
UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE    

DOMENIUL DE DOCTORAT: CONTABILITATE 

 

  

 

 

 

 
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 
ANALIZA PREDICTIVĂ A FLUXURILOR DE 

INVESTIȚII ȘI A PREȚURILOR DE TRANSFER ÎN 

CONTEXTUL INTENSIFICĂRII RISCURILOR 

GEOPOLITICE ȘI DE DIVERGENȚĂ ÎN 

APLICAREA IFRS 

 

 

 

 
Conducător științific 

Prof. Univ. Dr. Veronica GROSU 

Conf. Univ. Dr. Lilia GRIGOROI 

 

Student Doctorand 

Anatol MELEGA 

 

 

 

 

 

 

Suceava 

2023 



2 
 

UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

 ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE    

DOMENIUL DE DOCTORAT CONTABILITATE 

------------------------------------------- 

 

Vă aducem la cunoștință că în data de 10.04.2023, ora 10:00, în sala Senatului, Corpul A, domnul 

Anatol MELEGA va susține, în ședință publică, teza de doctorat, cu tema ”Analiza predictivă a 

fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice 

și de divergență în aplicarea IFRS” , în vederea obținerii titlului de doctor în domeniul 

Contabilitate. 

 

Comisia de analiză și sinteză are următoarea componență: 

Președinte 

Conf.univ. dr. Marian SOCOLIUC 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

 

Conducător științific: 

Prof.univ.dr. Veronica GROSU 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

Conf. univ. dr. Lilia GRIGOROI 

Academia de Studii Economice a Moldovei 

 

Referenți 

Prof. univ. dr. Liliana IONESCU FELEAGĂ 

Academia de Studii Economice din București 

Prof.univ. dr. Adriana TIRON TUDOR 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 

Prof. univ. dr. Elena HLACIUC 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

 

Secretar Școala doctorală USV, 

Corina DUDUMAN 

 

În acest scop, vă punem la dispoziție rezumatul tezei de doctorat și vă invităm să participați la 

susținerea publică a tezei. Vă mulțumim. 

 

 

 

 



3 
 

CUPRINS 

 

CUVINTE CHEIE ................................................................................................... 4 

CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT ................................................................ 5 

ABREVIERI ............................................................................................................. 8 

INTRODUCERE ....................................................................................................10 

PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT

 ..................................................................................................................................15 

CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII PROPRII, LIMITE ȘI DIRECȚII 

VIITOARE DE CERCETARE .............................................................................30 

BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................35 
 

 

  



4 
 

CUVINTE CHEIE 

 

 Având în vedere tematica tezei de doctorat „Analiza predictivă a fluxurilor de investiții și 

a prețurilor de transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în 

aplicarea IFRS” cuvintele cheie utilizate sunt: raportare financiară; investiții străine directe; 

calitate; caracteristici calitative; asimetrie informațională; economii emergente; BRICS; politici 

și practici contabile; politici fiscale; prețuri de transfer; Standarde Internaționale de Raportare 

Financiară; părți interesate; geopolitică; geocontabilitate; georaportare financiară; 

internaționalizare; globalizare; multinaționale; surse de finanțare; volatilitatea activelor 

financiare; performanță; sustenabilitate; schimbări geopolitice; crize suprapuse; comunicare 

economico-financiară; teoria părților interesate; transparență informațională; analiză 

bibliometrică; factori determinanți; informații financiar-contabile; predictibilitate; siguranță 

investițională; economii dezvoltate; economii în curs de dezvoltare; economii slab de dezvoltate. 
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INTRODUCERE 

 

 Intensitatea schimbărilor geopolitice din ultima perioadă, amplificate de crizele suprapuse 

(economică, sanitară, energetică și militară) au creeat o nouă realitate economică, cu repercursiuni 

directe asupra mediului de afaceri național și internațional. Schimbarile geopolitice majore, 

accentuate de conflictul militar din Ucraina au  împărțit lumea în două poluri opuse, între est și 

vest. Aceste efecte negative au fost resemțite în special de mediul economic, puternic afectat de 

modificările condițiilor de piață, de volatilitatea prețurilor, de inflația în continuă creștere, de 

perturbările intervenite asupra lanțurilor de aprovizionare și nu în ultimul rând, de o serie de factori 

cu  incidență directă asupra performanțelor companiilor.  În acest context, asistăm la  o reducere a 

fluxurilor de investiții străine directe (ISD) și a investițiilor responsabile din punct de vedere social 

(SRI), concomitent cu creșterea risculuiui investițional. În același timp, agravarea tensiunilor 

geopolitice și economice din ultimul an au generat o suprareglementare și o intensificare a 

controalelor impuse companiilor de către guvernele naționale, mai ales în cazul celor care își 

desfășoară activitatea în țările direct afectate de criză. În aceste condiții, are loc o creștere a 

costurilor de conformitate și a  riscului de sancțiuni financiare asupra companiilor care încalcă 

aceste reglementări.  

Așadar, putem afirma că noul context economic și geopolitic conturat la nivel global poate 

constitui un impediment pentru procesul de raportare a companiilor, în sensul că informațiile 

financiare și nefinanciare furnizate pot avea un nivel calitativ mai redus, o serie de caracteristici 

ale acestora fiind vizibil afectate, cum ar fi de exemplu, credibilitatea și reprezentarea exactă. În 

astfel de circumstanțe, ținând cont că în elaborarea conturilor anuale, companiile se bazează pe o 

serie de estimări și ipoteze, este posibil ca anumite situații de incertitudine și risc asumate de 

investitori și de părțile interesate în general, să devină tot mai accentuate. Pentru a evita astfel de 

probleme, este recomandat ca managementul companiilor să conștientizeze impactul potențial al 

actualei crize geopolitice, generatoare de o serie de vulnerabilități și riscuri, cu impact prevalent 

indirect asupra raportării financiare. Așadar, pentru a preveni aceste situații se impune construirea 

din timp a unor strategii care să includă  instituirea unui sistem eficient de management a riscurilor 

și consolidarea relațiilor cu părțile interesate. Principalele consecințe ale riscurilor geopolitice 

pentru companiile multinaționale includ: întreruperea aprovizionării, pierderea oportunităților de 

vânzare, fluctuații valutare și de preț și nu în ultimul rând, accentuarea riscului juridic și 

reputațional. 

MOTIVAȚIA ȘI IMPORTANȚA CERCETĂRII 

 Procesul de globalizare a economiilor naționale și internaționalizarea companiilor 

reprezintă un fenomen multidimensional, influențat de diverși factori, printre care și riscurile 

geopolitice. Amplificarea riscurilor geopolitice din ultima perioadă a perturbat sistemul economic 

global, generând o criză economică și politică fără precedent, care la rândul ei a divizat marile 

puteri și a scos în evidență punctele slabe și nevralgice ale procesului de globalizare a economiilor 

naționale și ale internaționalizării companiilor. Pe fundalul conflictului militar din Ucraina și a 

sancțiunilor economice impuse Rusiei, asistăm pe arena politică și internațională la consolidarea 

și creșterea notorietății unei noi puteri politice și economice - grupul BRICS (Brazilia, Rusia, India, 

China și Africa de Sud). 

La începutul secolului XXI, riscurile geopolitice nu erau evidențiate în categoria celor de 

nivel crescut în politica de management a riscurilor pentru marile corporații multinaționale. Aceste 

ipoteze au început să se schimbe odată cu sosirea Primăverii Arabe și a Mișcarii Occupy, 
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culminând cu conflictul din Crimeea. În mediul acadamic, dar și în cel politic și economic s-a 

ajuns în prezent la un consens comun, în sensul că strategia geopolitică stă deseori la baza mediului 

de afaceri competitiv, iar corporațiile multinaționale pot fi percepute ca prelungiri ale granițelor și 

intereselor statului în străinătate, ceea ce evident crește expunerea la evenimentele geopolitice. 

În această ordine de idei, considerăm că actualmente, un eventual proces de descentralizare 

a economiilor lumii va redefini echilibrul politic și economic global, conducând și la redefinirea 

referențialului internațional de raportare financiară (IFRS), care, inevitabil va fi expus riscului de 

divergență în anumite țări ale lumii, în raport cu afinitatea sau apartenența la anumite structuri 

internaționale (cu caracter economic, geopolitic, cultural sau alte interese). Crearea unor noi 

blocuri politice și economice la nivel internațional va determina o nouă regrupare a economiilor 

naționale în raport cu interesele sociale și regionale, cu accent pe dezvoltarea relațiilor intra grup 

și pe menținerea relațiilor cu țările din exteriorul grupului în funcție de interesele de grup. Crearea 

acestor agregate geoeconomice va facilita accesul la fluxurile de investiții, de materii prime și forță 

de muncă. În vederea fluidizării capitalului intra grup, țările membre sunt nevoite să elaboreze 

reglementări de natură fiscală, financiar-contabilă și de altă natură, dar și să  creeze organisme de 

control comune. În același timp, pentru a satisface nevoile investitorilor din cadrul grupului cu 

privire la adoptarea unor cerințe comune de raportare financiară, comparabile și verificabile, 

aceset țări pot fi tentate sau chiar determinate să elaboreze norme contabile comune, care vor fi 

valabile doar în cadrul grupului. Așadar, putem afirma că redefinirea contextului geopolitic va 

conduce și la reproiectarea raportării financiare a companiilor, acestea fiind nevoite să se adapteze 

politicilor și reglementărilor din cadrul grupului în care operează sau a jurisdicțiilor în care au 

filialele deschise. După pandemia de COVID-19, geostrategiile corporațiilor multinaționale joacă 

un rol semnificativ în procesul de redresare și restabilire a puterii în economia globalizată, acestea 

putând determina întărirea relațiilor comerciale și urmărirea unor parteneriate mai sustenabile, 

construite în jurul îmbunătățirii sănătății publice și rezilienței digitale. 

În acest context, este firesc să ne punem anumite întrebări, precum: Cum vor evolua lucrurile 

și din punctul de vedere al sistemului de raportare financiară? În ce măsură deglobalizarea sau 

trecerea de la un singur pol de putere, concentrat în SUA, la o multipolaritate economică, în care 

țările BRICS vor domina, va afecta parcursul raportării financiare? 

Totodată, pe măsură ce scenariul geopolitic tinde să escaladeze, mediul de afaceri se 

confruntă tot mai frecvent cu riscuri și provocări noi care le poate afecta capacitatea de a atrage 

investiții străine directe și de a obține randamente investiționale pe termen lung. Cu alte cuvinte, 

schimbările de paradigmă în actualul context global impun analiza impactului riscurilor 

geopolitice și a crizelor suprapuse asupra predictibilității fluxurilor de investiții străine directe și a 

prețurilor de transfer (PT) care, la rândul lor, vor influența informațiile din raportarea financiară, 

atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. O astfel de abordare impune examinarea 

ramificațiilor riscurilor geopolitice asupra procesului de internaționalizare a companiilor și 

implicit asupra referențialului contabil internațional sau chiar crearea unui nou concept: 

”geocontabilitate.”  

Principala motivație privind alegerea acestui subiect de cercetare o reprezintă necesitatea de 

indentificare a unor măsuri de atenuare a riscurilor geopolitice emergente majore pe care 

companiile trebuie să le ia în considerare în procesul decizional, cum ar fi de exemplu, schimbări 

intervenite în referențialul internațional de raportare financiară, lipsa de predictibilitate a 
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informațiilor privind fluxurile de investiții străine și prețurile de transfer sau destabilizarea rețelei 

de interconectivitate a economiei globale. Internaționalizarea companiilor și procesul de 

globalizare în ansamblul său, au contribuit la crearea unor lanțuri economice interstatale 

reprezentate prin relațiile comerciale și de investiții, motiv pentru care acțiunile și deciziile unei 

țări pot avea consecințe semnificative pentru celelalte. Un alt fenomen care se conturează pe arena 

internațională este creșterea numărului de companii multinaționale și utilizarea din ce în ce mai 

frecventă a strategiilor de stabilire a prețurilor de transfer cu scopul de a eroda baza de impozitare. 

Lipsa unui cadru de reglementare adecvat și adoptat la nivel global cu privire la tranzacțiile între 

părțile afiliate, obstrucționează trasabilitatea și previzionarea cu precizie a fluxurilor de numerar 

ieșite în afara granițelor. 

O altă motivație a cercetării o reprezintă  nevoia de a analiza potențialul de suprapunere a 

actualelor crize în exacerbarea provocărilor economice deja existente. De exemplu, o criză 

financiară manifestată într-o țară poate conduce la o reducere a investițiilor străine directe, care, la 

rândul său, poate da naștere unei crize politice sau poate supradimensiona una deja existentă într-

o altă țară. În mod similar, o criză politică într-o țară poate determina diminuarea schimburilor 

comerciale cu alte țări, ceea ce, la rândul său, poate genera sau amplifica o criză financiară. Tot în 

acest scenariu, companiile cu legături puternice cu anumite companii multinaționale ar trebui să ia 

în considerare modul în care strategiile lor ar fi afectate în cazul în care un partener atât de 

important ar fi afectat în vreun fel în contextul unor astfel de crize. 

Evaluarea  impactului schimbărilor geopolitice și a crizelor suprapuse asupra predictibilității 

fluxurilor de investiții străine directe,  prețurilor de transfer și implicit asupra raportării financiare 

este de o importanță esențială pentru factorii de decizie politică și pentru entitățile raportoare. În 

altă ordine de idei, înțelegerea modului în care crize de naturi diferite cumulate cu schimbări 

geopolitice în continuă ascensiune influențează economia mondială, poate ajuta factorii de decizie 

să acționeze în cunoștință de cauză atunci când vine vorba de politica economică, iar la nivelul 

companiilor, pot fi adoptate decizii mai bine informate în materie de investiții și tranzacții 

comerciale. 

Putem constata cu ușurință că actualitatea acestei teme de cercetare este relevantă nu doar 

pentru decidenții de la nivel macro, cât și pentru entitățile raportoare care se confruntă și se vor 

confrunta cu situații inedite, caracterizate de incertitudine și chiar lipsă de predictibilitate. Acest 

lucru se datorează faptului că, pe măsură ce mediul economic global devine din ce în ce mai 

complex și mai dificil de gestionat, informațiile financiare s-ar putea să fie tot mai lipsite de 

acuratețe, oportunitate, verificabilitate și comparabilitate, ceea ce evident că va altera valoarea de 

confirmare și valoarea de predictibilitate. Așadar, peisajul politic și economic în continuă 

schimbare face dificilă previzionarea și evaluarea exactă a performanței și sustenabilității 

companiilor.  

Considerăm că în prezent este esențial să monitorizăm cu atenție schimbările geopolitice 

intervenite, dar și crizele succesive și suprapuse cu impact asupra referențialului internațional de 

raportare financiară, deoarece companiile se confruntă cu situații nemaiîntâlnite, neavând 

posibilitatea de a se extrage din ecuația geopolitică a lumii. Drept urmare, ne putem aștepta la 

sancțiuni comerciale, taxe crescute, lanțuri de aprovizionare întrerupte, reglementări tot mai 

numeroase și mai consolidate, precum și la bariere pentru noi investiții, fiind  posibil să asităm cât 

de curând și la formarea de alianțe regionale care vor acorda tratamente preferențiale pentru țările 
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cu aceeași afinitate geopolitică. În replică, companiile ar putea avea nevoie să-și diversifice și să-

și localizeze lanțurile de aprovizionare și să-și regândească strategiile transfrontaliere. 

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

Scopul lucrării  „Analiza predictivă a fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer în 

contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea IFRS” constă în 

identificarea și evalurea efectelor riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea IFRS ca 

urmare a schimbărilor geopolitice intervenite în procesul de internaționalizare a companiilor, în 

special asupra fluxurilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer. Astfel, pentru 

realizarea scopului propus au fost trasate următoarele obiective: 

Obiectiv nr. 1: Analiza schimbărilor de paradigmă în procesul de internaționalizare a 

companiilor –  de la geopolitică spre geocontabilitate; 

Obiectiv nr. 2: Identificarea de noi oportunități în atragerea investițiilor străine directe și 

responsabile din punct de vedere social prin valorificarea informațiilor financiar-contabile în 

condiții de multipolaritate a puterii economice la nivel global – exemplu de bune practici: țările 

BRICS; 

Obiectiv nr. 3: Analiza cadrului de raportare financiară a companiilor din țările cu economie 

emergentă – grupul BRICS; 

Obiectiv nr. 4: Analiza politicilor contabile și fiscale aferente prețurilor de transfer aplicate 

de companiile din țările BRICS; 

Obiectiv nr. 5: Proiectarea indicelui de predictibilitate a fluxurilor de investiții străine directe 

și a prețurilor de transfer pentru economiile emergente/în curs de dezvoltare, dezvoltate și slab 

dezvoltate;  

Obiectiv nr. 6: Construirea matricii de trend privind fluxurile de investiții străine directe și a 

prețurilor de transfer pentru economiile emergente/în curs de dezvoltare, dezvoltate și slab 

dezvoltate. 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

 În vederea atingerii scopului și a obiectivelor de cercetare a fost adoptată strategia 

triunghiulară de cercetare care cuprinde combinarea tehnicilor cantitative și fundamentale de 

cercetare, ceea ce ne permite o validare mai solidă a rezultatelor cercetării. Acest tip de abordare 

facilitează înțelegerea motivelor, percepțiilor și motivațiilor care stau la baza prezentei tematici de 

cercetare. Sintetizat, strategia de cercetare aplicată în elaborarea acestui demers științific se 

desfășoară în 6 etape care cuprind: 

1. Definirea problemei de cercetare: etapă care presupune identificarea problemei de 

cercetare și formularea explicită a scopului și obiectivelor de cercetare. 

2. Revizuirea literaturii de specialitate: etapă în care s-a efectuat o documentare completă a 

literaturii de specialitate pentru a identifica cercetările relevante existente pe această temă și pentru 

a oferi un cadru teoretic solid pentru prezenta lucrare. Tot în această etapă sunt identificate 

metodele și tehnicile de cercetare utilizate în studiile anterioare, fiind subliniate și scoase în 

evidență lacunele existente în literatura de specialitate. În baza lucrărilor științifice analizate au 

fost extrase o serie de subiecte și concepte cum ar fi: riscurile geopolitice, internaționalizarea 

companiilor, atragerea de ISD, politicile contabile și fiscale aplicate prețurilor de transfer, 

informații financiar-contabile, structura raportării financiare, economiile emergente BRICS etc., 

subiecte analizate și dezbătute pe tot parcusul prezentei lucrări.  
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3. Identificarea și selectarea metodelor de cercetare adecvate: tehnicile și intrumentarul de 

cercetare au fost stabilite în raport cu ipotezele de cercetare și cu cerințele specifice anterior 

enunțate, urmărindu-se în principal ca tehnicile selectate să fie adecvate pentru tipul de date care 

au fost colectate.  

4. Stabilirea și construirea eșantionului de cercetare și determinarea metodelor de colectare 

a datelor: în această etapă a fost determinat nivelul de reprezentativitate a populației care va fi 

inclusă în eșantion și stabilirea criteriilor de includere și excludere; de asemenea, s-a urmărit ca 

perioada analizată și tipul de date să fie omogene, adecvate scopului și obiectivelor de cercetare. 

5. Culegerea, prelucrarea și identificarea metodelor de analiză a datelor: odată ce datele au 

fost colectate, s-a trecut la identificarea metodei adecvate de analiză, în vederea testării ipotezelor 

formulate și a dezvoltării modelelor de predicție și a matricii de trend privind indicatorii țintă. 

6. Interpretarea rezultatelor și formularea concluziilor: în completarea analizei literaturii de 

specialitate s-a efectuat interpretarea rezultatelor și compararea acestora cu alte rezultate din 

același domeniu de cercetare, ceea ce a permis formularea concluziilor, recomandărilor și 

propunerilor pentru viitoarele direcții de cercetare. 

 În vederea proiectării indicelui de predictibilitate a fluxurilor de ISD și a prețurilor de 

transfer, au fost colectate date cu privire la intrările și ieșirile de ISD, nivelul de reglementare al 

prețurilor de transfer, nivelul de adoptare al IFRS, povara fiscală, cota de impozitare, libertatea 

economică, riscul de țară și nivelul economiei subterane a unui eșantion format din 69 de țări care 

aplică recomadările OECD cu privire la prețurile de transfer, în perioada 2013-2021. Datele au 

fost obținute din surse publice disponibile, cum ar fi Banca Mondială, Fondul Monetar 

Internațional, OECD etc. și analizate cu ajutorul programului statistic SPSS. Indicele proiectat pe 

baza datelor colectate se bazează pe media ponderată a variabilelor incluse în analiză, acestea fiind 

determinate pe baza corelațiilor existente între variabilile endogene și variabila exogenă. Pentru a 

asigura credibilitatea și validitatea studiului, s-a recurs la o serie de strategii, cum ar fi: verificarea 

eșantionului, interogarea reciprocă și triangularea datelor.  

 Metodele și tehnicile aplicate oferă o examinare comprehensivă a problemei de cercetare, 

permițând o înțelegere multidimensională a corelației dintre ISD, prețurile de transfer, adoptarea 

referențialului contabil internațional și a altor factori enumerați anterior. Strategia de cercetare 

adoptată permite efectuarea unei examinări aprofundate a schimbărilor de paradigmă în procesul 

de internaționalizare a companiilor și a influențelor exercitate de riscurile geopolitice asupra 

referențialului contabil internațional, furnizând în acest sens informații valoroase pentru companii, 

investitori și alte părți interesate și utile în identificarea unor noi oportunități de atragere a 

investițiilor străine directe și de atenuare a riscurilor investiționale. 

 Prezenta teză de doctorat este o lucrare interdisciplinară, care cuprinde elemente din 

contabilitate, economie, finanțe, geopolitică, statistică și matematică. Considerăm că o astfel de 

abordare ne permite o analiză mai aprofundată a riscurilor generate de o multitudine de factori cu 

efecte diverse în contexte mai mult sau mai puțin comparabile. Având în vedere complexitatea 

temei de cercetare, putem aprecia că o abordare strict din perspectivă contabilă a acesteia i-ar 

diminua valoarea și originalitatea, întrucât analiza independentă a acesteia, fără a ne raporta și la 

alte domenii de cercetare conexe, ar putea genera rezultate eronate și inadecvate în contextul actual 

global caracterizat de hiperconectivitate în mai toate domeniile vieții sociale și economice. 
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PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT 

 

CAPITOLUL 1. SCHIMBĂRI DE PARADIGMĂ ÎN PROCESUL DE 

INTERNAȚIONALIZARE A COMPANIILOR - DE LA GEOPOLITICĂ SPRE 

GEOCONTABILITATE 

 

Procesul de globalizare a economiilor lumii se află într-o ascensiune continuă, fapt confirmat 

de formarea unui număr tot mai mare de multinaționale și de intensificarea relațiilor economice 

dintre țări, ceea ce a dus implicit la crearea de noi relații economice și de noi lanțuri de 

aprovizionare, fluidizând astfel circulația capitalului și a forței de muncă. Eliminarea barierelor 

economice dintre state a facilitat dezvoltarea companiilor multinaționale prin deschiderea de noi 

filiale, oferind în același timp și posibilitatea de acces pentru toate economiile naționale la piața 

internațională, ceea ce aduce cu sine o serie de avantaje pentru economii, mai ales pentru 

economiile emergente sau în curs de dezvoltare care sunt percepute ca un pol magnetic pentru 

investitorii din țările dezvoltate datorită abundenței de resurse ieftine, în special de materii prime 

și forță de muncă. La rândul lor, acestea beneficiază de un flux relativ constant de investiții străine 

în domenii cheie ale economiei, care contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării, prin 

crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea capitalului uman, transferul de know-how, etc. 

În ultimele două decenii, procesul de internaționalizare a companiilor s-a intensificat în 

special datorită liberalizării pieței în mai multe țări cu economie controlată, care au deschis accesul 

investitorilor străini pe piața națională. În paralel, au început să ia naștere sau să se consolideze pe 

arena politică diferite organisme internaționale, cu scopul de a întări relațiile bilaterale și 

multilaterale dintre state și de a facilita accesul tuturor economiilor naționale pe piața globală. 

Efectele pozitive ale internaționalizării companiilor și creșterii fluxurilor de investiții 

transfrontaliere au scos în evidență și problemele de natură politică, economică, fiscală, socială și 

de mediu cu care se confruntă aceste entități în demersul lor de a pătrunde pe o piață nouă. Astfel, 

problema semnalată de potențialii investitori care doresc să-și deschidă o afacere într-o nouă 

jurisdicție, o reprezintă accesul la informații, atât la cele de natură macroeconomică, cu privire la 

indicatorii economico-sociali ai țării, cât și la cele de natură microeconomică, cu privire la 

comportamentul economic și social al întreprinderilor. În aceste condiții, factorului politic îi revine 

rolul de a interveni în eradicarea acestor probleme prin crearea unui cadru normativ care să 

faciliteze accesul tuturor părților intersate la informații de calitate, în condiții echitabile. Un pas 

important în această direcție îl reprezintă armonizarea standardelor naționale de contabilitate la 

referențialul contabil internațional (IFRS).  Progresul înregistrat în această direcție este diferit de 

la țară la țară, fiind puternic influențat de factorii politici, culturali și sociali. De regulă, factorul 

politic este cel care deține toate pârghiile necesare în vederea realizării reformelor în domeniul 

contabilității, existând încă țări emergente sau slab dezvoltate în care asistăm la o stagnare a acestui 

proces. 

Datorită intensificării disensiunilor politice la nivel de grupări geopolitcie și economice, 

unele țări sau grupuri de țări au fost excluse din cadrul anumitor alianțe economice și politice, ceea 

ce a afectat economia globală și implicit circuitul fluxurilor de investiții străine directe sau a celor  

responsabile din punct de vedere social. Dezacordurile politice și economice au apărut ca urmare 

a intensificării monopolului unor state, precum Rusia, China și India asupra pieței materiilor prime, 

care inițial a fost puternic afectată de pandemia de COVID-19 și ulterior de conflictul militar de la 

granițele Uniunii Europene. Creșterea apetitului Rusiei de a-și etala puterea pe arena politică 



16 
 

internațională a condus la declanșarea conflictului militar din Ucraina în februarie 2022, 

intensificând astfel criza energetică la nivel global. În același timp, fiind și principalul furnizor de 

energie pentru mai multe state europene, Rusia a stopat livrarea acesteia către țările Uniunii 

Europene care au aplicat sancțiuni economice și politice din cauza invaziei în Ucraina, precum și 

către alte țări care au condamnat acțiunile acesteia. În acest sens, Rusia a convocat țările membre 

BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) cu scopul de a consolida relațiile bilaterale 

dintre aceste state și de a condamna sancțiunile economice ce i-au fost impuse. Grupul BRICS a 

fost înființat ca urmare a crizei piețelor financiare din anul 2008, fiind o nouă putere geopolitică și 

geoeconomică care concurează pe arena mondială alături de SUA și UE. Dominarea economiei 

mondiale de către țările BRICS a condus la încorporarea acestora în diferite organisme economice 

internaționale, grupul reușind să-și exprime întotdeauna o poziție unitară în cadrul diferitor 

forumuri economice și politice internaționale. Tototdată, aceste țări au schimbat și arhitectura 

sistemului financiar internațional prin crearea Noii Bănci de Dezvoltare, consolindând astfel 

relațiile economico-financiare dintre ele și reducând dependența lor de alte instituții financiare 

internaționale. Purtătorul de cuvânt al ministrului de externe al Chinei a precizat că „țările membre 

BRICS sunt de acord să consolideze cooperarea cu piețele emergente și să se asigure că aceste 

guverne își pot face auzită vocea în problemele internaționale majore. China sprijină activ 

procesul de extindere, promovează formularea de standarde și proceduri în acest scop și așteaptă 

cu nerăbdare aderarea unor parteneri cu un punct de vedere similar celui BRICS."  

În această ordine de idei, considerăm că la momentul actual asistăm la un proces de 

descentralizare a economiilor lumii care va redefini echilibrul politic și economic global, 

conducând și la redefinirea sistemului internațional de raportare financiară. Consolidarea unor 

grupări politice și economice cum este în prezent BRICS, va conduce la izolarea acestora de 

contextul economic și politic global, prin reorientarea politicilor către dezvoltarea intra grup și 

totodată prin menținerea unei multipolarități reduse în ceea ce privește relațiile cu țările din 

exteriorul grupului. Așadar, crearea acestor agregate geoeconomice facilitează accesul investițiilor 

intra grup, precum și transferul de materii prime și forță de muncă. În vederea fluidizării capitalului 

intra grup, țările membre deja elaborează reglementări de natură fiscală, financiară și contabilă, 

construind și organisme de control comune. Pentru a satisface cerințele investitorilor din cadrul 

grupului cu privire la „o raportare unică și comparabilă”, este posibil ca aceste țări să elaboreze 

standarde de contabilitate și raportare financiară comune, care vor fi valabile în cadrul grupului. 

Așadar, trebuie să avem în vedere că redefinirea contextului politic va conduce și la redefinirea 

sistemului de raportare financiară a companiilor, acestea fiind nevoite să se adapteze politicilor și 

reglementărilor din cadrul grupului de țări în care operează sau în care doresc să-și mențină filialele 

deja active, eventual să-și deschidă noi filiale. În acest context, este firesc să ne întrebăm cum vor 

evolua lucrurile din punctul de vedere al sistemului de raportare financiară, precum și în ce măsură 

deglobalizarea sau trecerea de la un singur pol de putere, concentrat în SUA, la o multipolaritate 

economică, în care țările BRICS vor domina, va afecta parcursul raportării financiare.  

În acest context, obiectivul primar al acestui capitol este de a analiza schimbările de 

paradigmă apărute în actualul cadru geopolitic și de internaționalizare a companiilor, dar și de a 

monitoriza modificările intervenite asupra sistemelor contabile din țările BRICS. În acest sens, 

pentru atingerea obiectivului primar propus au fost creionate următorele obiective adiacente: O1 - 

analiza cadrului geopolitic actual și evaluarea impactului conflictului ruso-ucrainean asupra 

internaționalizării companiilor; O2 – monitorizarea efectelor geopolitice asupra referențialului 

contabil internațional (IFRS); O3 – identificarea riscurilor și oportunităților de adaptare a 

referențialului contabil internațional la schimbările intervenite în geopolitica globală; O4 – 
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proiectarea parcursului sistemelor contabile din țările BRICS. Cercetarea de față vine să aducă un 

plus de valoare teoriei contabilității și a raportării financiare, prin analiza factorilor geopolitici și 

a influenței acestora asupra surselor de finanțare a întreprinderii, a rentabilității investițiilor pe 

termen lung, a randamentului activelor circulante și nu în ultimul rând asupra performanței 

companiilor internaționalizate și a sustenabilității afacerii. Actualitatea problematicii abordate este 

dată de intensificarea efectelor crizelor multiple (sanitară, economică, socială, militară, energetică) 

asupra economiei mondiale, dar și de divergențele politice cauzate de conflictul din Ucraina. 

Riscul geopolitic fiind imprevizibil și asociat cu un grad ridicat de alte riscuri, acesta este 

considerat o amenințare pentru stabilitatea economică globală. În această ordine de idei, mediul de 

afaceri, împreună cu instituțiile de reglementare trebuie să adopte strategii optime, conform 

realităților economice pentru a face față efectelor riscului geopolitic asupra structurilor economice, 

financiare și sociale. Printre acestea, se numără și construirea unui cadru particularizat al 

standardelor internaționale de raportare financiară pentru a face față noilor schimbări de paradigmă 

a raportării financiare. 

Geocontabilitatea poate fi considerată un eventual scenariu în ceea ce privește evoluția 

standardelor de contabilitate și funcționalitatea multinaționalelor, în contextul în care se rescrie 

noua ordine mondială, respectiv schimbarea centrului de putere. De asemenea, actualul context 

geopolitic poate reprezenta un subiect de anvergură pentru dezvoltarea IASB, care trebuie să se 

adapteze situației geopolitice și să adapteze IFRS-urile conform realităților economice, respectiv 

să ofere sprijin companiilor în aplicarea politicilor și practicilor contabile în contextul de criză. 

Dezvoltarea și sustenabilitatea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și integrarea 

acestora în sistemul global este posibilă dacă IASB se va declara o instituție apolitică, respectiv își 

va revizui sponsorii, care în principal sunt SUA și Europa, implicați direct în schimbările politice 

din ultima perioadă. 

În concluzie, analiza efectelor schimbărilor geopolitice asupra sistemelor contabile 

reprezintă un punct de vedere care ar trebui luat în considerare și dezvoltat pe măsură ce asistăm 

la o creștere a impactul riscului geopolitic asupra contabilității. Totodată, considerăm că aceste 

reflecții ar putea constitui o premisă în reconfigurarea sistemelor contabile naționale și/sau 

regionale, că valențele contabilității se vor dezvolta în paralel cu interesele geopolitice ale 

principalelor puteri ale lumii, iar o nouă resetare economică mondială va decide și o nouă resetare 

contabilă. Așadar, odată cu tranziția de la hegemonia SUA la o multipolaritate politică globală în 

care BRICS va fi poate cel mai puternic pilon, vom asista și la o schimbare de paradigmă în 

domeniul contabil, influențat simultan de factorul geopolitic și de inteligența artificială, în care 

țările/grupurile de țări își vor impune propriile reguli în funcție de interesul național sau de grup, 

trecând de la contabilitea globală la geocontabilitate. 

 

 

CAPITOLUL 2. IDENTIFICAREA DE NOI OPORTUNITĂȚI ÎN ATRAGEREA 

INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE ȘI RESPONSABILE DIN PUNCT DE 

VEDERE SOCIAL PRIN VALORIFICAREA INFORMAȚIILOR FINANCIAR-

CONTABILE  

 

 Informațiile financiar-contabile reprezintă instrumentul principal în asigurarea comunicării 

dintre companie și părțile interesate, comunicare a cărei eficiență este dată de calitatea 

informațiilor financiar-contabile raportate și de modul în care acestea sunt diseminate către părțile 

interesate. Rolul comunicării economico-financiare este de a consolida relațiile dintre companie și 
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părțile interesate printr-o prezentare adecvată a capacității managementului de a crea valoare și de 

a crește notorietatea acesteia pe piața pe care operează. 

O întrebare rămasă încă deschisă, este dacă o comunicare economico-financiară care 

respectă prevederile impuse de cadrul legislativ și de principiile contabile specifice este suficientă 

pentru nevoile și cerințele utilizatorilor de informații financiar-contabile sau este necesară 

furnizarea unor informații suplimentare. Din literatura de specialitate, precum și din practica de 

raportare întâlnită în cadrul companiilor multinaționale și a companiilor mai mari în general, se 

poate observa un interes tot mai ridicat al utilizatorilor de informații financiar-contabile față de 

integrarea informațiilor nefinanciare, de natură calitativă și cantitativă alături de cele de natură 

„contabilă.” Se consideră că acest lucru ar aduce un plus de transparență și de eficiență în cadrul 

procesului de comunicare financiară, ceea ce evident stimulează și nivelul de angajament al 

investitorilor (Saraite-Sariene et al., 2019). Cu toate că acest tip de informații au un rol tot mai 

semnificativ în procesul de comunicare cu părțile interesate, există riscul „împovărării excesive” 

a companiilor cu necesitatea raportării diverșilor indicatori sau a unor informații nefinanciare care 

nu reflectă interesele sau nevoile reale ale acestora (Raucci și Tarquinio, 2020), constituind astfel 

costuri suplimentare ce nu au capacitatea de a genera valoare adăugată nouă. 

Cu toate că există această nevoie și cerere de suplimentare a informațiilor financiar-contabile 

cu altele de interes ridicat pentru părțile interesate, acest proces nu poate fi făcut însă la voia 

întâmplării, ci este necesară identificarea unor puncte de referință, reguli și principii care să susțină 

și să formeze un cadru adecvat pentru aceste forme de comunicare. Satisfacerea nevoilor de 

informare ale utilizatorilor de informații financiare poate fi optimizată și prin identificarea unui 

punct de echilibru între informațiile „obligatorii” reflectate în situațiile financiare și informațiile 

„utile” reflectate în rapoarte suplimentare care contribuie indirect și la creșterea eficienței pieței 

financiare prin atragerea investițiilor. Așadar, conform teoriei părților interesate, întreprinderea 

trebuie să satisfacă nevoile sau „să creeze valoare” pentru toate părțile interesate. Creșterea 

eficienței pieței financiare prin atragerea investițiilor se poate face numai prin crearea de legături 

solide între companie și toate părțile interesate, fie clienți, furnizori, creditori, etc. Liantul care 

face conexiunea dintre întreprindere și părțile interesate o reprezintă comunicarea economico-

financiară care se realizează în cea mai mare parte prin intermediul raportărilor financiare. 

Un alt aspect foarte important care atrage atenția utilizatorilor de informații financiar-

contabile îl reprezintă calitatea informațiilor reflectată în conformitate cu realitatea economică și 

cu standardele contabile internaționale, aceasta mai putând fi corelată și cu expertiza și 

performanța managementului (Kaawaase et al., 2021) și/sau cu sistemul de audit intern 

(Namakavarani  et al., 2021). Există studii conform cărora s-a demonstrat că situațiile financiare 

întocmite conform IFRS (Internationl Financial Reporting Standards) dispun de o credibilitate și 

recunoaștere mai mare față de cele conforme doar cu reglementările naționale, care în unele cazuri 

nu sunt armonizate cu cele internaționale (Bassemir, 2018).  

În această ordine de idei, se circumscrie obiectivul major al acestui capitol: evaluarea și 

analiza aportului informațiilor financiar contabile în atragerea investițiilor străine directe și 

responsabile din punct de vedere social. Pentru atingerea obiectivului propus au fost trasate 

următoarele subobiective: O1: evaluarea rolului situațiilor financiare anuale în comunicarea 

economico-financiară a companiilor; O2: identificarea corelațiilor dintre calitatea informațiilor 

financiar-contabile și atragerea investițiilor străine directe și responsabile din punct de vedere 

social; O3: analiza impactului adoptării IFRS asupra fluxurilor de investiții străine directe și din 

punct de vedere social în economiile emergente BRICS. 
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Valoarea sau importanța informațiilor reflectate în rapoartele financiare este dată de calitatea 

acestora. Pornind de la această premisă, pentru a satisface nevoia informațională a părților 

interesate, întreprinderile trebuie să conceapă rapoarte financiare în conformitate cu normele, 

principiile și standardele contabile, întrucât comunicarea financiară joacă un rol important în 

relația întreprinderii cu părțile interesate.  

În contextul comunicării economico-financiare, situațiile financiare sunt considerate 

principalul instrument de informare pentru părțile interesate, acestea având un rol fundamental în 

determinarea nivelului de transparență corporativă. Cu toate acestea însă, situațiile financiare nu 

pot să satisfacă complet nevoile de informare ale părților interesate, fapt pentru care, alături de 

aceste informații esențiale sunt raportate și altele referitoare la diverși indicatori nefinanciari 

(sociali, de mediu și de guvernanță), care subliniază nivelul de responsabilitate corporativă al 

companiei raportoare, acestea având în același timp capacitatea de a amplifica valoarea companiei. 

Părțile interesate au diferite nevoi de informare, iar dintre acestea cu siguranță că acționarii sunt 

cei care au nevoie cel mai mult de o imagine de ansamblu clară asupra strategiilor, parcursului și 

direcțiilor de dezvoltare a afacerilor companiei, însă și de o imagine mai aprofundată, concentrată 

asupra indicatorilor de performanță obținuți și asupra rezultatelor practice în atingerea target-urilor 

de performanță stabilite prin diferite strategii de dezvoltare. Din altă perspectivă, putem analiza 

creditorii care au interesul ca compania să fie sănătoasă și bine gestionată de către management, 

astfel încât incertitudinea și riscurile aferente creditului acordat să fie aduse și menținute la un 

nivel cât mai mic, pe când furnizorii sunt mai mult interesați să înțeleagă perspectiva de extindere 

a companiei care ar putea influența relațiile contractuale existente și bineînțeles dacă aceasta este 

solvabilă, continuitatea activității fiind astfel cât de cât asigurată. În schimb, fiecare dintre clienții 

ce alcătuiesc portofoliul companiei au interese diferite în funcție de produsul sau serviciul 

achiziționat de la aceasta. Prin urmare, satisfacerea nevoilor de informre a tuturor părților 

interesate nu este un proces simplu, ci unul complex care necesită efort, studiu, implicare și 

inițiativă din partea persoanelor reponsabile, care bineînțeles că trebuie să aibă cunoștințele și 

abilitățile necesare îndeplinirii cu eficiență a acestei activități. 

Un alt aspect foarte important pentru părțile interesate este calitatea informațiilor reflectate 

în rapoartele financiare, nivelul acesteia fiind determinat de materializarea în conținutul acestora 

a caracteristicilor calitative analizate anterior, respectiv relevanța, comparabilitatea, fiabilitatea și 

inteligibilitatea. Luarea unor decizii care să contribuie într-adevăr la creșterea competitivității 

entităților economice este posibilă în condițiile în care acestea se bazează pe informații financiar 

contabile de calitate.  

Analiza informațiilor prezentate în situațiile financiare este o etapă importantă în procesul 

de luare a deciziilor. Din analiza acestora se poate determina poziția financiară a unei întreprinderi, 

modul în care aceasta s-a comportat într-o anumită perioadă de timp și ce tendințe viitoare s-ar 

putea materializa. Astfel de rapoarte pot fi utilizate pentru a informa acționarii cu privire la cât de 

rezonabile sunt investițiile lor, deoarece principalul scop al acestora este să obțină profit sau să-l 

maximizeze. Țările BRICS au înregistrat o creștere a fluxurilor de investiții străine directe 

începând cu anul 2000, în ciuda faptului că au o infrastructură slabă, decalaje tehnologice și forță 

de muncă necalificată în comparație cu cele ale națiunilor dezvoltate. Deschiderea comercială, 

stabilitatea macroeconomică și infrastructura sunt principalele motoare ale ISD în națiunile 

BRICS. Cu toate acestea, s-a dovedit de asemenea că dimensiunea pieței, costurile forței de muncă, 

criza financiară și buna guvernanță nu sunt factori importanți pentru ISD. Pentru a rămâne 

competitive în comerțul global, națiunile BRICS trebuie să avanseze în dezvoltarea infrastructurii 

și să mențină stabilitatea macroeconomică. În plus, BRICS trebuie să sporească deschiderea 
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comercială prin eliminarea barierelor comerciale cu ajutorul unor politici cum ar fi deducerile 

pentru bunurile comerciale și scutirile de taxe. Punerea în aplicare a unor politici comerciale 

liberale și îmbunătățirea calității guvernanței instituționale pentru a atrage tot mai mulți agenți de 

investiții străine directe în viitor reprezintă cele mai mari provocări pentru țările BRICS în 

menținerea performanței lor în ceea ce privește fluxurile de investiții străine directe. Stabilitatea și 

creșterea economică a țărilor BRICS conduc la perspective luminoase pentru fluxurile de investiții 

străine directe, prin urmare, deschiderea comercială și infrastructura bună vor continua să fie 

principalii factori determinanți în viitor. 

În cele din urmă, am dori să adăugăm faptul că luarea unor decizii funadamentate, care să 

fie în concordanță cu realitatea și care să contribuie la soluționarea problemelor apărute în 

activitatea întreprinderii este dependentă de calitatea informațiilor furnizate prin intermediul 

rapoartele financiare. Totodată, performanța investițiilor este direct influențată de calitatea 

informațiilor, de reprezentarea fidelă și de aplicarea corectă a practicilor și politicilor contabile, 

astfel încât acestea să nu denatureze informațiile, ci să transpună corect poziția și performanța 

întreprinderii care reprezintă principala preocupare pentru utilizatorii de informații financiare, 

fiind un instrument de evaluare a riscurilor și de stabilire a eficacității și eficienței activităților 

desfășurate. 

 

 

CAPITOLUL 3. ANALIZA CADRULUI DE RAPORTARE FINANCIARĂ A 

COMPANIILOR DIN ȚĂRILE CU ECONOMIE EMERGENTĂ- GRUPUL BRICS 

 

Obiectivul principal al acestui capitol este de a analiza cadrul de raportare financiară al 

companiilor din economiile emergente BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud). În 

acest sens, pentru a analiza sistemele contabile din aceste țări, a fost dezvoltat un cadru 

tridimensional bazat pe componentele politice, economice și culturale. În prezent doar China, India 

și Africa de Sud revizuiesc și traduc standardele internaționale IAS/IFRS (cunoscute sub numele 

de ”informed divergence”), în timp ce Brazilia și Rusia doar le copiază. Această secțiune a lucrării 

vine să reliefeze practicile contabile ale celor cinci națiuni făcând o paralelă în ceea ce privește 

contrastele acestora cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Țările BRICS 

sunt implicate activ în convergența GAAP-urilor naționale cu IAS/IFRS, existând însă diferențe 

semnificative între practicile contabile naționale din țările emergente și standardele internaționale. 

Acest lucru se datorează atât condițiilor economice unice ale țărilor în curs de dezvoltare, cât și a 

unei „rezistențe” generale la adoptarea IAS/IFRS în întregime.  

Cercetările din domeniul contabilității internaționale comparative au crescut semnificativ 

datorită accentului tot mai mare acordat eforturilor de unificare a standardelor contabile naționale 

cu cele internaționale. Cu toate acestea, numeroase ramificații ale armonizării contabile nu au fost 

încă explorate pe deplin de către cercetători, majoritatea cercetărilor existente având drept obiectiv 

principal identificarea similarităților și variațiilor dintre sistemele contabile ale diferitor națiuni, 

direcționând traseul cercetărilor către tranziția de la GAAP-urile naționale la referențialul contabil 

internațional. 

În analiza sistemelor contabile, este important a se avea în vedere valorile intrinseci ale 

națiunilor și modul în care acestea influențează cutumele și practicile contabile naționale. De 

exemplu, în literatura de specialitate, întâlnim numeroase studii care explică disparitățile contabile 

internaționale prin prisma culturii, politicii, economiei și religiei (Choi și Meek, 2011; Gray, 

1988). Potrivit lui Puxty et al. (1987), factorii care influențează reglementările și practicile 
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contabile ale unei națiuni sunt: piața, statul și societatea. Acești factori au o influență majoră asupra 

procesului de convergență a standardelor naționale de contabilitate cu standardele internaționale. 

Criteriile de evaluare ale sistemelor de contabilitate au fost supuse controlului și analizei în 

ultimii ani de către cercetători și specialiști din domeniu, deoarece tot mai multe țări decid să 

adopte Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IAS/IFRS). În majoritatea studiilor, 

cercetătorii continuă să studieze aceleași țări dezvoltate, ignorând faptul că lucrurile se schimbă și 

în țările în curs de dezvoltare, cum ar fi în economiile emergente BRICS. Cercetările ce au drept 

tematică de cercetare armonizarea și convergența contabilă s-au împărțit până acum în două 

grupuri distincte. Primul grup de cercetări evidențiază caracteristicile procesului de convergență, 

examinând legătura dintre costurile și beneficiile implementării unui singur set de standarde 

contabile, iar autorii din a doua grupă cercetează de obicei state unice sau zone omogene pentru a 

stabili gradul de conformitate a standardelor naționale cu standardele internaționale de 

contabilitate. Clusterele  de cercetare bazate pe apropierea geografică fac obiectul unor investigații 

regionale comparative. Cu toate acestea, există doar câteva studii care privesc și națiunile care au 

caracteristici similare sau au afinități la un grup (Zeghal și Mhedhbi, 2006). Studiile care s-au 

focusat pe analiza sistemelor contabile din țările BRICS tind să se concentreze în special pe 

evoluția reglementărilor și practicilor contabile care au avut loc în urma introducerii IAS/IFRS. 

Borker (2012) a analizat influența dimensiunilor culturale asupra dimensiunii valorii contabile din 

Rusia și Brazilia și a observat că există paralele semnificative între procedurile de divulgare din 

aceste state, identificând mai multe distincții culturale. Walton (2004) susține că un singur model 

de contabilitate nu este viabil de definit, parțial din cauza supraviețuirii componentelor culturale 

naționale în contabilitate. O punte eficientă între procedurile contabile și economie poate fi 

construită prin studierea economiei politice corelată cu „explicațiile culturale.” Potrivit unei game 

largi de experți, contabilitatea nu se referă doar la anumite mecanisme și proceduri, ci este și o 

problemă culturală și sociologică. 

Pentru a înțelege mai bine co-evoluția procesului de armonizare și convergență contabilă, 

este nevoie de cercetări suplimentare a relațiilor dintre standardele naționale și internaționale de 

contabilitate. Pentru țările emergente, există o lipsă clară de studiu asupra modului în care au 

evoluat sistemele contabile în cadrul acestora. În lumina tendinței recente de convergență către 

IFRS/IAS și a legăturilor dintre state, eficiența majorității cercetărilor este pusă la îndoială, din 

cauza faptului că lucrurile sunt privite doar dintr-o singură perspectivă. Sunt necesare mai multe 

studii pentru a înțelege cum ar putea fi utilizată contabilitatea pentru a evalua răspunsurile 

comunității locale la stimuli globali, cum ar fi presiunile economice, politice, de mediu și sociale 

(Lehman, 1995). Din aceleași motive ca și Stephen (2014), Lehman (1995) pune la îndoială situația 

actuală a statelor BRICS în sistemul capitalist global. Globalizarea determină țările să-și 

standardizeze practicile contabile, ceea ce are potențialul de a remodela normele culturale locale. 

IAS/IFRS sunt un exemplu în acest sens, având în vedere dificultatea pe care națiunile în curs de 

dezvoltare o pot avea în adoptarea standardelor contabile bazate pe cadre diferite de cele utilizate 

în prezent de țările industrializate ( Irvina, 2008; Rodrigues și Craig, 2007). 

În această ordine de idei, au fost ridicate principalele preocupări cu privire la discrepanțele 

în raportarea financiară dintre națiuni, deoarece acestea nu au aceleași caracteristici și principii 

atunci când vine vorba de contabilitatea internațională. 

 Economiile BRICS reprezintă o putere politică, economică și un real concurent pentru 

țările dezvoltate. Construirea blocului BRICS are un rol esențial pe arena politică și economică 

globală, mai ales în actualul context geopolitic, caracterizat de o luptă acerbă pentru dominare. Cu 

toate acestea, economiile BRCS sunt deschise către implementarea unor mecanisme care să 
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faciliteze fluxurile de investiții străine directe, atât intra cât și extragrup. Convergența standardelor 

naționale la practicile internaționale de raportare financiară, introducerea de concepte precum părți 

afiliate, calitate, raportare financiară etc., reprezintă un interes al economiilor BRICS de a răspunde 

nevoilor mediului de afaceri. Cu toate că adoptarea Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară este un proces anevoios pentru companiile din aceste țări, mai ales din perspeciva 

costurilor destul de ridicate și din cauza lipsei infrastructurii și în special a personalului specializat, 

realizând importanța adoptării lor pentru accesul la piața internațională, acestea au făcut eforturi și 

au adoptat IFRS-urile.  

În pofida crizelor, companiile din economiile emergente BRICS rămân a fi un pol de atracție 

destul de puternic al investițiilor străine directe, iar factorii cei mai importanți care determină 

investitorii să furnizeze capital economiilor emergente și în situațiile de criză sunt: resursele 

naturale, forța de muncă ieftină, facilitățile fiscale și dimensiunea pieței. În ceea ce privește aportul 

informațiilor economico-financiare în atragerea investitorilor, acestea au un rol important, dar 

nesemnificativ comparativ cu ceilalți factori. Prin adoptarea IFRS-urilor, companiile din țările 

BRICS au îmbunătățit într-o oarecare măsură calitatea raportărilor financiare, dar nivelul de 

adoptarea este diferit în cadrul grupului. Dacă Brazilia a reușit să adopte IFRS-urile și pentru IMM-

uri, atunci Rusia este în plin proces de adopție a IFRS-urilor pentru companiile cotate la bursă, 

fiind cea mai reticentă din cadrul grupului asupra practicilor de contabilitate internațională. 

Integrarea companiilor din țările BRICS în economia internațională, va consolida lanțurile de 

aprovizionare și circuitul fluxurilor de investiții străine directe. Un alt pas important pentru 

economiile BRICS și pentru facilitarea accesului investițiilor străine directe este reprezentată de 

adoptarea politicilor contabile și fiscale în ceea ce privește prețurile de transfer, care la momentul 

actual reprezintă o adevărătă problemă pentru organismele fiscale și totodată pentru companiile 

multinaționale, care întămpină impedimente în transferul de capital între filialele grupului, 

lovindu-se de lipsa sau ambiguitatea legislației în domeniu. Consolidarea politicilor și practicilor 

contabile și de raportare financiară în cadrul grupului va contribui la integrarea economiilor BRICS 

în economia globală.  

 

CAPITOLUL 4. POLITICI CONTABILE ȘI FISCALE APLICATE PREȚURILOR DE 

TRANSFER ÎN ȚĂRILE BRICS 

 

În actualul context economic global, mediul de afaceri manifestă o tendință tot mai pregnantă 

spre forme organizaționale tot mai complexe, această caracteristică fiind evidentă atât din 

perspectiva structurii acestor companii, cât și din cea a amplasării geografice, în funcție de 

obiectivele economice pe termen mediu și lung a acestora. De regulă, aceste companii formează 

grupuri multinaționale care își desfășoară activitatea pe piețele globale și care au tendința de a se 

extinde în jurisdicții diferite. În aceste situații, evident că încep să apară diverse probleme de natură 

economică, juridică și fiscală, mai ales dacă ținem cont de nivelul puternic de centralitate la nivel 

decizional, care are un impact semnificativ asupra politicilor practicate pentru obținerea unui 

management al veniturilor cât mai eficient, generând astfel situații particulare, relevante din punct 

de vedere juridic. Deși sunt independente din punct de vedere formal și juridic, extinderea acestor  

filiale sau sucursale implică o serie de raporturi juridice speciale datorită faptului că fac parte dintr-

un grup multinațional, iar anumite taxe și impozite nu pot fi determinate și calculate independent 

de subiectul căruia îi sunt imputabile. În ultimii ani, numărul entităților multinaționale  a crescut 

semnificativ, iar rolul și importanța lor în comerțul mondial s-a dublat. Această tendință se 
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datorează și fenomenului globalizării care este în continuă expansiune și cu efecte semnificative 

pentru țările implicate în comerțul internațional.  

Așadar, pe lângă efectul pozitiv al stimulării economiei, dintr-o perspectivă fiscală, această 

tendință implică și dificultăți atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru entități, întrucât cadrul 

normativ fiscal diferă de la o țară la alta. Un rol important aici îl au prețurile de transfer la care 

entitățile multinaționale vând bunuri, active necorporale și servicii către întreprinderile asociate. 

Prețurile de transfer râmăn a fi cea mai utilizată și cea mai simplă și comună metodă de 

minimizare a taxelor și impozitelor. Acestea reprezintă prețul stabilit în tranzacțiile comerciale 

între diferite filiale ale unei întreprinderi sau între membrii unui grup sau conglomerat de 

întreprinderi. Practic, prețurile de transfer și deplasarea artificială a bazei de impozitare prin 

redistribuirea indicatorilor care o formează între filialele întreprinderii, permit entității - fără să 

încalce normele legislației - să utilizeze un regim de impozitare preferențial. Astfel, prețurile de 

transfer au devenit o problemă importantă pentru autoritățile fiscale care vor să se asigure că 

veniturile au fost supuse impozitării acolo unde au fost realizate. Scopul acestui capitol este de a 

analiza politicile contabile și fiscale aferente prețurilor de transfer aplicate de companiile din țările 

BRICS. În acest sens, pentru îndeplinirea scopului propus au fost trasate următorele obiective: O1: 

explorarea ariilor de cercetare cu topicul prețurile de transfer; O2: analiza bibliometrică prin 

metoda clusterelor a literaturii de specialitate cu tematica prețurilor de transfer; O3: modelarea 

comportamentului clusterelor de cercetare cu topicul general prețuri de transfer; O4: definirea 

conceptului de prețuri de transfer; O5: documentarea prețurilor de transfer din perspectiva 

legalității și conformității tranzacțiilor intragrup; O6: analiza politicilor de evaluare și metodelor 

de determinare a prețurilor de transfer conform OECD; O7: analiza politicilor de evaluare a 

metodelor de determinare a prețurilor de transfer în economiile emergente BRICS; O8: 

identificarea factorilor determinanți în construirea dosarului prețurilor de transfer și atragerea de 

investiții străine directe și responsabile din punct de vedere social. 

Strategiile și metodele de stabilire a prețurilor de transfer sunt destul de complexe, aplicarea 

acestora fiind asociată cu anumite dificultăți: legislație restrictivă și diversificată de la o țară la 

alta, lipsa unei metodologii clare cu privire la dosarul prețurilor de transfer. Legislația complexă 

și restrictivă privind prețurile de transfer are un efect descurajant asupra capacității 

multinaționalelor de a practica principiile care stau la baza dosarului prețurilor de transfer și mai 

ales în aplicarea unor prețuri de piață. 

Astfel, considerăm că statele OECD și G20 care contribuie la planul de acțiune BEPS trebuie 

să instituie un cod fiscal valabil global prin care țările implicate în tranzacții internaționale să se 

asigure că profiturile sunt supuse impozitării acolo unde s-au desfășurat activitățile și unde acestea 

au creat valoare, evitându-se astfel evaziunea fiscală. Utilizarea prețurilor de transfer implică 

controlul asupra caracterului rezonabil al prețurilor pentru tranzacțiile de export și import. 

Definirea unui cadru legislativ global, a unui cod fiscal global și aplicarea corectă a acestora 

asigură atragerea de investiții, stabilind reguli corecte pentru menținerea echilibrului între stat și 

participanții la tranzacții. Fără îndoială, materializarea unui astfel de echilibru înseamnă 

compromisuri reciproce, consacrate în practica de reglementare și de aplicare a legii. 

În același timp, schimbările geopolitice din ultima perioadă modelează politicile fiscale, ceea 

ce accentuează și mai mult problematica dosarului prețurilor de transfer. Retragerea de capital din 

medii puternic afectate de riscurile geopolitice, precum și introducerea de taxe și politici 

comerciale protecționiste de către mai multe economii, schimbă perspectivele pentru activitățile 

externe ale întreprinderilor, acestea orientându-și activitatea către medii ce le oferă o siguranță și 

o predictibilitate mai mare a capitalului investit. Totodată, schimbările de pe arena politcă și 
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economică internațională, amplificarea crizei economice și energetice cresc interesele naționale în 

ceea ce privește impozitele plătite de către multinaționale, iar erodarea bazei de impozitare prin 

intermediul dosarului prețurilor de transfer a declanșat o serie de reforme în domeniul fiscal.  

 

 

CAPITOLUL 5. CONCEPTUALIZAREA UNUI INDICE DE PREDICTIBILITATE A 

FLUXURILOR DE INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE ȘI A PREȚURILOR DE 

TRANSFER CU AJUTORUL INFORMAȚIILOR FINANCIARE ȘI 

NEFINANCIARE 

 
 Instabilitatea politică, economică și socială din ultima perioadă au creat o ipostază dificilă 

pentru mediul de afaceri global. Pandemia de COVID-19 a constituit un șoc pentru mai multe 

industrii, o parte importantă dintre acestea intrând în colaps ca urmare a sistării parțiale sau 

integrale a activității. În condițiile în care organismele naționale și internaționale competente au 

creat diferite programe și politici de sprijin financiar a celor mai afectate industrii, a fost înregistrat 

un număr relevant de falimente și companii în insolvență. La toate acestea, se adaugă și criza 

economică amplificată de criza energetică și de conflictul militar din Ucraina, care practic au 

schimbat contextul investițional la nivel global. Totodată, crizele suprapuse (criza sanitară, criza 

economică, criza energetică și criza geopolitică) au condus la o migrație a investițiilor către zone 

mai sigure, care oferă un mediu investițional mai stabil și mai predictibil. Astfel, în condițiile în 

care siguranța investițiilor și predictibilitatea profitului reprezintă principalii factori determinanți 

pentru investitori, devine evidentă necesitatea creării unui instrument de evaluare a riscurilor 

investiționale la nivel macroeconomic sau microeconomic.  

 Realocările de investiții din medii cu risc ridicat către medii care oferă o siguranță 

investițională, fac obiectul prețurilor de transfer care în practică, reprezintă procesul de transfer a 

bunurilor materiale și nemateriale între întreprinderile care aparțin aceluieași grup. De exemplu, 

conflictul militar din Ucraina și respectiv sancțiunile economice impuse Rusiei, au condus către o 

realocare a investițiilor sau chiar a întregii activități a mai multor întreprinderi din aceste țări, 

datorită imposibilității desfășurării activității și a riscurilor extrem de mari. Sancțiunile economice 

aplicate Rusiei de UE și alți parteneri politici și economici ca răspuns la agresiunea militară din 

Ucraina au afectat nu doar țara sancționată, dar și penalizatorii, creând un efect de boomerang, 

deoarece la rândul său, Rusia a răspuns cu un al tip de măsuri, cum ar fi: sistarea livărilor de gaze 

naturale către unele state, ceea ce a degenerat în amplificarea crizei energetice; obligarea clienților 

să achite energia în moneda națională a Rusiei, etc. Toate aceste fenomene afectează în primul 

rând lanțurile de multinaționale și activitatea lor investițională.   

Asigurarea unui mediu prielnic și sigur de dezvoltare pentru investitori reprezintă sau ar 

trebui să reprezinte obiectivul fundamental în implementarea strategiilor de dezvoltare a 

economiilor naționale, prin consolidarea relațiilor bilaterale cu alte state partenere și 

implementarea de politci care să faciliteze realocările de investiții între întreprinderi. Unul din 

factorii cei mai importanți în realocarea de investiții îl reprezintă nivelul de impozitare a acestora, 

fapt pentru care, în vederea evitării dublei impuneri, mai multe state au încheiat acorduri în acest 

sens, încurajând astfel dezvoltarea și realocările de investiții sau parteneriatele de dezvoltare de 

lungă durată între deferite medii de afaceri. Printre factorii determinanți în alocările sau realocările 

de investiții se regăsește și libertatea economică, riscul de țară, nivelul de reglementare, povara 

fiscală, asimetria informațională, etc. Libertatea economică  reprezintă accesul liber de a desfășura 

activitățile economice și comerciale, prin asigurarea respectării legislației care reglementează 
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desfășurarea respectivei activități. Practic, prin libertatea economică se înțelege desfășurarea 

activității economice fără  constrângeri sau intervenții din partea statului. Nivelul de reglementare 

sau calitatea reglementărilor au un rol crucial pentru investitori, deoarece un cadru normativ foarte 

dur care nu oferă protecție investitorilor ar putea chiar să-i respingă. Cu toate acestea, în analiza 

contextului investițional, este necesar a se lua în considerare și principiile de etică în afaceri, 

doarece, în mod frecvent, investitorii caută să-și maximizeze profiturile cu orice preț, încercând să 

evite sau să identifice nișe în legislație care să le permită evitarea impozitării. De exemplu, 

transferul de capital către companii offshore sau către jurisdicții care le permit să evite impozitarea 

profitului este una din metodele de realocare a investițiilor. De obicei, aceste state fie au cote de 

impozitare de 0%, fie nivelul economiei subterane este destul de ridicat, ceea ce explică 

posibilitatea spălării banilor și sustragerea acestora fără plata taxelor reglementate. Pentru a 

preveni și a se asigura că realocările sau transferurile de investiții nu sunt făcute în mod artificial 

de către multinaționale, OECD a elaborat un ghid privind evaluarea tranzacțiilor transfrontaliere 

între întreprinderile care aparțin aceluiași grup. Acest ghid a fost adoptat nu doar de către țările 

membre OECD, dar și de alte state non membre cu scopul de oferi investitorilor un cadru legal 

care să asigure transferul de capital cu respectarea principiului de concurență.  

Prețurile de transfer reprezintă un subiect tabu în ceea ce privește aplicarea corectă a 

metodelor de stabilire a acestora și evitarea criminalității economice. Organismele naționale și 

internaționale au elaborat diverse strategii și metode de stabilire a prețurilor de transfer cu scopul 

de a facilita transferul de capital între părțile afiliate și totodată de a avea o pârghie de control 

asupra acestor tranzacții. Având în vedere complexitatea metodelor și a riscurilor asociate acestor 

tranzacții, se pune problema identificării unui model complex de evaluare și determinare a 

prețurilor de transfer prin colegarea tuturor factorilor determinanți, care să ofere predictibilitate 

tuturor părților implicate în tranzacție.  
În acest context a fost stabilit scopul cercetării elaborate în cadrul acestui capitol și anume 

acela de a identifica condițiile de siguranță investițională în diverse contexte economice, sub 

anumite niveluri și tipuri de criză. În vederea realizării scopului propus au fost stabilite următoarle 

obiective: O1 - analiza contextului economic global și a factorilor determinanți în deschiderea 

filialelor în afara granițelor țării; O2 - identificarea și stabilirea potențialilor factori de influență în 

atragerea investițiilor străine; O3 - analiza factorilor determinanți în dosarul prețurilor de transfer. 

Atingerea obiectivelor a fost posibilă prin realizarea unei analize a principalelor studii din 

domeniul prețurilor de transfer și a analizei exhaustive a contextului economic actual, a aportului 

informațiilor financiare asupra proceselor decizionale în proiectarea unui indice de siguranță 

investițională, pe baza informațiilor financiare și nefinanciare raportate de 69 de țări apartenente 

la diferite grupuri economice și politice. 

Această cercetare este o cercetare cantitativă, bazată pe un eșantion format din 69 de țări 

(vezi Tabelulul 5.1.) care aplică reglementările OECD cu privire la prețurile de transfer, clasificate 

după nivelul de dezvoltare economică în: economii dezvoltate (24), economii în curs de dezvoltare 

(18), economii emergente (18) și economii slab dezvoltate (9).  
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Tabelul 5.1. Țările incluse în analiză 

Corea, Rep. China Jamaica Chile Irlanda Elveția Ucraina 

Angola 
Republica 

Domenicană 
Georgia Uruguay Germania 

Noua 

Zeelanda 
Senegal 

Nigeria Tunisia Italia Franța Austria Rusia Argentina 

Papua Noua 

Guinee 
Brazilia Cameroon Belgia Danemarca Maldive Albania 

Honduras Columbia Costa Rica SUA Islanda Mexic Panama 

Olanda India Israel Portugalia Suedia Armenia România 

Kenia Africa de Sud Spania Malta Luxembourg Indonesia Bulgaria 

Turcia Grecia Lituania Marea Britanie Finlanda Peru Malaesia 

Croația Ungaria Polonia Slovacia Letonia Slovenia Cehia 

Estonia Japonia Singapore Australia Canada Norvegia  

  

Perioada de analiză a fost cuprinsă între anii 2013-2021, deoarece s-a considerat că este o 

perioadă reprezentativă, în sensul că au fost incluse atât perioadele de stabilitate economică, cu 

creșteri pozitive ale indicatorilor economico-financiari și nefinanciari specifici eșantionului 

analizat, cât și perioadele caracterizate de crize economice, sanitare și politice, care au manifestat 

diferite repercursiuni asupra economiei globale. În vederea omogenizării bazei de date, s-au aplicat 

ca și criterii de includere toate economiile care aplică reglementările OECD în materie de prețuri 

de transfer, fiind excluse celelalte economii care nu fac obiectul prețurilor de transfer conform 

reglementărilor OECD. De asemenea, având în vedere că populația din eșantionul selectat are 

particulărități diferite, țările au fost grupate pe clustere de cercetare.  

Pentru analiza datelor și proiectarea indicilor de predictibilitate a intrărilor, ieșirilor de ISD 

și a prețurilor de transfer, s-a folosit  modelul liniar multiplu de regresie, definit prin funcția: 

                                𝑌𝑖 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑖𝑗
9
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖 , i=1,..,n.                                            (1) 

 

unde, n este mărimea eșantionului particularizat pentru fiecare model în parte. Ca și variabilă 

independentă care reprezintă indicele de predictibilitate și evaluare a prețurilor de transfer a fost 

considerat nivelul fluxurilor de investiții străine directe, iar ca variabile independente au fost luate 

în considerare: nivelul economiei subterane, cota de impozitare, riscul general de țară, povara 

fiscală, rentabilitatea capitalului investit, IFRS-urile, scorul general al libertății economice și 

nivelul de reglementare a prețurilor de transfer conform OECD (vezi Tabelulul 5.2). 

Tabelul 5.2. Descrierea variabilelor independente 

Variabile Descrierea  

ShE Nivelul economiei subterane 

Tr Cota de impozitare 

Cr Riscul general de țară 

Fb Povara fiscală 

ROIC Rentabilitatea capitalului investit 

IFRS Nivelul de adoptare a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară 

IEF Scorul general al libertății economice 

TPr Nivelul de reglementare al prețurilor de transfer conform ghidului OECD  

CPI Nivelul corupției 

 

 Pentru proiectarea  indicelui de predictibilitate a intrărilor de ISD și a prețurilor de transfer 

aferent fiecărui tip de economie (economie dezvoltată, economie în curs de dezvoltare, economie 
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emergentă, economie slab dezvoltată) s-a folosit modelul de regresie liniară multiplă (vezi 

Tabelulul 5.3).  

Tabelul 5.3. Variabilele dependente și ecuațiile de regresie aferente indicilor de predictibilitate a 

intrărilor de ISD și a prețurilor de transfer 

Variabilele 

 dependente 

Tipul modelului 

Indice general de predictibilitate 

a intrărilor de ISD și a 

prețurilorde transfer 

𝐼𝑔𝑝𝑡𝑝 = 𝛼1 + 𝛽11 ∙ ShE + 𝛽12 ∙ 𝑇𝑟 + 𝛽13 ∙ 𝐶𝑟 + 𝛽14 ∙ 𝐹𝑏 + 𝛽15 ∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 𝛽16

∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 𝛽17 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 𝛽18 ∙ 𝑇𝑃𝑟 + 𝛽17 ∙ 𝐶𝑃𝐼 + 𝜀1 

Indice de predictibilitate a 

intrărilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile 

dezvoltate 

𝐼𝑝𝑡𝑝𝑑𝑒 = 𝛼3 + 𝛽31 ∙ ShE + 𝛽32 ∙ 𝑇𝑟 + 𝛽33 ∙ 𝐶𝑟 + 𝛽34 ∙ 𝐹𝑏 + 𝛽35 ∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶
+ 𝛽36 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 𝛽37 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 𝛽38 ∙ 𝑇𝑃𝑟 + 𝛽37 ∙ 𝐶𝑃𝐼 + 𝜀3 

Indice de predictibilitate a 

intrărilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile în 

curs de dezvoltare 

𝐼𝑝𝑡𝑝𝑑𝑒𝑣 = 𝛼4 + 𝛽41 ∙ ShE + 𝛽42 ∙ 𝑇𝑟 + 𝛽43 ∙ 𝐶𝑟 + 𝛽44 ∙ 𝐹𝑏 + 𝛽45 ∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶
+ 𝛽46 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 𝛽47 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 𝛽48 ∙ 𝑇𝑃𝑟 + 𝛽47 ∙ 𝐶𝑃𝐼 + 𝜀4 

Indice de predictibilitate a 

intrărilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile 

emergente 

𝐼𝑝𝑡𝑝𝑒𝑒 = 𝛼2 + 𝛽21 ∙ ShE + 𝛽22 ∙ 𝑇𝑟 + 𝛽23 ∙ 𝐶𝑟 + 𝛽24 ∙ 𝐹𝑏 + 𝛽25 ∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶
+ 𝛽26 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 𝛽27 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 𝛽28 ∙ 𝑇𝑃𝑟 + 𝛽27 ∙ 𝐶𝑃𝐼 + 𝜀2 

Indice de predictibilitate a 

intrărilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile 

slab dezvoltate 

𝐼𝑝𝑡𝑝𝑝𝑑𝑒 = 𝛼5 + 𝛽51 ∙ ShE + 𝛽52 ∙ 𝑇𝑟 + 𝛽53 ∙ 𝐶𝑟 + 𝛽54 ∙ 𝐹𝑏 + 𝛽55 ∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶
+ 𝛽56 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 𝛽57 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 𝛽58 ∙ 𝑇𝑃𝑟 + 𝛽57 ∙ 𝐶𝑃𝐼 + 𝜀5 

 

În ceea ce privește proiectarea indicelui de predictibilitate a ieșirilor de ISD și a prețurilor 

de transfer aferent fiecărui tip de economie, ca și în cazul anterior am folosit modelul de regresie 

liniară multiplă (vezi Tabelulul 5.4).  

Tabelul 5.4.Variabilele dependente și ecuațiile de regresie aferente indicilor de predictibilitate a 

ieșirilor de ISD și a prețurilor de transfer 

Variabilile dependente Tipul modelului 

Indice general de 

predictibilitate a ieșirilor 

de ISD și a prețurilorde 

transfer 

𝐼𝐸𝑔𝑝𝑡𝑝 = 𝛼1 + 𝛽11 ∙ ShE + 𝛽12 ∙ 𝑇𝑟 + 𝛽13 ∙ 𝐶𝑟 + 𝛽14 ∙ 𝐹𝑏 + 𝛽15 ∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 𝛽16

∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 𝛽17 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 𝛽18 ∙ 𝑇𝑃𝑟 + 𝛽17 ∙ 𝐶𝑃𝐼 + 𝜀1 

Indice de predictibilitate a 

ieșirilor de ISD și a 

prețurilor de transfer 

pentru economiile 

emergente 

𝐼𝐸𝑝𝑡𝑝𝑒𝑒 = 𝛼2 + 𝛽21 ∙ ShE + 𝛽22 ∙ 𝑇𝑟 + 𝛽23 ∙ 𝐶𝑟 + 𝛽24 ∙ 𝐹𝑏 + 𝛽25 ∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 𝛽26

∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 𝛽27 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 𝛽28 ∙ 𝑇𝑃𝑟 + 𝛽27 ∙ 𝐶𝑃𝐼 + 𝜀2 

Indice de predictibilitate a 

ieșirilor de ISD și a 

prețurilor de transfer 

pentru economiile 

dezvoltate 

𝐼𝐸𝑝𝑡𝑝𝑑𝑒 = 𝛼3 + 𝛽31 ∙ ShE + 𝛽32 ∙ 𝑇𝑟 + 𝛽33 ∙ 𝐶𝑟 + 𝛽34 ∙ 𝐹𝑏 + 𝛽35 ∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 𝛽36

∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 𝛽37 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 𝛽38 ∙ 𝑇𝑃𝑟 + 𝛽37 ∙ 𝐶𝑃𝐼 + 𝜀3 

Indice de predictibilitate a 

ieșirilor de ISD și a 

prețurilor de transfer 

pentru economiile în curs 

de dezvoltare 

𝐼𝐸𝑝𝑡𝑝𝑑𝑒𝑣 = 𝛼4 + 𝛽41 ∙ ShE + 𝛽42 ∙ 𝑇𝑟 + 𝛽43 ∙ 𝐶𝑟 + 𝛽44 ∙ 𝐹𝑏 + 𝛽45 ∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 𝛽46

∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 𝛽47 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 𝛽48 ∙ 𝑇𝑃𝑟 + 𝛽47 ∙ 𝐶𝑃𝐼 + 𝜀4 



28 
 

Indice de predictibilitate a 

ieșirilor de ISD și a 

prețurilor de transfer 

pentru economiile slab 

dezvoltate 

𝐼𝐸𝑝𝑡𝑝𝑝𝑑𝑒 = 𝛼5 + 𝛽51 ∙ ShE + 𝛽52 ∙ 𝑇𝑟 + 𝛽53 ∙ 𝐶𝑟 + 𝛽54 ∙ 𝐹𝑏 + 𝛽55 ∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 𝛽56

∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 𝛽57 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 𝛽58 ∙ 𝑇𝑃𝑟 + 𝛽57 ∙ 𝐶𝑃𝐼 + 𝜀5 

 

În vederea construirii indicelui de predictibilitate a ISD și a prețurilor de transfer (aferent 

fiecărui cluster de cercetare) considerat variabila dependentă a modelului, au fost stabilite o serie 

de variabile de influență considerate a fi cele mai relevante în actualul context al crizelor multiple, 

cum ar fi: nivelul economiei subterane (ShE); cota de impozitare (Tr); riscul general de țară (Cr); 

povara fiscală (Fb); rentabilitatea capitalului investit (ROIC); nivelul de adoptare a Standardelor 

Internaționale de Raportare Financiară (IFRS); scorul general al libertății economice (IEF); nivelul 

de reglementare al prețurilor de transfer conform reglementărilor OECD (TPr) și nivelul corupției 

(CPI). 

În urma pilotării modelelor s-au obținut coeficienții de regresie în baza cărora au fost stabiliți 

indicii de predictibilitate a intrărilor, ieșirilor de investiții străine directe și a prețurilor de transfer 

pentru fiecare cluster de cercetare (vezi Tabelul 5.5). 

Tabelul 5.5. Indicii de predictibilitate a intrărilor, ieșirilor de ISD și a prețurilor de transfer  

Variabilele 

 dependente 

Tipul modelului 

Indice general de 

predictibilitate a intrărilor de 

ISD și a prețurilorde transfer 

𝐼𝑔𝑝𝑡𝑝 = −0.307 ∙ ShE + 0.103 ∙ 𝑇𝑟 − 0.439 ∙ 𝐶𝑟 + 0.078 ∙ 𝐹𝑏 + 0.058
∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 − 0.075 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 0.163 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 0.202 ∙ 𝑇𝑃𝑟
+ 0.159 ∙ 𝐶𝑃𝐼 

 

Indice de predictibilitate a 

intrărilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile 

dezvoltate 

𝐼𝑡𝑝𝑝𝑑𝑒 = −0.049 ∙ ShE + 0.020 ∙ 𝑇𝑟 ± 0.201 ∙ 𝐶𝑟 + 0.277 ∙ 𝐹𝑏 + 0.095
∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 − 0.186 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 − 0.101 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 0.290 ∙ 𝑇𝑃𝑟
− 0.149 ∙ 𝐶𝑃𝐼 

 

Indice de predictibilitate a 

intrărilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile în 

curs de dezvoltare 

𝐼𝑝𝑡𝑝𝑑𝑒𝑣 = 0.081 ∙ ShE + 0.023 ∙ 𝑇𝑟 − 0.521 ∙ 𝐶𝑟 + 0.147 ∙ 𝐹𝑏 + 0.572
∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 0.055 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 − 0.117 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 0.136 ∙ 𝑇𝑃𝑟
+ 0.311 ∙ 𝐶𝑃𝐼 

Indice de predictibilitate a 

intrărilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile 

emergente 

𝐼𝑝𝑡𝑝𝑒𝑒 = −0.773 ∙ ShE + 0.022 ∙ 𝑇𝑟 − 0.618 ∙ 𝐶𝑟 + 0.198 ∙ 𝐹𝑏 − 0.285
∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 0.487 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 − 0.028 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 0.102 ∙ 𝑇𝑃𝑟
+ 0.118 ∙ 𝐶𝑃𝐼 

Indice de predictibilitate a 

intrărilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile 

slab dezvoltate 

𝐼𝑝𝑡𝑝𝑝𝑑𝑒 = −0.181 ∙ ShE − 0.825 ∙ 𝑇𝑟 − 2.111 ∙ 𝐶𝑟 − 0.186 ∙ 𝐹𝑏 − 0.315
∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 0.247 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 0.477 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 0.240 ∙ 𝑇𝑃𝑟
+ 0.816 ∙ 𝐶𝑃𝐼 

 

Indice general de 

predictibilitate a ieșirilor de 

ISD și a prețurilor de transfer 

IEgptp = −0.201 ∙ ShE + 0.103 ∙ 𝑇𝑟 − 0.142 ∙ 𝐶𝑟 + 0.015 ∙ 𝐹𝑏 + 0.097
∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 − 0.117 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 0.092 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 0.224 ∙ 𝑇𝑃𝑟
+ 0.013 ∙ 𝐶𝑃𝐼 

 

Indice de predictibilitate a 

ieșirilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile 

dezvoltate 

IEptpde = −0.155 ∙ ShE − 0.002 ∙ 𝑇𝑟 − 0.134 ∙ 𝐶𝑟 + 0.163 ∙ 𝐹𝑏 − 0.006
∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 − 0.351 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 − 0.148 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 0.188 ∙ 𝑇𝑃𝑟
− 0.239 ∙ 𝐶𝑃𝐼 

 

Indice de predictibilitate a 

ieșirilor de ISD și a prețurilor 

Eptpdev  = −0.008 ∙ ShE − 0.022 ∙ 𝑇𝑟 − 0.960 ∙ 𝐶𝑟 + 0.162 ∙ 𝐹𝑏 + 0.809
∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 0.055 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 0.082 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 0.054 ∙ 𝑇𝑃𝑟
+ 0.462 ∙ 𝐶𝑃𝐼 
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de transfer pentru economiile în 

curs de dezvoltare 

 

 

Indice de predictibilitate a 

ieșirilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile 

emergente 

𝐼𝐸𝑝𝑡𝑝𝑒𝑒 = −0.761 ∙ ShE − 0.070 ∙ 𝑇𝑟 − 0.609 ∙ 𝐶𝑟 + 0.173 ∙ 𝐹𝑏 − 0.138
∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 0.504 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 − 0.029 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 0.173 ∙ 𝑇𝑃𝑟
+ 0.106 ∙ 𝐶𝑃𝐼 

 

Indice de predictibilitate a 

ieșirilor de ISD și a prețurilor 

de transfer pentru economiile 

slab dezvoltate 

𝐼𝐸𝑝𝑡𝑝𝑝𝑑𝑒 = −0.264 ∙ ShE − 0.634 ∙ 𝑇𝑟 − 1.600 ∙ 𝐶𝑟 − 0.206 ∙ 𝐹𝑏 − 0.651
∙ 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 0.307 ∙ 𝐼𝐹𝑅𝑆 + 0.539 ∙ 𝐼𝐸𝐹 + 0.049 ∙ 𝑇𝑃𝑟
+ 0.861 ∙ 𝐶𝑃𝐼 

 

Rezultatele obținute în cadrul acestui capitol fundamentează faptul că predictibilitatea 

profitului și evaluarea risculului reprezintă principalii factori determinanți ai fluxurilor de ISD, de 

la acesr caz făcând excepție economiile slab dezvoltate și economiile emergente care sunt în mare 

parte folosite de către companiile multinaționale în dosarul prețurilor de transfer, în vederea 

erodării bazei de impozitare. De la o țară la alta, acești factori fluctuează în funcție de 

caracteristicile economiei naționale. De exemplu, acolo unde există o economie subterană 

dezvoltată, presiunea fiscală nu reprezintă un interes pentru investitori, deoarece există 

posibilitatea de a dezvolta afaceri la nefiscalizate.  

Este demn de remarcat faptul că predictibilitatea ieșirilor și intrărilor de ISD și a prețurilor 

de transfer este supusă la diverși factori exogeni, cum ar fi condițiile economice, instabilitatea 

politică, politicile și reglementările fiscale. În plus, acuratețea indicelui de predictibilitate depinde 

de asemenea și de disponibilitatea și calitatea datelor, precum și de alegerea modelului 

econometric. Pe scurt, indicele de predictibilitate reprezintă o măsură a încrederii pe care o putem 

avea în prognozarea valorilor viitoare ale fluxurilor de ISD și ale prețurilor de transfer pe baza 

datelor anterioare și servește ca o evaluare a performanței modelului de prognoză construit cu 

ajutorul datelor istorice. 

Dezvoltarea sustenabilă a tuturor economiilor lumii este condiționată de legăturile 

economice, politice și sociale care guvernează întreg mediul de afaceri. Cu toate că organismele 

naționale și internaționale au făcut demersuri importante în ceea ce privește combaterea 

criminalității economice, aceasta reușește să atingă cote ridicate. Pe de o parte, actuala economie 

globală și dezvoltarea puternică a companiilor multinaționale, presupune în mod necesar și o 

reorganizare a legislației internaționale care să abordeze și să rezolve problema transferului de 

active (resurse) impozabile către țările cu sisteme fiscale preferențiale. Este evident că strategiile 

de planificare fiscală - concepute exclusiv pentru a obține un avantaj fiscal necuvenit - sunt extrem 

de dăunătoare economiilor locale, întrucât un venit fiscal mai mic pentru stat se materializează 

printr-o povară fiscală mai mare pentru comunitate, în special pentru cei care aplică impozitarea 

la sursă, deci o reducere a consumului cu toate implicațiile pe care acest fenomen le presupune. Pe 

de altă parte, companiile care se sustrag de la plata impozitului pe profit (parțial sau integral), 

prezintă o nerespectare a legislației privind prețurile de transfer, ceea ce presupune ajustări 

(pozitive și/sau negative) ale componentelor de profit și implicit, aplicarea unor penalități direct 

proporționale cu nivelul de sustragere.  

Dificultățile intervenite la nivel operațional în contracararea fenomenului evazionist a 

determinat OECD să reformuleze în repetate rânduri recomandările incluse în ghidul de 

determinare a prețurilor de tranfer. Elaborarea Country-by-country (CbC) Report, utilizat pentru 

analiza riscurilor aferente prețurilor de transfer, ar putea ajuta administrațiile fiscale să se 

raporteze la un cadru de referință complex cu privire la politicile de preț adoptate de 

multinaționale și la rezultatele obținute de acestea în diferite țări, acestea fiind astfel determinate 
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să răspundă și nevoii de o mai mare transparență informațională. Datorită acestor intervenții, la 

rândul lor, companiile sunt încurajate să-și schimbe atitudinea cu privire la proiectarea, 

managementul și adoptarea politicilor de prețuri de transfer.  

În concluzie, considerăm că numai acționând astfel, se pot crea premisele reale pentru 

asigurarea unui cadru de reglementare internațional cu privire la politicile fiscale care să încurajeze 

investițiile de bună-credință și să protejeze investitorii. 

 

CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII PROPRII, LIMITE ȘI DIRECȚII 

VIITOARE DE CERCETARE 

 

 Teza de doctorat cu titlul „Analiza predictivă a fluxurilor de investiții și a prețurilor de 

transfer în contextul intensificării riscurilor geopolitice și de divergență în aplicarea IFRS”  

reprezintă parcursul de cercetare a aproximativ 4 ani, perioadă în care s-a analizat și explorat nu 

doar procesul de armonizare financiar-contabilă la nivel global, dar și fenomenele politice, 

economice și sociale, care au evoluat concomitent și care s-au înregistrat cu precădere în 

economiile emergente BRICS. Fundamentarea scopului și a obiectivelor de cercetare a fost 

realizată prin analiza literaturii de specialitate din domenii circumscrise științelor economice, 

politice și juridice, în raport cu schimbările intervenite în ultimii trei ani. Această perioadă este 

caracterizată de o serie de crize suprapuse, precum: criza sanitară provocată de virusul Sars-COV-

2, criza energetică, conflictul militar din Ucraina și criza economică, evenimente care au 

reproiectat interesele mediului de afaceri la nivel național și internațional din perspectiva atragerii 

de investiții străine directe. Datorită complexității și interconectivității fenomenelor care au avut 

loc în perioada 2019-2022, parcursul de cercetare a fost modelat în așa fel încât să fie acoperit 

întreg arealul de interes. Prin urmare, această teză de doctorat este o lucrare interdisciplinară, care 

include atât elemente ce țin de contabilitate, cât și de finanțe, geopolitică, economie internațională 

și politici sociale. 

 Așadar, după un amplu parcurs al rezultatelor cercetării desprinse din literatura de 

specialitate, corelat cu schimbările bruște de paradigmă geoeconomică din ultima perioadă, s-a 

constatat că mediul de afaceri devine sensibil la schimbările geopolitice, motiv pentru care se 

impune dezvoltarea unor mecanisme de evaluare și prevenire a acestor amenințări, astfel încât 

impactul să fie minimizat. În același timp, s-a observat că riscurile geopolitice pot reprezenta o 

amenințare asupra referențialului contabil internațional, respectiv asupra scopului acestuia de a 

satisface nevoile de informare a tuturor părților interesate, prin oferirea unor informații exacte, 

semnificative, comparabile, verificabile, oportune și inteligibile.  

Accentuarea rolului economiilor emergente BRICS pe arena politică și economică 

internațională, respectiv desprinderea acestora de organisme economice internaționale importante, 

crează un semn de întrebare asupra parcursului de armonizare a normelor contabile naționale ale 

acestor țări cu referențialul internațional de raportare financiară (IFRS).  

Economiile BRICS s-au impus ca o contrapondere la instituțiile tradiționale dominate de 

occident, pledând pentru o ordine mondială mai incluzivă și mai multipolară din punct de vedere 

al divizării puterii economice și de influență. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că 

țările BRICS nu reprezintă un grup monopolitic și că au sisteme politice diferite, interese și niveluri 

de dezvoltare diferite, ceea ce uneori crează poziții divergente cu privire la unele aspecte. Dar, în 

ciuda provocărilor, BRICS este considerată o platformă importantă în promovarea cooperării între 
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țările membre. În prezent, încă nu există informații cu privire la posibilitatea ca economiile BRICS 

să dezvolte în viitor un sistem unificat de raportare financiară, procesul de realizare a acestui 

obiectiv fiind unul complex și de durată. Cu toate acestea însă, acest scenariu nu trebuie neglijat, 

mai ales pe fundalul intensificării disensiunilor politice și economice dintre Rusia și Occident.  

Sistemele contabile ale economiilor BRICS sunt diferite, fiecare dintre ele urmând propriile 

principii contabile sau standarde internaționale de raportare financiară. Pentru a facilita 

desfășurarea transfrontalieră a activităților comerciale ale companiilor și pentru a permite 

investitorilor compararea performanțelor financiare înregistrate de companii provenite din diferite 

țări, economiile BRICS promovează o mai mare compatibilitate și convergență între sistemele 

contabile naționale. Așadar, având în vedere complexitatea compatibilității standardelor de 

contabilitate și de raportare, precum și mediile de reglementare și culturale din fiecare țară, 

dezvoltarea unui sistem unificat de raportare financiară ar implică costuri substanțiale, acesta fiind 

un proces complicat și prelungit, dar care nu trebuie ignorat, ci din contra, să fie luat în vedere mai 

ales de către investitori. 

 Obiectivele și scopul cercetării au fost atinse astfel: 

 În cadrul primului capitol a fost atins obiectivul nr. 1 care oferă o prezentarea generală a 

riscurilor geopolitice și influența acestora asupra procesului de internaționalizare a companiilor, a 

surselor de finanțare, a volatilității activelor financiare și a piețelor bursiere, precum și a 

amenințărilor existente la adresa referențialului contabil internațional (IFRS). Totodată, în cadrul 

acestui capitol sunt dezbătute ideile pro și contra cu privire la necesitatea de a adapta sistemul 

internațional de raportare financiară la schimbările geopolitice globale, precum și ideile cu privire 

la definirea și dezvoltarea conceptului de geocontabilitate, drept efect al separării economiilor 

lumii și conturarea unor noi puteri economice și politice, cum ar fi grupul de economii emergente 

BRICS. 

 Obiectivul nr. 2 a fost atins în cel de-al doilea capitol unde au fost analizate și identificate 

noile oportunități de atragere a investițiilor străine directe și construirea dosarului prețurilor de 

transfer prin valorificarea informațiilor financiare și nefinanciare. Totodată, în acest demers 

științific a fost dezbătută teoria părților interesate, în special din perspectiva poziționării 

investitorilor în raport cu alți utilizatori de informații financiar-contabile, cu accent pe aportul 

acestor informații în atragerea investițiilor străine directe. 

 Accentuarea tot mai puternică pe arena politică și economică internațională a economiilor 

emergente BRICS a constituit premisa dezvoltării obiectivului nr. 3, atins în cadrul capitolului al 

treilea. Pe parcursul acestuia a fost realizată o analiză comparativă a cadrului de raportare 

financiară a companiilor din economiile emergente BRICS, fiind subliniate particularitățile 

politicilor și practicilor contabile aplicate, fiind inventariate în același timp și efectele raportării 

financiare asupra atragerii de investiții străine directe. 

 Obiectivul nr. 4 al cercetării a fost atins în al patrulea capitol, prin examinarea politicilor 

contabile și fiscale legate de prețurile de transfer aplicate de companiile din țările BRICS. Pentru 

a completa literatura de specialitate și pentru a trasa noi  direcții de cercetare a fost realizată analiza 

bibliometrică și statistică a publicațiilor științifice cu topicul ”prețuri de transfer.” 

 În cele din urmă, obiectivul nr. 5 și 6  al lucrării au fost atinse în ultimul capitol, prin 

proiectarea indicelui de predictibilitate și construirea matricii de trend a fluxurilor de investiții 

străine directe și prețurilor de transfer, utilizând informații financiare și nefinanciare, rezultatele 

fiind testate în concoranță cu nivelul de dezvoltare a economiilor naționale. 
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Contribuții proprii 

Aspectele teoretice și practice abordate pe întreg parcursul cercetării se concretizează în 

contribuții proprii care se regăsesc inclusiv în rezultatele obținute, cum ar fi: 

1.  Identificarea schimbărilor de paradigmă în internaționalizarea companiilor: conturarea 

perimetrului afectat de schimbări vizibile la nivelul afacerilor internaționale (din perspectiva 

internaționalizării companiilor) influențat de riscurile geopolitice emergente. În același timp, au 

fost analizate efectele acestor riscuri asupra surselor de finanțare, a volatilității activelor financiare 

și a piețelor bursiere, dar și asupra performanței și sustenabilității companiilor internaționalizate. 

De asemenea, s-a considerat oportună introducerea unei noi paradigme, în termeni de "geo-

contabilitate" care să ia în considerare necesitatea de adaptare a sistemului internațional de 

raportare financiară la schimbările intervenite în arena geopolitica globală și de evitare a riscului 

de divergență. 

2. Analiza teoriei părților interesate și a rolului informațiilor financiare în atragerea 

investițiilor străine directe a scos în evidență relația dintre părțile interesate și informațiile 

financiare, corelate cu obiectivele situațiilor financiare și cu nevoile de informare ale părților 

interesate. Rezultatele acestei analize au permis identificarea limitelor și obstacolelor întâmpinate 

de părțile interesate în satisfacerea nevoilor de informare și în stimularea raporturilor sustenabile 

de afaceri. Tot în acest context, a fost posibilă evaluarea aportului calității informațiilor financiare 

în atragerea ISD, prin examinarea atentă a impactului politicilor contabile asupra calității situațiilor 

financiare și a posibilităților de reducere a asimetriei informaționale între părțile interesate. 

3. Analiza comparativă a cadrului de raportare financiară specific companiilor din grupul 

BRICS,  a făcut posibilă scoaterea în evidență a particularităților specifice politicilor și practicilor 

contabile, a obiectivelor și structurii raportării financiare și nu în ultimul rând a punctelor forte și 

punctelor slabe ale procesului de comunicare economico-financiară influențată de factorii politici, 

sociali, de mediu, regionali și culturali.  

4.  Sintetizarea și analiza politicilor fiscale privind prețurile de transfer aplicate de 

companiile din țările BRICS. În acest sens s-a realizat o analiză bibliometrică și statistică a 

literaturii de specialitate cu topicul prețuri de transfer, completată de o abordare conceptuală și 

aplicativă din perspectivă contabilă, juridică și fiscală a prețurilor de transfer. De asemenea, s-a 

subliniat importanța dosarului prețurilor de transfer ca instrument de evaluare a legalității și 

conformității tranzacțiilor intragrup, concomitent cu identificarea factorilor determinanți în 

construirea dosarului prețurilor de transfer și atragerea de investiții străine directe. 

5. Construirea unui model econometric de predictibilitate a fluxurilor de ISD și prețurilor de 

transfer la nivelul celor 4 clustere de cercetare: economii dezvoltate, economii în curs de 

dezvoltare, economii emergente și economii slab dezvoltate. 

6.  Construirea unei matrice de trend a fluxurilor de ISD și a prețurilor de transfer. 

 

Limitele cercetării 

Datorită faptului că lucrarea se concentrează mai mult pe procesul de internaționalizare a 

companiilor și pe analiza amenințărilor existente la adresa actualului referențial internațional de 

raportare financiară IFRS și a impactului generat de riscurile geopolitice emergente, limitele 

cercetării sunt trasate de nivelul ridicat de incertitudine economică, politică și de securitate ce 

caracterizează economiile naționale și întreg contextul global, în sensul că schimbările ce pot 

interveni sunt imprevizibile și dificil de gestionat. 
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Una din barierele dificil de depășit constă în faptul că în prezenta lucrare sunt examinate cu 

precădere economiile emergente BRICS și cadrele specifice de raportare financiară, în defavoarea 

celorlalte tipuri de economii, deoarece economia lucrării nu a permis o cercetare mai amplă.   

        O altă limită intervine în examinarea predictibilității fluxurilor de investiții străine directe și 

a prețurilor de transfer, deoarece informațiile financiare și nefinanciare utilizate au fost selectate 

în funcție de relevanța lor, ceea ce nu exclude existența altor date și informații care pot influența 

într-o măsură mai mare sau mai mică predicția fluxurilor de investiții și a prețurilor de transfer, 

cum ar fi de exemplu: diferențele culturale, lingvistice, istorice, convingerile religioase și juridice.  

 

Direcțiile viitoare de cercetare  

Accentuarea riscurilor geopolitice din ultima perioadă și efectele vizibile și ușor de 

cuantificat asupra continuității activității companiilor multinaționale prin afectarea activității 

investiționale, au creat o serie de situații de criză inedite, ceea ce ridică o serie de întrebări fără 

răspuns în prezent, cum ar fi: Care va fi viitorul companiilor multinaționale în condițiile în care 

multe guverne vor adopta o politică de naționalizare a resurselor și evident de limitare a accesului 

operatorilor străini în favoarea celor rezidenți?; În cazul în care raporturile de afaceri vor fi 

limitate și condiționate de apartenența la un anumit grup de interese, referențialul internațional 

de raportare financiară va mai fi aplicat în forma actuală și în țările care astăzi sunt în conflict 

deschis cu sistemul anglosaxson, cum ar fi de exemplu Rusia?; În ce măsură accentuarea 

actualelor conflicte geopolitice va putea preveni riscul de divergență a standardelor contabile 

naționale/regionale cu cele internaționale?  

În această ordine de idei, această cercetare poate fi continuată și dezvoltată prin: 

1. Examinarea mai aprofundată a efectelor riscurilor geopolitice asupra diferitelor industrii 

sau companii specifice, precum și asupra evoluției și dezvoltării referențialului contabil 

internațional în concordanță cu dinamica schimbărilor; 

2. Explorarea unor metode alternative de măsurare și atenuare a efectelor riscurilor 

geopolitice asupra sustenabilității activității companiilor; 

3. Analiza nevoilor de informare și a preferințelor diferitelor tipuri de părți interesate în 

contextul internaționalizării; 

4. Cercetarea suplimentară a efectelor adoptării IFRS asupra atragerii de ISD în diferite 

tipuri de economii, incluzând diverși factori precum: religia, cultura, limba maternă, politica, 

apartenența la grupuri politice și economice, etc.; 

5. Examinarea practicilor și politicilor contabile și fiscale privind prețurile de transfer în 

contextul adoptării unui regim unic de impozitare a companiilor multinaționale la nivel global, 

respectiv cota de impozitare de 15% și eventual aplicarea unor cote de impozitare comune 

grupurilor de interese care vor escalada recomandările OECD; 

6. Aplicarea indicelui de predictibilitate proiectat în diferite contexte și cu seturi de date 

alternative; 

7. Realizarea unei examinări suplimentare a relației dintre indicele de predictibilitate și 

nivelul de dezvoltare a economiilor naționale prin valorificare informațiilor financiar-contabile; 

8. Extragerea SRI din ISD pentru a obține o imagine reală a interesului companiilor 

multinaționale de a investi în țările emergente și mai slab dezvoltate din punct de vedere economic. 

Considerăm că această direcție de cercetare este nu doar cea mai importantă ci și cea mai 

emergentă, pentru că avem posibilitatea de a cunoaște în mod obiectiv și real adevăratul interes al 

acestor companii/investitori, în sensul că putem verifica dacă sunt interesați de sprijinirea 
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economiilor și a comunităților locale sau regionale, sau sunt preocupați doar de maximizarea 

profitului, indiferent de mijloace. 

 Prezenta teză de doctorat oferă informații valoroase pentru companii, organisme de 

reglementare, investitori și alte părți interesate, deoarece le oferă prilejul de a naviga în peisajul 

geopolitic global aflat în continuă schimbare și de a putea identifica noi oportunități de atragere a 

investițiilor străine directe. În același timp, au posibilitatea de a cunoaște modalitățile de prevenire 

a evaziunii fiscale prin utilizarea corectă a politicilor contabile și fiscale aferente prețurilor de 

transfer (percepute ca instrument de erodare a bazei de impozitare). 

Deși această tematică este amplă, oferă totuși doar o imagine parțială a problematicii 

prețurilor de transfer și a factorilor care intervin în stabilirea acestora. Astfel, putem afirma că o 

altă limită a cercetării o reprezintă numărul redus de variabile luate în considerare în analiza și 

stabilirea indicelui de risc cu privire la prețurile de transfer. Totuși, este important să subliniem că 

în cadrul proiectării indicelui de predictibilitate au fost luați în considerare doar factorii care pot fi 

cuantificați, însă trebuie avut în vedere că poate exista o multitudine variată de factori 

necuantificabili, de natură calitativă ce pot influența procesul de realocare a investițiilor. 
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