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SINTEZA PRINCIPALELOR PĂRȚI ALE TEZEI DE DOCTORAT 

 

Cercetarea, Raportarea Integrată – Repoziționarea raportării financiare din perspectiva 

sustenabilității, cuprinde patru capitole ce conturează o viziune de ansamblu asupra statutului 

raportării corporative contemporane. Fiecare capitol este constituit sub forma unei revizuiri a 

literaturii de specialitate, urmată de studii empirice ale tematicilor abordate. 

Primul capitol, Identificarea reperelor științifice privind Raportarea Integrată, constată 

stadiul actual al preocupărilor privind acest concept. Principalele motive ale repoziționării 

raportării financiare, precum și demersurile către o raportare holistică sunt sintetizate în vederea 

demonstrării necesității unei raportări unitare. Totodată sunt prezentate inițiative legislative cu 

privire la consolidarea unui cadru conceptual de referință la nivel global privind raportarea 

integrată. Obiectivele și particularitățile acestui tip de raportare, precum și cele ale produsului 

fundamental al raportării integrate sunt evidențiate. Simultan sunt examinate statutul raportării 

integrate prin referire la raportarea tradițională, dar și posibilitatea asigurării rapoartelor 

integrate.  

Cercetările efectuate urmăresc proiectarea unei imagini de ansamblu asupra inițiativelor 

de raportare integrată și identificarea beneficiilor acesteia. Primul studiu analizează evoluția 

raportării corporative în cadrul companiei Novo Nordisk, considerată pionier al raportării 

integrate (Eccles & Armbrester, 2011). Rezultatele obținute arată un trend ascendent al 

profitabilității financiare și al evoluției cursului bursier în cadrul acestei companii, caracterizate 

de utilizarea unor bune practici de raportare corporativă și de desfășurarea de acțiuni 

responsabile.  

Cel de-al doilea studiu empiric examinează asigurarea creării de valoare în cadrul 

companiilor din Europa înregistrate în Rețeaua de Afaceri a Consiliulului Internațional al 

Raportării Integrate (engl., International Integrated Reporting Council, IIRC). Studiul urmărește 

pe de o parte performanțele corporative ale companiei Novo Nordisk în raport cu principalii săi 

competitori, subliniind performanțe financiare și de piață superioare față de aceștia. Pe de altă 

parte, cercetarea examinează performanțele corporative ale entităților înregistrate în  Rețeaua de 

Afaceri a IIRC din Europa, evidențiind în general evoluții pozitive ale indicatorilor financiari. 

De asemenea, este constatată o evoluție superioară a valorii de piață a companiilor analizate 

comparativ cu indicii bursieri de referință.  

Capitolul al doilea, Raportarea socială şi de mediu ca parte a Raportării Integrate în 

contabilitate, consideră evoluția conceptului sustenabilității în contabilitate. Mai mult, sunt 

urmărite particularitățile raportării sociale corporative, dovedită a include aspecte sociale și de 
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mediu, în raport cu performanțele financiare ale companiilor. În continuare sunt evidențiate 

avantajele dezvoltării raportărilor privind aspectele sociale și de mediu, dar și caracteristicile 

acestora în contextul țărilor în curs de dezvoltare. Principalele cerințe legislative cu privire la 

prezentarea acestor aspecte sunt subliniate atât la nivel global, cât și național alături de exemple 

ale angajamentelor din această perspectivă.  

Studiul empiric conturează stadiul actual al raportării sociale și de mediu în cadrul 

companiilor listate la Bursa de Valori București. Cercetarea evidențiază măsura în care evoluția 

cursului bursier poate fi explicată prin raportările privind responsabilitatea socială corporativă, 

performanța companiilor și alte variabile de control.  

Rezultatele obținute demonstrează influențe semnificative ale raportării aspectelor 

responsabilității sociale corporative, cifrei de afaceri și levierului financiar în explicarea 

evoluției valorii de piață a companiilor. Se disting, de asemenea, angajamente active ale 

companiilor listate la Bursa de Valori București în prezentarea aspectelor privind 

responsabilitatea socială corporativă prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare.  

Abordarea guvernanţei corporative în raportarea integrată, cel de-al treilea capitol al 

prezentei lucrări, analizează legătura dintre guvernanța corporativă și raportarea integartă. 

Prezentarea teoriilor ce stau la baza relațiilor de afaceri este considerată în contextul actual al 

dezvoltării practicilor de raportare voluntară. Totodată, necesitatea standardelor privind 

guvernanța corporativă este subliniată în raport cu dezvoltarea mediului economic actual. 

Conectarea practicilor de guvernanță la performanța companiilor, precum și descrierea scorurilor 

privind măsurarea și evaluarea practicilor de guvernanță corporativă sunt subliniate în cadrul 

acestei secțiuni.  

Cercetarea empirică urmărește determinarea rolului aspectelor de guvernanță corporativă 

asupra performanței companiilor incluse în Rețeaua de Afaceri a IIRC. Totodată, este examinată 

posibilitatea existenței unei relații bidirecționale între acestea. În urma rezultatelor modelului de 

regresie este evidențiat impactul pozitiv, semnificativ statistic între performanța privind 

guvernanța corporativă, măsurată prin ponderea directorilor independenți în consiliul de 

administrație, și performanța de ansamblu a companiilor. Astfel, confirmând studii anterioare, 

este demonstrată importanța transparenței raportărilor corporative în maximizarea performanței 

de ansamblu a companiilor. Studiul nu identifică o relație bidirecțională între performanța de 

ansamblu a companiilor și aspectele privind guvernanța corporativă.  

Ultimul capitol, Sisteme de măsurare şi raportare a performanţei sustenabile, se 

concentrează asupra tranziției de la măsurarea performanței la managementul performanței. În 

cadrul acestui capitol este subliniată necesitatea complementarității informațiilor financiare cu 
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cele non-financiare capabile să surpindă o imagine de ansamblu asupra performanțelor 

corporative. Evoluția sistemelor de măsurare și raportare a performanței corporative este 

subliniată în cadrul acestui capitol pornind de la sisteme concentrate exclusiv asupra 

performanțelor financiare ale companiilor la sisteme ce includ perspective economice, sociale și 

de mediu.  

Studiul empiric se concentrează asupra indicatorilor cheie financiari și urmărește 

relevanța acestora în explicarea evoluției performanței de ansamblu în cadrul marilor companii 

britanice listate la Bursa de Valori din Londra. Rezultatele obținute demonstrează faptul că o 

treime din evoluția cursului bursier al companiilor analizate este explicată prin indicatorii cheie 

financiari considerați. Astfel, este susținută necesitatea complementarității indicatorilor 

financiari cu cei non-financiari pentru sporirea relevanței evaluării performanțelor corporative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


