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Sinteza principalelor părţi ale tezei de doctorat 

 

Cercetarea îşi propune să contureze o perspectivă obiectivă asupra viabilităţii actualului sistem de 

raportare, acordând o atenţie particulară propunerilor de îmbunătăţire ale acestuia. Lucrarea, 

Strategia de management şi designul sistemelor de raportare integrată a performanței, este 

structurată în patru capitole, fiecare dintre acestea realizând o revizuire cuprinzătoare a literaturii de 

specialitate pentru tematica abordată. De asemenea, în cadrul tuturor celor patru capitole sunt 

conduse studii empirice menite să vină în susţinerea ideilor exprimate. 

Capitolul 1, Relevanţa informaţiilor financiare în dimensionarea performanţei companiei, oferă o 

analiză a stadiului actual al raportării financiare. Printre aspectele urmărite se numără cauzele ce au 

influenţat dezvoltarea sistemului de raportare corporativă sau propunerile de ameliorare ale acestuia, 

reieşite din literatura de specialitate. Totodată, sunt analizate principalele standarde de raportare 

financiară la nivel internaţional, Standardele internaţionale de raportare financiară (engl., 

International Financial Reporting Standards, IFRSs) şi Principiile contabile general acceptate din 

Statele Unite (engl., United States Generally Accepted Accounting Principles, US GAAP), precum 

şi oportunitatea actualului proces de convergenţă dintre cele două referenţiale contabile. 

 Studiile empirice realizate au urmărit două mari obiective: evaluarea gradului de 

complexitate a raportării corporative, respectiv analiza comparativă a valorii informaţionale a 

indicatorilor financiari raportaţi conform IFRSs şi US GAAP. Rezultatele obţinute în urma evaluării 

gradului de complexitate a raportării corporative confirmă trendul ascendent al lungimii rapoartelor 

anuale, semnalat în cadrul literaturii de specialitate. Mai mult, analiza de conţinut a relevat un nivel 

de dificultate ridicat al textelor rapoartelor anuale publicate de marile companii britanice. Eşantionul 

luat în considerare a vizat un număr de 25 de entităţi dintre cele mai mari companii britanice. 

 Concluziile analizei comparative dintre valorile informaţionale ale indicatorilor financiari 

raportaţi conform celor două referenţiale contabile susţin convergenţa către un unic cadru de 

raportare la nivel global. Afirmaţia este fundamentată pe lipsa unor diferenţe semnificative între 

puterea explicativă a informaţiilor prezentate conform celor două seturi de standarde. De asemenea, 

cercetarea evidenţiază utilitatea prezentării informaţiilor financiare prin raportarea la mediile fiecărei 

industrii. 

 Ideile exprimate în cadrul Capitolului 2, Rolul informaţiilor non-financiare în conturarea 

unei imagini fidele asupra performanţei companiei, consideră utilizarea indictorilor cheie de 
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performanţă  şi, implicit, a sistemelor de management al performanţei precum elemente esenţiale în 

asistarea procesului decizional. Mai mult, informaţiile non-financiare sunt percepute drept factori 

cheie în conturarea unei imagini cuprinzătoare asupra performanţei companiei. 

 Cercetarea empirică demonstrează relevanţa indicatorilor non-financiari în evaluarea 

performanţei companiei pentru cele patru industrii analizate (industria hotelieră, de restaurante, 

aeriană si retailerilor de îmbrăcăminte). Rezultatele obţinute le confirmă şi completează pe cele ale 

altor studii relevante conduse anterior, prin punerea în discuţie a unor noi măsurători non-financiare. 

În acest sens, indicatori precum gradul de ocupare a aeronavelor (industria aeriană), rata de ocupare 

(industria hotelieră), valoarea vânzărilor medii pe metrul pătrat, numărul de magazine (industria 

retailerilor de îmbrăcăminte) şi ponderea restaurantelor în regim de franciză (industria de 

restaurante) s-au dovedit utili în explicarea evoluţiei valorii de piaţă a companiilor.  

 Capitolul 3, Măsurarea performanţei prin prisma adoptării unei conduite sustenabile, 

propune spre dezbatere relaţia de interdependenţă dintre companie, societate şi mediul înconjurător. 

Printre problematicele abordate se regăsesc principalele iniţiative de raportare privind 

sustenabilitatea la nivel global, precum şi consecinţele adoptării unei conduite sustenabile. Opiniile 

expuse vin în susţinerea adoptării unei conduite sustenabile, considerată ca unic mijloc viabil de 

susţinere a procesului de crearea de valoare pe termen lung. Totodată, o astfel de abordare solicită 

lărgirea spectrului informaţiilor contabile prin însuşirea unor practici de raportare adecvate. 

 Cercetările cantitative analizează dispersia raportării privind sustenabilitatea la nivel global, 

dar şi relaţia dintre conduita sustenabilă şi performanţa companiilor. Rezultatele primului studiu 

confirmă popularitatea în continuă creştere a practicii raportării privind sustenabilitatea la nivel 

global. De asemenea, studiul relevă o asociere pozitivă între performanţele sustenabile ale unei ţări 

şi numărul rapoartelor privind sustenabilitatea emise de companiile din fiecare ţară. 

 Asocierea dintre conduita sustenabilă şi performanţa companiilor a vizat două industrii, 

chimică şi petrolieră, considerate ca fiind mari poluatoare. Rezultatele înregistrate indică o asociere 

pozitivă bidirecţională între performanţele de mediu, măsurate prin volumul emisiilor de gaze cu 

efect de seră pe fiecare unitate monetară din vânzări, şi evoluţia cursului bursier pentru companiile 

din industria chimică. Referitor la industria petrolieră, rezultatele au fost similare, cu menţiunea că 

doar influenţa evoluţiei cursului bursier asupra performanţelor de mediu a fost semnificativă din 

punct de vedere statistic, relaţia inversă fiind nesemnificativă statistic.  
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 Totodată, cercetarea ilustrează o asociere pozitivă bidirecţională între performanţa 

companiilor din industria chimică şi cantitatea şi calitatea raportărilor sociale, de mediu şi de 

guvernanţă. De cealaltă parte, pentru industria petrolieră, relaţia este una pozitivă bidirecţională, dar 

nesemnificativă statistic. 

 Mai mult, dintre cele trei subdimensiuni ale raportărilor sociale, de mediu şi de guvernanţă, 

componenta socială exercită o influenţă semnificativă statistic asupra performanţei de ansamblu a 

companiilor, în cadrul ambelor industrii. De asemenea, subdimensiunea guvernanţei corporative are 

un impact semnificativ statistic asupra evoluţiei cursului bursier pentru industria petrolieră. 

 Capitolul 4, Raportarea integrată, un pas necesar pentru o societate sustenabilă, 

promovează necesitatea dezvoltării sistemului de raportare corporativă către o abordare holistică. 

Sunt tratate aspecte precum crearea Consiliului Internaţional pentru Raportare Integrată (engl., The 

International Integrated Reporting Council, IIRC), primul cadru conceptual pentru raportarea 

integrată sau oportunitatea şi beneficiile raportării integrate. 

 Studiile empirice vizează corelaţia dintre numărul de rapoarte integrate publicate într-o ţară 

şi performanţele sale privind sustenabilitatea, dar şi analiza performanțelor şi raportărilor privind 

sustenabilitatea în cadrul companiilor ce au aderat la practica raportării integrate. Concluziile 

reieşite în cadrul primului obiectiv au indicat o relaţie pozitivă între numărul rapoartelor integrate 

emise de companiile dintr-o ţară şi valorile indicatorilor referitori la dezvoltarea sustenabilă, atât la 

nivel global, cât şi la nivelul Uniunii Europene. 

 Analiza performanțelor şi raportărilor privind sustenabilitatea ale companiilor ce au aderat la 

practica raportării integrate a relevat o creşterea constantă a valorii de piaţă şi a vânzărilor pentru 

entităţile ce au îmbrăţişat conceptul de raportare integrată. Mai mult, acestea au obţinut valori 

superioare ale rentabilităţii activelor înainte de impozitare şi marjei brute în comparaţie cu mediile 

industriilor din care provin. 

 În ceea ce priveşte performanţele referitoare la celelalte două dimensiuni ale dezvoltării 

sustenabile, componenta socială şi de mediu, se remarcă depunerea de eforturi neîntrerupte de 

reducere a poluării, dar şi o implicare constantă în acţiuni filantropice. Afirmaţiile se fundamentează 

pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe fiecare unitate monetară din vânzări, respectiv pe 

creşterea cheltuielilor efectuate în folosul comunităţii ca procentaj din profitul realizat înainte de 

dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare (engl., earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization, EBITDA). 
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 Pe de altă parte, cercetarea şi-a propus să ofere un răspuns criticilor formulate de Flower 

(2014). Autorul susţine că IIRC s-a îndepărtat de la principalul său obiectiv, acela de a oferi un 

cadru prielnic dezvoltării raportării privind sustenabilitatea.  

 Opinia exprimată a fost contrazisă în condiţiile în care studiul realizat a ilustrat o 

îmbunătăţire a raportărilor sociale, de mediu şi guvernanță pentru perioada supusă analizei. 

Evaluarea a fost realizată prin prisma punctajul furnizat de Bloomberg privind calitatea şi cantitatea 

informaţiilor prezentate referitoare la acest tip de raportare.  

 În plus, analiza de conţinut a rapoartelor integrate considerate ca lideri ai practicii a 

consolidat rezultatele menţionate anterior. Astfel, se constată o prezență semnificativă a termenului 

sustenabilitate în conţinutul rapoartelor integrate emise între 2013 şi 2015. Mai exact, termenul a 

fost menţionat cel puţin o dată la fiecare două pagini în cadrul rapoartelor supuse analizei. 

 De asemenea, cercetarea a reliefat o utilizare superioară a cuvintelor social şi mediu în cadrul 

rapoartelor integrate prin comparaţie cu rapoartele anuale publicate de cele mai mari companii 

britanice. Rezultatele pentru marile companii britanice au fost obţinute din studiul efectuat de 

Caraiani et al. (2015) prin referire la anul 2008. Totodată, termenul angajat, asimilat dimensiunii 

sociale, s-a numărat printre primele 20 cele mai utilizate cuvinte pentru întreaga perioadă analizată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


