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Introducere  

 

Motivaţia alegerii temei 

 

Procesul globalizării dar mai ales complexitatea vieţii economice contemporane sporeşte 

importanța informaţiei privitor la luarea deciziilor. De-a lungul timpului, schimbări care au 

apărut la nivel legislativ în domeniul fiscalitatii, contabilității dar nu numai au dus la apariția 

unor metode de reprezentare a informațiilor economice ce reflectă mai mult sau mai puțin 

transparent situația de fapt a unei entități economice. Scopul unei entităţi economice ce 

beneficiază de resurse limitate şi funcţionează într-o economie concurenţială este în realitate 

acela de a-şi eficientiza activitatea; informațiile sunt principalul instrument de eficientizare, 

reprezentând cea mai bogată resursă a acestor timpuri.  

Ideea de a reuși înțelegerea în profunzime a realității transpuse în situațiile financiare ale 

unei entități este un subiect de o importanță deosebită atât pentru entitatea economică cât și 

pentru partenerii sau instituțiile cu care aceasta intră în contact. Acesta este o idee de la care noi 

am pornit în realizarea acestei lucrari cu scopul de a face cunoscute diversele aspecte ale 

utilizării contabilității creative pornind de la metodele practicienilor care ne vor ajuta să 

identificăm ulterior mai ușor cazurile în care s-a apelat la „cosmetizarea” situațiilor financiare și 

ulterior abordând și motivația pentru care se apelează la aceste tehnici precum și implicațiile 

aplicării lor.  

În opinia noastră, utilizarea contabilităţii creative este un rezultat al flexibilităţii permise 

de reglementările contabile actuale care, în situaţia în care sunt utilizate cu bună credinţă, ajută la 

redarea unei imagini fidele asupra situaţiei financiare şi a performanţelor companiilor. 

Cercetarea ştiinţifică în acest domeniu al contabilităţii creative nu se aflǎ într-un stadiu de 

dezvoltare foarte avansat, subiectul fiind unul încǎ sensibil prin prisma conceptului de etică 

profesională. Abordarea din punct de vedere al evaluării bonității în cadrul procesului de analiză 

în vederea finațării de către o instituție financiară este foarte puțin abordată, acesta fiind unul 

dintre motivele alegerii acestei teme. 
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Lucrarea de față nu dorește nici să susțină dar nici să combată utilizarea tehnicilor de 

contabilitate creativă, ceea ce ne dorim este să întocmim o cercetare amplă, care prin cele cinci 

capitole să dezvolte conceptul de contabilitate creativă prin prisma multiplelor abordări ale 

acestuia, să dezbată principalele direcţii de dezvoltare și să prezinte la modul pragmatic 

implicațiile tehnicilor creative asupra deciziilor utilizatorilor informațiilor contabile, cu 

precădere a finanțatorilor în procesul de creditare.  

Proiectul de cercetare analizează aspecte care influenţeazǎ deciziile agenţilor economici 

și în mod special a utilizatorilor din sistemul financiar-bancar, aspecte care vizeazǎ cosmetizarea 

rezultatului în sensul maximizării lui atunci când scopul este de a atrage noi investitori sau 

dimpotrivă, în sensul minimizării atunci când interesul este să se plătească impozite mai mici. 

Pentru cei care sunt împotriva ideii de utilizare a tehnicilor de contabilitate creativă, 

lucrarea de față poate servi drept un instrument ce prezintă pe larg tehnici de contabilitate 

creativă întâlnite frecvent cu ajutorul cărora utilizatorul poate depista mai ușor manipulările 

contabile și poate lua decizii în cunoștință de cauză; una dintre motivațiile care stau la baza 

acestei cercetări este dorința de a lărgi aria de cunoștințe a utilizatorilor informației contabile în 

ceea ce privește aceste tehnici, felul în care se pot depista și implicațiile acestora. O altă 

motivație de a alege această temă a fost dorința de a dezbate pe larg o serie de practici de acest 

gen fără a susține sau a combate uzitarea acestora.  

De altfel, pentru cei care intenționează să „cosmetizeze” situațiile financiare, lucrarea de 

față pe lângă faptul că oferă o descriere a practicilor contabilității creative însoțită de exemple 

practice, precizează riscurile folosirii unor astfel de tehnici și consecințele acestora atât asupra 

entității cât și asupra celui care apelează la ele cu rea credință.  

Abordarea din punctul de vedere al utilizatorilor informațiilor contabile din sistemul 

financiar-bancar și modul în care impactează tehnicile de contabilitate creativă decizia de 

finanțare a unui agent economic se află într-un stadiu puțin explorat în momentul de față, 

bibliografia disponibilă în acest sens fiind relativ restransă, acesta representând unul dintre 

elementele de noutate aduse de cercetarea întreprinsă. 

Într-un mediu economic guvernat de riscuri şi incertitudini, un control adecvat al 

riscurilor este una din problemele stringente ce preocupă deopotrivă manageri, guverne, auditori, 

deţinători de capital, contribuabili, institutii bancare, investitori şi publicul în sens larg. 

Cunoașterea metodelor de a manipula informația- cel mai valoros bun pe care il dețin societățile 
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în vremurile acestea- reprezintă un subiect de mare interes pentru toate categoriile de utilizatori 

ai informației contabile. În acest context descris mai sus se regăsește motivaţia alegerii temei 

tezei de doctorat cu titlu „Contabilitatea creativă în contextul unui management performant in 

sistemul bancar”. Rezultatele finale ale entităților economice au efecte asupra stării de sănătate a 

economiei românești și în mod particular a sistemului financiar-bancar.  

 

 

Actualitatea temei cercetării și stadiul cunoașterii în domeniul contabilității 

creative 

 

Având în vedere că în ultimele două decenii realitatea economică a fost zguduită de mai 

multe scandaluri financiare, publicațiile de specialitate încep să acorde mai multă importanță 

fenomenului de contabilitate creativă. 

Conceptul de contabilitate creativă a aparut în anii `80 în Marea Britanie și făcea referire 

la artificiile contabile folosite pentru a maximiza rezultatele și pentru a atrage investitori. Puțin a 

fost tratat subiectul la acea vreme, abordarea lui cu mai mare interes aparând abia după 

scandaluri financiare răsunătoare.  

De cele mai multe ori este adusă în prim plan o viziune generală asupra contabilității 

creative și mai puțin este detaliat modul în care se poate înlătura acest fenomen de manipulare a 

cifrelor. În anii `90 încep să se scrie mai multe lucrări pe această temă. Analizând studiile și 

definițiile din aceasta perioadă observăm că autorii academici nu pun accentul pe aprecierea 

legalității sau ilegalității acestor practici contabile, focusul lor fiind pe tehnicile creative în sine.  

Dupa anul 2000, faptul că a explodat tehnologia și scandalurile financiare răsunătoare ale 

unor companii de renume precum Enron, Parmalat, Tyco, etc au trezit interesul unor specialiști 

din domeniul contabilității cu privire la acest subiect. Totodată aceste scandaluri au scăzut 

încrederea în informațiile prezentate în situațiile financiare chiar și atunci când acestea erau 

auditate. Subiectul a devenit din ce în ce mai interesant, de la acele momente manipularea 

ciferelor contabile devenind un subiect de interes întrucât manipularea cifrelor devine o practică 

tot mai întâlnită.  
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Ȋn urmatorii ani literatura de specialitate ne prezintă noi perspective cu privire la 

contabilitatea creativă și anume că aceasta este rezultatul unor deficiențele ale cadrului legal 

contabil în plus față de lăcomia proprietarilor și a managerilor.  

Daca în literatura străină există o multitudine de lucrări pe această temă în literatura de 

specialitate din România abordarea este încă insuficientă. Ȋn ceea ce privește scrierile în care 

creativitatea contabilă este conectată cu fiscalitatea, există abordări atât la nivel național cât și 

internațional; dacă este vorba însă de conectarea cu domeniul financiar-bancar sau cu cel al 

auditului scrierile pe aceste teme sunt foarte puține.  

 

 Obiective și ipoteze de lucru urmărite în cercetare 

 

Obiectivele acestei lucrări constau în: 

1. Lucrarea de față dorește să dezvăluie beneficiile și riscurile pe care le implică utilizarea 

tehnicilor de contabilitate creativă; 

2. Punerea în lumină a cât mai multe laturi ale acestui subiect pentru ca cititorul să poată 

aprecia la modul obiectiv caracterul oportun, moralitatea, riscul sau legalitatea acestor 

practici; 

3. Analizarea legăturii dintre guvernanța coorporativă și contabilitatea creativă; 

4. Concretizarea unui studiu util ce poate fi de folos în detectarea practicilor de contabilitate 

creativă; 

5. Abordreaa detaliată a aspectelor legate de contabilitatea creativă prezentând factorii care 

duc la uzitarea metodelor de contabilitate creativă; 

6. Ȋncadrarea creativității contabile în reglementările contabile și fiscale la nivel național; 

7. Identificarea tehnicilor de contabilitate creativă și a impactului acestora asupra bilanțului 

și a contului de profit și pierdere; 

8. Să facem distincția între ce este legal și ce nu, ce este fraudă și ce nu, ce este inovație și ce 

este manipulare; 

9. Propunerea unor metode de combatere a creativității contabile și a unor măsuri de 

detectare și de prevenire a practicilor care au ca scop manipularea și ascunderea unor 

adevăruri; 
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10. Evaluarea impactului auditului asupra creativității contabile și asupra evaluării bonității 

în procesul de analiză financiară; 

11. Analizarea critică a impactului acestor tehnici ale contabilității creative asupra procesului 

de luare a deciziilor de către managementul din sistemul bancar;  

12. Obiectivele specifice ale studiului se referă la impactul problematicii contabilității creative 

asupra unei imagini fidele și asupra deciziilor luate în baza imaginii proiectate.  

  În cadrul studiilor empirice am avut următoarele 2 obiective operaţionale: evaluarea 

rolului auditului în combaterea fenomenului de manipulare a informațiilor contabile prin 

intermediul contabilității creative și evaluarea impactului utilizării contabilității creative asupra 

luării deciziei de finanțare a persoanelor implicate în fluxul de aprobare a creditelor din 

instituțiile financiare. 

  

Ipotezele cercetării au fost următoarele:  

I1: Ȋn combaterea fenomenului de manipulare a informațiilor contabile prin intermediul 

contabilității creative și în vederea asigurării unei imagini fidele este importantă rotația firmelor 

de audit atât din punctul de vedere al managerilor cât și a reprezentanților departamentului 

financiar și a auditorilor; 

I2: Impactul contabilității creative este unul semnificativ în procesul de analiză și de luare a 

deciziei de finanțare în  fluxul de aprobare a creditelor din instituțiile financiare.  

În final dorim să evidențiem impactul acestor opțiuni contabile la nivelul evaluării 

riscului de finanțare prin prisma evaluării bonității și a performanței financiare a unei entități 

economice în vederea stabilirii eligibilității acesteia pentru obținerea finanțării.  

 

 

Metodologia cercetării 

 

Ca și prim pas am procedat la poziţionarea în sfera cunoaşterii a problematicii abordate. 

Pornind de la aceasta idee, lucrarea de faţă se situează în sfera problematicii contabilității iar 

tema de cercetare este contabilitatea creativă, ca instrument în abordarea entităților economice 

de către sistemul bancar;  tema se situează în aria generală de cercetare a contabilității creative 
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ca subdomeniu al contabilităţii particularizată în activitatea de evaluare a riscurilor implicate în 

luarea deciziilor instituțiilor financiar-bancare raportate la agenții economici. 

Am urmărit să explicăm detaliat şi aprofundat aspectele conceptuale dar și practice ale 

contabilității creative, încercând în acelasi timp să oferim și previziuni legăte de evoluţia 

practicilor şi reglementărilor în acest domeniu.  

Acest demers ştiinţific îmbină cercetarea calitativă cu cercetarea cantitativă dacă facem 

referire la metodologia şi perspectiva de cercetare. Perspectiva este de natură teoretică- 

descriptiv-conceptuală, dar și practică- exemplificări și practici în domeniu. Am analizat 

literatura de specialitate reprezentativă la nivel național și internațional prin metoda cercetării 

științifice fundamentale; printre metodele specifice cercetării fundamentale putem enumera: 

clasificarea, compararea și măsurarea caracteristicilor calitative și cantitative. Pentru realizarea 

lucrării de față s-au utilizat următoarele tipuri de surse de informare:  

 surse tipărite –cărți de specialitate, articole publicate în reviste de specialitate, lucrări de 

referință, standarde internaționale de contabilitate și teze de doctorat; 

 surse electronice de informare: jurnale, reviste și alte documente în format electronic.  

Am adus de asemenea în lucrarea noastră mai multe exemple de notorietate de utilizare a 

contabilității creative în cadrul unor companii de nivel mondial dar si în cadrul unor instituții 

financiar-bancare care au produs un impact grav semnificativ.  

Metoda de cercetare cantitativă utilizată pentru valida sau nu a ipotezele de lucru definite 

este cercetarea pe baza sondajului statistic prin intermediul chestionarului. Am aplicat două 

chestionare în cadrul cărora am utilizat doar întrebări cu răspuns de tip închis. Modul de 

prezentare al rezultatelor studiilor empirice derulate prin intermediul unor reprezentări grafice 

crește calitatea informațiilor obținute. Ȋn urma celor două studii, ambele ipoteze de lucru 

formulate au fost confirmate.  

 

 

Sinteza principalelor părți ale tezei de doctorat  

  

Am abordat în prima parte a acestei lucrări două subiecte importante care fac 

introducerea în teoria legată de tema tezei dar şi prezentarea unor tehnici practice la modul 

general iar ulterior am dezvoltat ideea de contabilitate creativă în domeniul economic cu 
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implicații din punct de vedere fiscal; în cele din urmă am apelat la o abordare pragmatică a 

riscurilor şi beneficiilor pe care contabilitatea creativă le aduce în mediul bancar în cadrul 

procesului de analiză de credit pentru luarea diciziei de finanțare de către managementul din 

cadul instituției finanțatoare.  

Primul capitol- Contabilitatea creativă versus practici frauduloase în contabilitate – 

dezvoltăm câteva Considerente generale privind contabilitatea creativă; această parte a 

cercetării are un caracter pregnant teoretic, în cadrul ei am prezentat conceptul de contabilitate 

creativă, de imagine fidelă şi respectiv de fraudă precum şi relaţia care există între acestea din 

urmă şi contabilitatea creativă; am făcut o analiză a mediului contabil românesc actual şi a 

nivelului la care se află reglementările contabile dar nu în cele din urmă am analizat profesia 

contabilă în acest context al contabilității creative şi al impactului pe care îl are guvernanța 

corporativă asupra contabilității creative; am încercat să identificăm aspectele negative respectiv 

aspectele pozitive și beneficiile aduse de utilizarea contabilității creative. 

Tot în cadrul acestui capitol am dezvoltat metodele de manifestare a creativității în 

contabilitate și efectul acestora la nivelul situațiilor contabile. Acest capitol are un caracter cu 

preponderenţă practic întrucât sunt prezentate tehnici propriu-zise de contabilitate creativă, 

impactul la nivelul bilanțului și a contului de profit și pierdere; din punct de vedere al impactului 

asupra bilanțului, tehnicile sunt analizate pe următoarele direcţii: pe cea a activelor imobilizate, 

la nivel de active circulante, pe direcția capitalului propriu şi din punct de vedere al datoriilor; la 

nivelul prezentării informațiilor, tehnicile creative sunt analizate din pespectiva efectului asupra 

rezultatului și al modificărilor la nivel de poziție bilanțieră. Contabilitatea creativă este strict 

legată de practica contabilă întrucat aceasta o iniţiază, astfel abordarea din punct de vedere al 

practicii este cea mai relevantă. 

Un alt subiect abordat-rolul auditului financiar în controlul practicilor contabilității 

creative- este în strânsă legătură cu aspectele practice ale noțiunii de creativitate contabilă; acesta 

este legat de limitarea utilizării acestor practici în detrimentul utilizatorilor informațiilor 

contabile și al redării unei imagini fidele a entității economice supuse auditării. Am subliniat 

importanța rotației firmelor de audit punând în lumină atât argumentele pro cât și contra rotației 

auditului, subliniind efectul acesteia asupra obiectivității, independenței auditorilor și a opiniei 

de audit. Pentru a determina rolul auditului în combaterea fenomenului de manipulare a 
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informațiilor contabile prin intermediul contabilității creative, am efectuat un studiu empiric pe 

bază de chestionar. 

Pe parcursul capitolului 2 intitulat Creativitatea contabilă ȋn convențiile de evitare a 

dublei impuneri și ȋn paradisurile fiscale am dezvoltat diverse laturi ale creativității contabile și 

modalități de manifestare ale acesteia cum sunt de exemplu convențiile de evitare a dublei 

impuneri sau paradisurile fiscale; am delimitat evaziunea fiscală de contabilitatea creativă și am 

menționat care sunt metodele de a face evaziune dar măsurile de combatere ale acesteia, 

importanța identificării de către utilizatori a acestor practici și delimitarea între creativitate și 

ilegalitate, am pus accentul pe modul în care pot fi depistate aceste tehnici cu precădere de cei 

care analizează situațiile financiare cu scopul de a finanța o entitate economică în procesul de 

evaluare a bonității acesteia cât si pentru a putea privi dincolo de poza cifrelor reprezentată în 

raportările situațiilor financiare.  

Ȋn capitolul 3 intitulat Managementul performant ȋn sistemul bancar ȋn condițiile 

creativității în contabilitate am dezvoltat conceptul de bonitate și modalitățile de evaluare a 

bonității, legătura dintre bonitate și contabilitatea creativă, importanța evaluării bonității în 

procesul de finanțare și în deciziile managementului din sistemul bancar, metode de analiză și 

evaluare a bonității utilizate de băncile comerciale și implicațiile managementului din sistemul 

bancar în procesul de evaluare. Am dorit să scoatem în evidență în cadrul acestui capitol care 

sunt semnale de alarmă date de informațiile contabile în evaluarea performanței 

managementului unei societăți dincolo de cifrele prezentate în raportările financiare. 

Am adus în lumină câteva cazuri de contabilitate creativă care au dus la dezastre pentru 

entități economice, finanțatori și îndeosebi bănci dar și bănci care au recurs la asemenea metode 

iar în ultimă instanță lecțiile dure invățate din consecințele acestor uzanțe cu scopul de a servi 

drept exemple pentru cei care sunt de rea credință. Am dezvoltat în cadrul unui subcapitol modul 

în care putem lupta cu tehnicile contabilității creative și modul în care ele pot fi descoperite în 

procesul de analiză a informațiilor din raportările financiare pentru a oferi atât managementului 

cât și altor analiști financiari posibilitatea de a lua decizii bazate pe o imagine care reflectă cât 

mai fidel situația reală a entității analizate. 

Pentru a evalua importanța acordată de managementul din cadrul instituțiilor de finațare 

și al persoanelor implicate în procesul de analiza impactului creativității în contabilitate asupra 

deciziei de finanțare și a riscurilor implicate, am efectuat un studiu empiric pe bază de chestionar 
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cu privire la privind impactul utilizării contabilității creative asupra luării deciziei de finanțare 

a persoanelor implicate în fluxul de aprobare a creditelor din instituțiile financiare. 

  

 

Concluzii, contribuții proprii, limite și  perspective ale cercetării 
 

Concluzii generale 
 

Scopul acestui demers desfășurat în cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate a fost 

cercetarea din perspectivă teoretică și aplicativă a influenței contabilității creative asupra deciziei 

de finanțare a unei societăți economice de către o entitate financiară. În urma finalizării acestei 

cercetări au rezultat două tipuri de concluzii: concluzii trase în urma efectuării studiului teoretic 

și concluzii obținute prin realizarea unor studii practice pe bază de chestionar.  

Concluziile obținute din studiul teoretic 

O primă concluzie: contabilitatea creativă reprezintă instrumentul creat în folosul 

managerilor; acesta este utilizat pentru promovarea și pentru susținerea imaginii societăților pe 

care aceștia o conduc și totodata cu scopul de a selecta informația în așa fel încât datele oferite să 

susțină interesul urmărit. Astfel, chiar dacă utilizarea tehnicilor contabilității creative nu este o 

opțiune ilegală, ea scoate la iveală faptul că, aflați sub presiune financiară, managerii caută 

soluții fără să își mai pună problema de a respecta standardele de etică. Ȋnsă adevărul pronunțat 

pe jumătate și minciuna ar putea fi susceptibile de posibile fraude.  

Existența opțiunilor în contabilitate în virtutea libertății de apreciere și alegere dă voie 

managerilor societății ca, în funcție de unele interese urmărite sau chiar de înclinația spre 

optimism sau spre pesimism, acesta să fie tentat de transpunerea în contabilitate a unor inovații 

din punct de vedere juridic, financiar și economic pentru care din perspectiva normalizării nu s-

au găsit încă soluții; astfel se pot crea unele ocazii pentru manifestarea subiectivismului și pentru 

contabilitatea creativă cu efect asupra modelării și cosmetizării rezultatului sau a conținutului 

situațiilor financiare. 

Aceste procedee conțin o „doză” de creativitate contabilă și au un caracter subiectiv, ele 

schimbă conținutul conturilor însă sunt rezultatul unei opțiuni, alegerea fiind făcută dintre mai 

multe metode, fapt ce ne determină să afirmăm că se situează în aria reglementărilor contabile.  
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Dacă scopul contabilității creative se presupune a fi ameliorarea conturilor ori a imaginii pe 

care o dau acestea o dau entității economice prin oportunitatea creată în acest sens de carențele 

reglementării contabile, se poate considera că acest concept nu aduce nimic nou întrucât 

principiul opțiunilor există în contabilitate de mult timp.  

Contabilitatea creativă este o practică legală, poate chiar fi şi un instrument de 

reprezentare a imaginii fidele atunci când aceasta este folosită cu bună credinţă. Însa se poate 

demonstra că este mai aproape de fraudă, dacă flexibilitatea din norme este folosită în scopul 

obţinerii unor avantaje. Frauda în schimb nu are nimic creativ, aceasta este ilegală. Tehnicile 

„ilegale” nu merită să fie amintite pentru că de cele mai multe ori astfel de mecanisme nu au 

nimic creativ însă cunoaștrea lor este importantă pentru toți utilizatorii informației contabile . În 

cele mai multe cazuri în care contabilitatea creativă se manifestă, aplicarea unor politici contabile 

și alegerea opțiunii se află în limitele flexibilității regulilor și standardelor contabile.  

Modul în care se aplică politicile contabile se bazează pe raționamentul profesional al celui 

care le aplică. În foarte multe cazuri judecata aceasta conduce la prejudicierea rezultatelor 

entităților și a poziției financiare raportate pentru acestea atunci când avem de-a face cu o 

aplicare agresivă a politicilor contabile care are ca rezultat o raportare frauduloasă.  

Când practicile contabile depășesc anumite limite ale reglementărilor contabile, raportările 

financiare nu mai prezintă o imagine fidelă a rezultatului entității și a poziției financiare a 

acesteia. Pentru a hotărî dacă este vorba despre o raportare frauduloasă trebuie probată intenția. 

Ceea ce în prima fază  reprezintă o adoptare agresivă de politici contabile se poate mai târziu 

transforma într-o raportare financiară frauduloasă în cazul în care această abordare se continuă 

pe o perioadă mai mare de timp și are ca scop sume semnificative. Totuși, nu întotdeauna este 

facilă identificarea punctului în care devine frauduloasă utilizarea contabilității creative.  

Conceptul continental consideră contabilitatea creativă drept un impediment în redarea 

unei imagini fidele și reprezintă o practică de înșelătorie nedorită; conceptul anglo-saxon 

dovedeşte o anumită flexibilitate și consideră necesară manifestarea raționamentului profesional, 

a libertății alegerii, a judecății în scopul construirii și redării unei imagini fidele. Analizând cele 

două perspective diametral opuse putem separa ce este bun și ce este dăunător în contabilitatea 

creativă și putem înțelege de ce există opinii ale profesioniștilor atât de divergente.  

 În practică cele mai uzitate tehnici de contabilitate creativă sunt cele care au ca obiectiv 

„optimizarea rezultatului” – maximizarea sau minimizarea lui în funcție de context și interes. De 
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cele mai multe ori se tratează în cărțile de specialitate aspectul negativ al acestor tehnici care au 

devenit un fenomen complex cu efecte îngrijorătoare iar consecințele sunt negative pentru 

utilizatorii informațiilor contabile dar și pentru entitatea economică care urmează aceste modele. 

Deseori acest joc poate scăpa de sub control și poate ajunge dincolo de granița legalității, fapt 

care nu rămane de obicei nedescoperit chiar dacă acest lucru se întâmplă cu întârziere. Sunt 

numeroase companiile care recompensează managerii prin compensaţii directe – salarii atractive 

şi bonusuri – dar şi indirecte – prestigiu ori promovări – toate acestea având la bază performanţa 

financiară a societăţiii. 

Un alt aspect care trebuie avut în vedere în ceea ce privește utilizarea practicilor de 

contabilitate creativă îi vizează pe investitori- acestora le sunt furnizate informaţii eronate pe 

baza cărora decid să îsi investească banii. Pieţele de capital de asemenea utilizează în vederea 

stabilirii preţului titlurilor informaţii financiare, investitorii se bazează pe acestea în decizia de 

cumpărare, de a vinde sau de a păstra titlurile. Eficienţa acestei pieţe depinde foarte mult de 

informaţile furnizate de către pieţele de capital, însă dacă informaţiile sunt incorecte, ca şi 

consecinţă pieţele nu vor putea stabili corect preţul titlurilor. 

 Cel mai frecvent motivația pentru care se recurge la astfel de practici este presiunea care 

poate fi din diverse direcții: statul, acționarii, finanțatorii, investitorii, etc. Statul este un actor 

important deoarece prin organismele de reglementare ale sale dezorientează entitățile cu 

schimbări legislative impredictibile și cu o fiscalitate excesivă. Nu sunt puține modificările de 

ordin legislativ care au intrat în vigoare la câteva zile după publicarea lor; câteva exeple ar putea 

fi: lărgirea ariei de aplicare a cotei unice de 16%, majorarea TVA la 24%, diminuarea TVA la 

19% pentru anumite categorii de produse, apariția unor contribuții suplimentare pentru 

persoanele fizice autorizate, etc.  Presiunea poate veni de la investitori care acordă importanță 

rezultatului contabil și care încurajează indirect maximizarea acestuia dar și de la partenerii 

comerciali precum clienți și furnizori care sunt interesați ca partenerul lor să își protejeze 

afacerea și să nu se expună față de un partener în dificultate astfel că anumite probleme se 

încearcă să se mascheze pentru a asigura continuitatea unor parteneriate.  

 Nu sunt de neglijat nici presiunile venite din partea creditorilor financiari care sunt 

interesați de capacitatea companiei de a-și achita la timp împrumuturile și dobânzile tot din 

dorința de a-și proteja afacerea și de a nu se expune la pierderi față de un partener în dificultate. 
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Astfel, deseori motivația utilizării creativității contabile vine și din această sursă prin încercarea 

de a afișa un grad de îndatorare mai scăzut, o capitalizare și o profitailitate mai bună. 

 O altă verigă slabă este inexactitatea și interpretabilitatea Standardelor Internationale de 

Raportare care duce la manifestarea creativității contabile și suprapunerea normelor de 

contabilitate cu cele de fiscalitate. În ciuda unu progres indiscutabil al reglementărilor contabile 

autohtone, mai sunt multe aspecte de perfecționat.  

Unul dintre obiectivele lucrării de față a fost să trateze riscurile asociate practicilor de 

contabilitate creativă, să analizeze motivațiile care stau la baza utilizarii acestor practici și să facă 

distincția dintre între ce este legal și ce nu, ce este fraudă și ce nu, ce este inovație și ce este 

manipulare. Considerăm că ne-am îndeplinit obiectivul prin tratarea unor aspecte negative care 

țin de contabilitatea creativă, prin aducerea în dezbatere a unor tehnici creative întalnite în 

situațiile financiare, prin diferențierea între creativitate și fraudă, prin detalierea unor consecințe 

pe care aceste practici îl au asupra utilizatorilor informației contabile dar nu în ultimul rând prin 

evidețierea unor motive care sunt în spatele utilizării acestora.  

Un alt obiectiv a fost să scoatem în evidență deficiențele sistemelor de guvernanță 

coorporativă cu impact asupra lipsei de transparență și control în ceea ce privește întocmirea 

situațiilor financiare; este important de înțeles că apariția contabilității creative s-a produs pe 

fondul unei slabe guvernanțe corporative.  

Concluzii și recomandări aferente studiilor de caz 

În urma primului studiu empiric se confirmă ipoteza de la care am pornit și anume că atât 

auditorii cât și managerii și reprezentantții departamentului financiar consideră rotația periodică 

a firmei de audit un lucru benefic pentru menținerea obiectivității opiniei de audit și a 

auditorului, 51,09% dintre respondenți având o opinie favorabilă rotației firmei de audit.  

În urma celui de-al doilea studiu empiric se confirmă ipoteza de la care am pornit 

conform căreia tehnicile contabilității creative au un impact semnificativ asupra procesului de 

finanțare și al deciziei rezultate în urma acestui proces, 95% dintre respondenți considerând că 

impactul este unul ridicat sau mediu.  

Impactul tehnicilor creative fiind unul considerabil, este important atât pentru finanțatori 

cât și pentru alte categorii de utilizatori să cunoască aceste tehnici și motivele pentru care se 

apelează la ele astfel încât să le poată identifica mai ușor și să poată lua decizii bazate pe o 

imagine fidelă a realității ecomonice a entităților în discuție. Odată cunoscute și înțelese 
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motivațiile de la care se pornește în utilizarea acestora, următorul pas este să fie înteles modul în 

care se poate lupta cu aceste tehnici atunci când scopul lor este să ne inducă în eroare. Acest 

lucru a fost evidențiat într-un subcapitol separat unde am scos în evidență și importanța 

auditorilor în depistarea și mitigarea acestor riscuri implicate de contabilitatea creativă. 

Contribuții proprii 
 

Contribuțiile proprii în domeniul cercetării teoretice țin de caracterul inovativ al abordării 

interdisciplinare a tematicii studiate -  contabilitatea creativă și opțiunile contabile analizate din 

perspectivă contabilă și legislativă, frauda analizată din perspectivă fiscală și legislativă, 

tehnicile contabilității creative analizate din perpsectiva analizei fianciare și a analizei de risc de 

credit. Această abordare o considerăm inovativă deoarece studiile anterioare au vizat o abordare 

mai mult teoretică din punct de vedere legislativ și fiscal al legăturii subiectului cu evaziunea 

fiscală. 

Contribuția personală are legătură atât cu zona contabilității cât și cu cea de analiză 

financiară și de risc de credit. Din punct de vedere contabil, am creat un studiu centralizat al 

tehnicilor de contabilitate creativă iar din punct de vedere al riscului de credit am evidențiat 

modul în care sunt influențati indicatorii financiari în baza cărora se emite decizia de finanțare de 

către aceste tehnici. 

Pe scurt, contribuțile proprii constau în: 

- analiza literaturii de specialitate; 

- analiza dintr-o altă perspectivă a conceptului de contabilitate creativă; 

- prezentarea istoricului acestui fenomen al creativității în contabilitate; 

- prezentarea stadiului actual al cercetării în domeniul contabilității creative și evidențierea 

lipsei de suficiență în tratarea acestui subiect 

- prezentarea comparativă a diferitelor perspective din care subiectul creativității contabile a 

fost abordat de-a lungul timpului; 

- analiza relației dintre contabilitatea creativă și redarea unei imagini fidele; 

- evidențierea aspectelor pozitive și a celor negative ale contabilității creative; 

- identificarea mai multor factori care determină manifestarea creativității contabile; 

- sublinierea riscurilor și beneficiilor utilizării contabilității creative; 
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- sublinierea motivațiilor care stau la baza utilizării tehnicilor contabilității creative pentru 

diferitele categorii de utilizatori ai informației contabile; 

- sublinierea impactului guvernanței coorporative asupra contabilității creative; 

- prezentarea unor delimitări conceptuale cu privire la noțiunea de fraudă; 

- delimitarea conceptului de contabilitate creativă de cel de fraudă; 

- trasarea unor limite dincolo de care contabilitatea creativă poate fi considerată fraudă; 

- prezentarea diverselor forme de manifestare a evaziunii fiscale; 

- analizarea tehnicilor contabilității creative din perpsectiva analizei fianciare și a analizei de 

risc de credit; 

- abordarea creativității contabile la nivel global manifestată prin paradisurile fiscale și prin 

convențiile de evitare a dublei impuneri; 

- prezentarea detaliată a tehnicilor de contabilitate creativă cu imactul fiecarei tehnici asupra 

raportărilor financiare și asupra indicatorilor de performanță financiară și de evaluare a 

bonității; 

- prezentarea centralizată a tehnicilor care au impact asupra bilanțului și a celor care au imact 

asupra contului de profit și pierdere; 

- crearea unei centralizări a metodelor prin care se pot identifica tehnicile contabilității creative 

de către auditori, analiști financiari sau alte părti interesate; 

- evidențierea rolului pe care îl are rotația firmelor de audit în menținerea obiectivității, 

independenței audirorilor și a opiniei de audit; 

- analiza rolului pe care îl are auditul în identificarea și combaterea efectelor negative ale 

contabilității creative; 

- sublinierea prin studiul empiric desfășurat al importanței pe care o are rotația firmelor de 

audit asupra obiectivității, independenței auditorilor și a opiniei de audit. 

  

Elementele de originalitate sunt legate de: 

- perspectiva din care subiectul contabilității creative a fost abordat și anume prin prisma 

impactului pe care aceasta îl are asupra deciziilor managerilor din instituțiile bancare cu privire 

la finanțarea entităților economice analizate; 

-conectarea interdisciplinară a contabilității cu domeniul fiscalității, cu analiza financiară și cu 

analiza de risc de credit; 



21 

 

-abordarea creativității contabile la nivel de entitate economică dar și la nivel de mediu 

economic global prin prisma paradisului fiscal și al convenției de evitare a dublei impuneri; 

-abordarea din punct de vedere al mangementului din instituțiile bancare a tehnicilor 

contabilității creative și al importanței acestora în deciziile bancii legate de agenții economici; 

-evaluarea de către manageri, finanțisti și auditori cu ajutorul unui studiu empiric, al 

importanței rotației firmelor de audit; 

 

Limitele cercetării 
 

 Este imposibil de realizat un studiu, oricât ar fi de bine fundamentat științific, fără fi 

limitat în obținerea rezultatelor în urma cercetării. Nici lucrarea de față nu face excepție de la 

aceasta regulă, cercetările empirice realizate au suferit limitări legate de forma dar și limitări care 

țin de organizare.  

Printre limitele legate de formă menționăm: 

- caracterul interdisciplinar al subiectelor abordate care țin de domeniul contabilității, de 

cel al fiscalității sau al analizei financiare; această interconectare pe tematica 

contabilității creative și a deciziilor de management în cadrul sistemul bancar nu este 

suficient tratată în mediul de cercetare; 

- existența unor lacune în literatura de specialitate în ceea ce privește impactul tehnicilor 

contabilității creative asupra deciziilor de management a persoanelor implicate în 

procesul de finanțare din sistemul bancar; 

- lipsa de suficiență a abordărilor cu privire la necesitatea rotației firmelor de audit în lupta 

împotriva efectelor nedorite ale creativității contabile; 

- natura efemeră a acestor studii prin prisma schimbărilor permanente ale normelor 

contabile, de analiză financiară în vederea evaluării bonității cu scopul finanțării, evoluția 

într-un ritm alert a organigramelor companiilor și a instituțiilor financiar bancare care 

implică schimbari la nivel de atribuții și abiliitate de a lua decizii; 

- limitari care țin de timpul necesar completării răspunsurilor: am optat pentru întrebări 

formulate cât mai succint și variante de răspuns foarte scurte astfel încât să nu descurajăm 

completarea chestionarelor. 

Printre limitările de natură organizatorică menționăm: 
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- nevoia de a aloca un timp mai îndelungat desfășurării acestor studii empirice; 

- transmiterea cu o frecvență mai ridicată a mesajelor de reamintire cu privire la 

completarea chestionarelor online ar fi generat o rată mai mare de raspuns pe cale 

electronică și în acest mod prelucrarea datelor ar fi fost mai facilă; 

- posibilitatea de a ne deplasa fizic la mai multe societăți  și instituții financiare ne-ar fi 

generat o rată de răspuns mai ridicată. 

 

Perspective viitore ale cercetării 
 

 Aceste limite ale prezentei cercetări oferă perspectivele unor cercetări viitore pe tema 

contabilității creative și a impactului pe care aceasta îl are asupra deciziilor managerilor din 

cadrul instituțiilor bancare relativ la o entitate economică analizată. Viitoarele cercetări ar putea 

avea în vedere: 

- tipul instituției finanțatoare care face analiza financiară în vederea luării deciziei de finanțare; 

- identificarea tehnicilor care au fost descoperite în cadrul procesului de analiză a bonității cu 

impactul acestor tehnici asupra indicatorilor de bonitate și implicit asupra deciziei de finanțare; 

- crearea unei baze de raportare a entităților care au utilizat tehnici contabile frauduloase; 

- limitarea opțiunilor contabile sau dezvoltarea pe larg a condițiilor de aplicare a fiecărei opțiuni 

disponibile în tratarea unei anumite problematici. 
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