientul de corela

determinanţii care contribuie la calitatea comunic

Sinteza rezultatelor obţinute 

care pot influența calitatea comunic

 

13.07%

14.43%

12.61%

10.47%

Contribu ția regiunilor la calitatea comunic

prezentarea grafică a contribuţiei regiunilor la calitatea comunicării financiar

Sursa: proiecţia autorului. 

 

i necesitatea unei astfel de analize este susţinută şi de standardul 

Operating segments), care prevede necesitatea 

iilor despre produsele şi serviciile acesteia, despre zonele geografice în 

 activitatea, dar şi despre principalii săi clienţi. 

și validarea ipotezelor de cercetare 

În acest capitol am testat şi validat ipotezele de cercetare cu ajutorul analizei univariate 

ifica variabilele predictive. Tot aici am determinat rapoartele de 

ă un anumit nivel calitativ al comunicării financiar-contabile.

verificat condiţia ca distribuţiile variabilelor să fie de tip 

o procedură de normalizare. În a doua secţiune am

) una câte una ipotezele noastre de cercetare cu scopul de a identifi

ăţii comunicării financiar-contabile. Pentru asta, am

coeficientul de corelaţie Pearson, ce ne-a permis să punem în eviden

contribuie la calitatea comunicării fi nanciar-contabile. 

inute după testarea, validarea şi analiza variabilelor explicative, 

calitatea comunicării financiar-contabile sunt prezentate în tabelul urm
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Tabel 7.1. Sinteza rezultatelor analizei univariate 

Ipoteza Variabile predictive 
Relaţie 

aşteptată 
Relaţie 

înregistrată 

Confirmarea sau 
infirmarea 
ipotezelor 

I 1.1. Mărimea companiei + + I 1.1. este validă 

I 1.2. Sectorul de activitate - - I 1.2. este validă 

I 1.3. Zona geografică - - I 1.3. este validă 

I 2.1. Acţionariat instituţional + - I 2.1. este respinsă 

I 2.2. Acţionariat persoane fizice - + I 2.1. este respinsă 

I 3.1. Cifra de afaceri + + I 3.1. este validă 

I 3.2. Profit + + I 1.1. este validă 

I 4.1. Gradul de lichiditate + - I 4.1. este respinsă 

I 4.2. Gradul de solvabilitate + - I 4.2. este respinsă 

I 4.3. Gradul de îndatorare - + I 4.3. este respinsă 

I 4.4. 
Rentabilitatea activelor totale 

(ROA) 
+ + I 4.4. este validă 

I 4.5. 
Rentabilitatea financiară a 

capitalului propriu (ROE) 
+ + I 4.5. este validă 

I 5.1. Valoarea capitalizării bursiere + + I 5.1. este validă 

I 5.2. Câştigul pe acţiune (EPS) + + I 5.2. este validă 

I 5.3. 
Indicatorul PER (price 

earnings ratio) 
- - I 5.3. este validă 

I 5.4. 
Categoria companiei pe BVB 

(I, II, III) 
+ + I 5.4. este validă 

Sursa: proiecţie proprie pe baza datelor prelucrate în SPSS v.22. 

 

În ultima secţiune am determinat şi analizat valorile aferente rapoartelor de şansă pentru 

distribuţia bivariată Scoruri-Categorie companie la BVB, cu scopul de a evidenţia per 

ansamblu şi la nivel de categorie (I, II sau III la BVB) şansele ca o companie să obţină un scor 

slab, bun sau ridicat pentru calitatea comunicării financiar-contabile.  

Sinteza rezultatelor obţinute în urma determinării şi repartizării rapoartelor de şansă 

pentru distribuţia bivariată Scoruri–Categorie companie la BVB este prezentată în tabelul 

următor: 

 



 

Tabel 7.2. Sinteza repartizării rapoartelor de şansă pentru distribu ţia bivariată scoruri–categorie 

companie la BVB 

Indicatori 

Categorii scoruri 

Scor 

slab 

Scor 

bun 

Scor 

ridicat 

I. Informaţii privind poziţia financiară 4,6% 44,6% 50,8% 

II. Informaţii privind performanţa 4,6% 38,5% 56,9% 

III. Informaţii privind principalii indicatorii 

economico-financiari 
67,7% 27,7% 4,6% 

IV. Informaţii privind principalii indicatori 

bursieri 
92,3% 1,5% 6,2% 

V. Informaţii previzionale şi prospective 44,6% 52,3% 3,1% 

VI. Alte informaţii 75,4% 21,5% 3,1% 

Scor total 32,3% 63,1% 4,6% 

Sursa: proiecţie proprie pe baza datelor prelucrate în SPSS v.22. 

 

Aşadar, în acest capitol am consolidat datele cercetării noastre şi am scos în evidenţă 

tendinţele, respectiv carenţele de comunicare pentru diferite tipuri de informaţii la nivel de 

ansamblu, dar şi în funcţie de categoria companiilor la Bursa de Valori Bucureşti.  

 

 

Capitolul 8 Propunerea unui model econometric de estimare a calității comunicării 

financiar-contabile 

Ultimul capitol al cercetării noastre l-am structurat pe două secţiuni, fiecare dintre 

acestea având câte un obiectiv. În acest sens, în prima secţiune am determinat contribuţia 

fiecărei variabile predictive la explicarea variaţiei scorurilor intermediare, respectiva scorului 

total, lucru pe care l-am realizat cu ajutorul programului informatic SPSS v.22. Pentru asta, 

am aplicat metoda regresiei liniare în estimarea scorurilor intermediare şi a scorului total. De 

asemenea, am utilizat coeficienţii de regresie liniară regăsiţi în urma analizei, pentru a 

prezenta şi descrie relaţiile dintre scorurile calităţii comunicării financiar-contabile şi 

variabilele predictive selectate. Apoi, am propus pentru scorurile intermediare un model 

econometric de estimare a calităţii comunicării informaţiilor la care fac referire aceste scoruri 

şi un model econometric de estimare a calităţii comunicării financiar-contabile, care a fost și 

obiectivul primar al cercetării noastre. 



 

Utilizând coeficienţii de regresie liniară regăsiţi în urma analizei realizate, am propus 

următoarea relaţie între scorul total al calităţii comunicării financiar-contabile şi cele trei 

variabile predictive selectate:  

 

������	����� = ��, ��� + ��, ��� × ���� +	��, ��� × �� � × !�� +	�−�, ��� × #Î#� 

 

Unde, 

          PAS - ponderea acţionariatului de stat; 

          TA – total active; 

         GÎG – gradul de îndatorare general. 

 

Am încheiat cercetarea noastră cu o analiză a reziduurilor (diferenţelor) dintre valorile 

reale ale scorurile intermediare, respectiv ale scorului total şi valorile ajustate ale scorurilor cu 

ajutorul funcţiilor de regresie liniară. În acest fel am evidenţiat şi am analizat fiabilitatea 

modelului econometric de estimare a calităţii comunicării financiar-contabile prin compararea 

valorilor reale cu valorile ajustate ale scorurilor, atât pentru scorurile intermediare, cât şi 

pentru scorul total. 

Concluzii generale, contribuții proprii, limite și perspective ale cercetării 

 

Prezenta teză de doctorat abordează și analizează o serie de aspecte ce nu au fost 

studiate până acum, venind astfel să completeze cercetările anterioare și să inițieze noi direcții 

de cercetare. Lucrarea noastră a urmărit secvențial atingerea obiectivului primar ce a constat 

în înțelegerea (prin analiză și interpretare) impactului anumitor variabile asupra calității 

comunicării financiar-contabile, scopul final fiind acela de a propune un model de estimare a 

acesteia.  

În ceea ce privește obiectivelor secundare, acestea au fost îndeplinite pe parcursul 

cercetării noastre, astfel: 

� în primele două capitole am definit conceptele de comunicare economico-

financiară, comunicare internă și externă, informare obligatorie și voluntară și 

calitatea comunicării financiar-contabile prin prisma diverselor fundamente 

științifice, teoretice și a normativelor în vigoare; 



 

� în primele două capitole am identificat modificările din ultimul timp (având în 

vedere efectele crizei), ale rolului comunicării economico-financiare în cadrul 

companiilor și posibilitatea acesteia de a influența performanța și încrederea 

acordată în piață; 

� în capitolul al doilea am identificat principalele caracteristici ale comunicării 

economico-financiare pentru companiile mari și indicatorii utilizați la nivel 

internațional pentru măsurarea acesteia, prezentând și modul de utilizare pentru o 

parte dintre ei;  

� în capitolul al doilea și al treilea am analizat formele de comunicare economico-

financiară, tendințele de măsurare a calității raportării și interesele stakeholderilor 

cu privire la calitatea acesteia; 

� în capitolul al patrulea am analizat impactul reglementărilor IAS/IFRS asupra 

optimizării comunicării economico-financiare, prin prisma unor standarde ce fac 

obiectul raportărilor; 

� în capitolul al șaselea am analizat companiile eșantionate prin prisma celor trei 

nivele calitative propuse ale comunicării financiar-contabile, evidențiind profile de 

companii cu un anumit nivel calitativ; 

� în capitolul al șaselea am analizat nivelul calitativ al comunicării financiar-

contabile prin prisma sectoarelor de activitate și a zonelor geografice (regiuni și 

județe), evidențiind sectoarele și zonele geografice care contribuie într-o măsură 

mai mare la calitatea comunicării financiar-contabile de la nivelul întregului 

eșantion de companii analizate; 

� în capitolul al șaptelea am determinat și analizat rapoartele de șansă pentru 

furnizarea unui anumit nivel calitativ al comunicării financiar-contabile, șansă ce a 

fost stabilită procentual; 

� în capitolul al optulea am propus patru modele econometrice de estimare a nivelului 

calitativ pentru categoriile de informații ce privesc: performanța companiei, 

principalii indicatori bursieri, date previzionale și prospective și alte date financiar-

contabile; 

� în capitolul al optulea am propus un model econometric de estimare a calității 

comunicării financiar-contabile și am ajuns la concluzia, că o serie de variabile 

influențează în mod pozitiv sau negativ nivelul calitativ al comunicării financiar-

contabile. 



 

În ultima perioadă, comunicarea economico-financiară a căpătat un rol semnificativ 

pentru toți utilizatorii interni și externi, oferind informații relevante despre activitatea 

desfășurată de către companie într-o anumită perioadă, constituind astfel punctul de plecare în 

stabilirea strategiilor. Analiza în profunzime a acesteia de către stakeholderi ar permite 

identificarea detaliilor ce pot favoriza orientarea activității companiei spre dezvoltare și 

creștere, iar previziunile realizate ce au la bază o comunicare economico-financiară adecvată 

ar reduce gradul de nesiguranță în desfășurarea activității economice. 

Considerăm că această atenția deosebită asupra subiectului comunicării economico-

financiare din ultimul timp este cauzată de numeroasele scandaluri de etică profesionale din 

domeniu cu privire la manipularea informațiilor financiar-contabile, dar și de criza financiară 

cu care s-a confruntat economia mondială. Din punctul nostru de vedere, compania trebuie să 

furnizeze o comunicare financiar-contabilă adecvată și nu să o „cosmetizeze” pentru a 

ascunde anumite probleme cu care se confruntă, cum s-a întâmplat în recentele scandaluri; 

aceasta fiind principalul furnizor de informații atât pentru ea însăși în desfășurarea activității 

economice în condiții de eficiență, cât și pentru restul părților interesate ce vor să-și 

fundamenteze deciziile investiționale sau de altă natură. 

În ceea ce privește comunicarea economico-financiară din cadrul societăților din 

România, există o serie de limite informaționale (aspect ce a fost evidențiat și pe parcursul 

cercetării empirice) ce împiedică derularea optimă a procesului de conducere și luare a 

deciziilor, generând astfel dezavantaje în dezvoltarea internă a companiilor, dar și asupra 

economiei naționale și chiar internaționale; efectele negative putând fi semnificative. Suntem 

convinși că entitățile naţionale şi multinaţionale din România vor conștientiza amploarea 

transformărilor de la nivel mondial şi vor acorda o atenție mai mare procesului de comunicare 

economico-financiară, pentru a supravieţui şi prospera. În acest sens, companiile vor trebui să 

elaboreze un sistem de comunicare economico-financiar eficient ce trebuie să pornească în 

primul rând de la cunoașterea fluxurilor informaționale din cadrul companiilor și apoi să se 

canalizeze pe calitatea informațiilor furnizate; cu alte cuvinte, să conțină cele mai adecvate 

informații și să fie eliminat surplusul de informații inutile ce pot îngreuna înțelegerea fluxului 

informațional al companiei.   

De asemenea, putem spune că rezultatele cercetării au relevanță atât la nivel național, 

cât și internațional, deoarece modelul econometric de estimare a calității comunicării 

financiar-contabile și cele patru modele econometrice de estimare a calității anumitor 

categorii de informații financiar-contabile conțin variabile ce sunt utilizate de către toate 

companiile de pe mapamond.   



 

Pe de altă parte, rezultatele cercetării pot fi aplicate și la nivel micro și macroeconomic, 

dat fiind faptul că prezenta lucrare se focalizează pe găsirea de soluții viabile pentru varietatea 

de utilizatori ai comunicării economico-financiare, printre care amintim: investitorii actuali și 

potențiali, management, instituții publice, instituții de creditare și finanțare, asociații și 

institute de cercetare, precum și alte părți interesate. 

Din punctul de vedere al modului de prezentare și descriere a conținutului prezentei 

cercetări, considerăm că este realizată într-o manieră simplă, dar și complexă (atunci când a 

fost cazul), încât să fie accesibilă tuturor cititorilor interesați de problematica cercetării 

noastre, adresându-se în special mediului profesional, pentru a-și eficientiza procesul de 

comunicare economico-financiar, mediului academic, prin deschiderea unor drumuri cu noi 

direcții de cercetare, studenților care doresc să se documenteze și să aprofundeze acest subiect 

și, nu în ultimul rând, tuturor celor interesați de tematica cercetată.  

Mai mult, considerăm că rezultatele cercetării noastre reprezintă o bază de informare 

utilă și un punct de plecare în evaluarea și analizarea calității comunicării financiar-contabile, 

acestea putând fi extinse și dezvoltate în alte domenii.   

Contribuțiile prezentei teze de doctorat se regăsesc detaliate pe întreg parcursul lucrării, 

iar o sintetizare a acestora o putem face astfel: 

1. propunerea unei conceptualizări în definirea comunicării financiar-contabile – 

în capitolul al cincilea am dezvoltat o idee personală cu privire la conceptualizarea 

comunicării financiar-contabile; 

2. determinarea importanței comunicării economico-financiare în actualul context 

economic –în capitolul al doilea am tratat locul comunicării economico-financiare 

în cadrul comunicării integrate a companiilor; 

3. identificarea tendințelor recente în măsurarea calității comunicării economico-

financiare – în capitolul al doilea am identificat și explicat indicatorii utilizați la 

nivel european și internațional pentru măsurarea calității comunicării economico-

financiare; 

4. explicarea necesității unui sistem informațional economico-financiar adecvat – în 

capitolul al treilea am identificat și explicat variabilele calitative ale sistemului 

informațional economico-financiar; 

5. realizarea unei abordări critice a reglementărilor contabile IAS/IFRS asupra 

optimizării comunicării financiar-contabile – în capitolul al patrulea am analizat 

standardele IAS/IFRS cu impact asupra calității comunicării financiar-contabile; 



 

6. propunerea unei noi abordări a calității comunicării financiar-contabile pe trei 

nivele calitative -în capitolul al șaselea am analizat companiile eșantionate prin 

prisma celor trei nivele calitative propuse, evidențiind astfel profile de companii cu 

un anumit nivel calitativ; 

7. propunerea unei noi abordări a calității comunicării financiar-contabile în 

funcție de sectoarele de activitate și de zonele geografice –în capitolul al șaselea 

am analizat nivelul calitativ al comunicării financiar-contabile prin prisma 

sectoarelor de activitate și a zonelor geografice (regiuni și județe), evidențiind și 

analizând sectoarele și zonele geografice care contribuie într-o măsură mai mare 

sau mai mică la calitatea comunicării financiar-contabile de la nivelul întregului 

eșantion de companii analizate; 

8. propunerea unei modalități de determinare a șanselor ca o companie să furnizeze 

un anumit nivel calitativ al comunicării financiar-contabile – în capitolul al 

șaptelea am determinat și analizat rapoartele de șansă pentru furnizarea de către 

companii a unui anumit nivel calitativ al comunicării financiar-contabile, șansă ce a 

fost stabilită procentual; 

9. propunerea a patru modele econometrice de estimare a calității comunicării pe 

categorii de informații financiar-contabile – în capitolul al optulea, pentru 

categoriile de informații ce privesc performanța companiei, principalii indicatori 

bursieri, date previzionale și prospective și alte date financiar-contabile am propus 

modele econometrice de estimare a calității comunicării informațiilor;  

10. propunerea unui model econometric de estimare a calității comunicării 

financiar-contabile – în capitolul al optulea am ajuns la concluzia că o serie de 

variabile influențează în mod pozitiv sau negativ nivelul calitativ al comunicării 

financiar-contabile; 

11. demonstrarea fiabilității modelului econometric de estimare a calității 

comunicării financiar-contabile – în capitolul al optulea am analizat reziduurile 

(diferenţele) dintre valorile reale ale scorurilor şi valorile ajustate cu ajutorul 

funcţiilor de regresie liniară, pentru a evidenția rezultatele asemănătoare dintre cele 

două scoruri. 

În urma cercetării realizate, considerăm că se impun o serie de măsuri de îmbunătăţire a 

conţinutului rapoartelor anuale și uniformizarea acestora (în funcție de specificul activității), 

pentru a crește gradul de utilizare a informaţiilor şi utilitatea acestora în procesul decizional. 



 

Formatul actual al rapoartelor anuale trebuie uniformizat, modificat, îmbunătăţit, actualizat şi 

adaptat necesităţilor informaţionale ale stakeholderilor. 

În ceea ce privește limitele cercetării  noastre, acestea sunt fie teoretice, fie empirice, dar 

fără ca acestea să aibă efecte semnificative asupra rezultatelor cercetării. Din punct de vedere 

teoretic, lucrarea noastră poate fi completată cu o analiză a motivațiilor în furnizarea unui 

anumit tip calitativ de comunicare economico-financiară, acest lucru putând induce o altă 

viziune asupra cercetării realizate. O altă limită teoretică a cercetării, care este universal 

valabilă pentru toți cercetătorii, o constituie lipsa surselor de documentare sau a bazelor de 

date și accesul restricționat sau limitat la acestea. Empiric, putem menționa ca limite ale 

cercetării, următoarele: grila de evaluare utilizată a fost validată numai teoretic, aceasta 

putând fi validată, de mediul profesional sau de mediul academic prin acordarea unor indici 

de ponderare a importanței fiecărui indicator pe care l-am avut în vedere și notarea calității 

comunicării financiar-contabile pentru companiile analizate a fost realizată de noi, această 

sarcină putând fi încredințată specialiștilor din domeniu.  

Studierea problematicii comunicării economico-financiare a condus la identificarea unor 

direcții de cercetare viitoare extrem de generoase, printre care recomandăm: studierea relației 

dintre calitatea comunicării economico-financiare și calitatea guvernanței corporative; 

studierea impactului factorilor decizionali în determinarea calității comunicării economico-

financiare;  studierea relației dintre existența sau inexistența mecanismelor de control intern și 

calitatea comunicării economico-financiare, studierea impactului practicilor de raportare 

financiar-contabilă frauduloasă etc. 

Prin prezenta teză de doctorat am evidențiat o serie de carențe ale procesului de 

comunicare economico-financiară, cu scopul de a le face cunoscute mediului profesional și 

academic în vederea găsirii de soluții pentru remedierea acestora; soluții, ce au fost propuse și 

de noi pe parcursul lucrării. Mai considerăm că această cercetare, prin simplul fapt că 

furnizează informații și noi abordări referitoare la procesul de comunicare economico-

financiară, are impact în mediul profesional și academic, contribuind astfel la o mai bună 

înțelegere și la o completare a literaturii din domeniul contabil pe această tematică. 
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