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Abstract. From the theoretical point of view, it has been stated that there is a considerable probability that some cultural aspects could affect the economic environment and, consequently, the managerial
accounting. While this statement has a certain suppositional degree, we will try to test the importance of
culture within the managerial accounting. Several empirical approaches underline the existence of a
powerful impact of the national culture on the managerial accounting systems. Moreover, it is clear for
everybody that the companies’ strategic objectives are often expressed in numerical terms, but they are
chosen according to the culture.
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Originea acestei provocãri poate pãrea, la o primã
analizã, destul de simplã: studiul asemãnãrilor ºi
deosebirilor între sistemele contabile nu ar trebui sã
reprezinte numai apanajul contabilitãþii financiare.
S-a afirmat cã sistemele contabile sunt influenþate ºi
determinate de o serie de factori cum ar fi mediul economic, financiar, politic, juridic, social ºi cultural.
Fenomenele de creºtere ºi globalizare au determinat o
creºtere accentuatã a necesitãþilor de informare financiarã.
În aceste condiþii, contabilitatea, atât cea financiarã, cât ºi
cea managerialã, diferã prin conþinut ºi aplicabilitate de la
o þarã la alta. Contabilitatea reprezintã o construcþie socialã
ºi, în consecinþã, reflectã caracteristicile unui grup cultural, deci societatea în care opereazã.
Mediul economic ºi social al unei organizaþii pare sã
afecteze strategia ºi controlul. Aceste elemente pot fi
concretizate în douã concepte, culturã ºi mediu. Existã dovezi
semnificative conform cãrora obiectivul principal al unei
corporaþii poate varia de la þarã la þarã ºi de la culturã la culturã.
Deºi se pot invoca numeroase motive pentru diferenþele
internaþionale în alegerea obiectivelor, consecinþele pe termen
lung ale acestor condiþii pot fi sintetizate într-un sistem de
principii denumit generic culturã.

2. Cultura între naþional ºi internaþional
Încercarea de a înþelege diversele baze culturale ale
contabilitãþii manageriale poate fi consideratã un paradox, având în vedere presiunile evidente în favoarea unei
uniformizãri internaþionale. Aparent, oriunde ne-am
localiza, se pare cã existã interese comune privind creºterea
intensitãþii utilizãrii unor practici similare de contabilitate
financiarã. Dar, la o analizã mai atentã, pot fi relevate douã
tendinþe: conºtientizarea tot mai puternicã a specificului
cultural ºi ameninþarea armonizãrii internaþionale. Cu toate
acestea, interesele locale pot fi favorizate, încãlcându-se
tendinþele locale.
Mixajul obiectivelor locale ºi a celor globale este mai
evident în aria contabilitãþii financiare. Luând exemplul
contabilitãþii germane, atributul identitãþii naþionale a
practicilor de contabilitate financiarã a fost puþin evident
atunci când acestea au fost în concordanþã cu cerinþele
naþionale. În schimb, specificul cultural ºi-a pus mai mult
sau mai puþin amprenta vizavi de organismele
internaþionale de normalizare.
Odatã cu dezvoltarea politicilor pieþei unice a Uniunii
Europene, conºtientizarea diferenþelor culturale a fost mult
potenþatã. Intensificarea identificãrii diferenþelor a creat
ea însãºi o mai mare conºtientizare a elementelor naþionale.

69

Ingerinþe culturale în contabilitatea managerialã

1. Introducere

Economie teoreticã ºi aplicatã

Politicile de armonizare ºi standardizare au generat o
aprofundare a practicilor naþionale care pot fi modificate
de regulile ºi directivele internaþionale. Presiunile
standardizãrii regionale ºi, mai târziu, internaþionale ale
contabilitãþii financiare au avut ca efect dezvoltarea
identitãþii naþionale contabile (în condiþiile în care aceasta
nu exista deja). Prin urmare, specificul naþional ºi cultural
nu se afla neapãrat în opoziþie cu internaþionalizarea. Cele
douã pot genera relaþii creative una cu cealaltã.
Relaþia între naþional ºi global poate sã nu fie înþeleasã
imediat în domeniul contabilitãþii manageriale, deºi se pare
cã nerespectarea practicilor internaþionale favorizeazã un
anumit grad de reflecþie privind specificul ºi prevalenþa
practicilor naþionale. În acest domeniu existã, de asemenea,
ºi alte motive privind încercarea de a înþelege diferenþele
naþional-global ºi a interacþiunii între acestea. Fiind
profund legate de alte practici ale corporaþiilor ºi de management, forma, funcþiile ºi importanþa sistemelor de
contabilitate managerialã pot varia în funcþie de
poziþionarea în cadrul structurilor complexe ale
organizaþiilor. Diferitele configuraþii culturale pot
comporta explicaþii diferite ale factorilor economici ºi se
pot concretiza în forme diferite de management, iar prin
acesta, în forme diferite de calcule economice.
Un alt punct de plecare îl poate constitui acel studiu al
lui Hofstede privind valorile culturale (Feleagã, 1999).
Pentru a descrie culturile naþionale, Hofstede utilizeazã
urmãtoarele criterii sau dimensiuni care afecteazã fiecare
decizie luatã de un individ, de o societate, cu referire
specialã la activitatea economicã:
n individualism opozabil colectivismului. Aspectul fundamental abordat de aceastã dimensiune se referã la gradul
de independenþã al indivizilor în cadrul unei societãþi
(conceptul eu-noi).
n distanþã ierarhicã micã sau mare. Distanþa ierarhicã
reprezintã mãsura în care membrii unei societãþi acceptã faptul
cã puterea este inegal distribuitã în cadrul organizaþiilor.
Aceasta afecteazã comportamentul membrilor societãþii. O
distanþã ierarhicã mare semnificã o acceptare a ordinii ierarhice
în care fiecare deþine o poziþie ce nu trebuie justificatã.
n control puternic sau slab asupra incertitudinii. În
acest caz este vorba de gradul în care membrii unei societãþi
se simt ameninþaþi de incertitudine ºi ambiguitate.
n masculinitate opozabilã feminitãþii. Masculinitatea
este datã de preferinþa pentru realizare, eroism, hotãrâre ºi
succes material. Prin opoziþie, feminitatea constã în
predilecþia pentru relaþii umane, modestie, grija pentru cei
slabi ºi calitatea vieþii.
Într-un studiu ulterior (Hofstede, Bond, 1988) s-a
adãugat o altã dimensiune celor patru. Aceasta a fost
denumitã dinamism confucian sau orientare pe termen lung,
dimensiune care diferenþiazã societãþile cu o viziune pe
termen lung asupra problemelor (societãþile asiatice) de
cele cu o orientare pe termen relativ scurt (în primul rând
þãrile europene ºi anglo-saxone).
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Cel puþin din punct de vedere teoretic, Hofstede (1991)
a afirmat cã existã o probabilitate considerabilã ca anumite
aspecte culturale sã afecteze ºi sistemele de contabilitate
managerialã.

3. Culturã ºi control
Principalele provocãri ale sistemului de contabilitate
managerialã pot fi formalizate astfel:
n care este obiectivul strategic al organizaþiei?
n de ce tipuri de resurse are nevoie organizaþia ºi de
unde anticipeazã sã le obþinã pe termen scurt si pe termen
mai lung?
n existã un sistem în funcþiune care sã alerteze
organizaþia în dificultate cã sunt necesare mãsuri corective?
Cum se demonstreazã cã organizaþia ºi-a atins obiectivele?
n cum se evalueazã ºi recompenseazã performanþa
managerului?
Într-o abordare internaþionalã se mai pot adãuga
urmãtoarele probleme:
n cum afecteazã mediul intern ºi extern necesitãþile
informaþionale?
n existã viziuni diferite în þãri diferite privind
rãspunsurile la primele patru întrebãri?
Toate aceste elemente pot fi sintetizate astfel (Gray et
al., 2001: p.48):
Obiectivele
organizaţiei

Strategie

Planificare
şi bugetare

Feedback

Control

Recompensă

Lanþul valorii în decizia managerialã

este mai micã, atunci ºi necesitatea de a defini care parte a
bugetului este controlabilã de un anumit compartiment
sau persoanã este proporþional mai redusã. De fapt, nu este
lipsit de sens sã afirmãm cã noþiunile occidentale de
verificare ºi evaluare ale contabilitãþii manageriale se
bazeazã pe ipoteza cã individul este responsabil ºi poate fi
culpabilizat. Prin urmare, cultura individualistã se aflã la
baza sistemului. Încadrându-se în aceastã idee, anumite
lucrãri de datã recentã se întreabã dacã teoriile occidentale
fundamentale behavioriste care se aflã la baza contabilitãþii
manageriale ºi controlului, cum ar fi teoria agenþiei, sunt
relevante pe plan internaþional pe fondul relativitãþii
culturale (Sharp, Salter, 1997).
Dintre dimensiunile prezentate de Hofstede,
masculinitatea ºi feminitatea par sã aibã o relevanþã mai
redusã în domeniul contabilitãþii manageriale. Controlul
incertitudinii pare sã fie, de asemenea, puþin relevant. Este
firesc sã ne aºteptãm ca societãþile care se tem de
incertitudine sã elaboreze planuri detaliate pe termen mai
lung. Sau organizaþia poate renunþa la procesul de
planificare generalã, desemnând câteva persoane-cheie care
sã conducã colectivitãþi mai mici. În plus, au existat anumite
critici privind faptul cã mãsurile de control al incertitudinii
sunt mai puþin eficiente în culturile estice.

4. Stabilirea obiectivelor în viziune internaþionalã
De-a lungul timpului s-a scris mult despre strategia
corporaþiei. În ceea ce priveºte societãþile multinaþionale,
stabilirea obiectivelor strategice presupune ca managerii sã
se concentreze asupra alegerii unei þinte numerice adecvate.
Obiectivele pot fi cuantificate în termenii unui indicator de
buget sau unei rate financiare ºi par sa difere de la o þarã la
alta. Astfel, printre obiectivele posibile se pot enumera:
rentabilitatea investiþiei (return on investment – ROI); cifra
de afaceri; reducerea costurilor; obiectivele de calitate; cota
de piaþã; profitabilitatea; analiza buget-realizãri.
Fiecare dintre aceste obiective prezintã avantajele sale.
Un obiectiv este cel mai bine definit prin concentrarea
asupra societãþii din cadrul grupului pentru care se stabileºte
obiectivul. Vânzãrile sau cota de piaþã sunt semnificative
pentru o filialã care nu are control asupra costurilor
intrãrilor ºi al cãrei scop principal este de a vinde bunurile
produse de cãtre o altã societate a grupului. Profitabilitatea
este mai adecvatã unei filiale autonome. În plus, diferitele
obiective pot fi legate ºi de acea parte a operaþiilor proprii
pe care le controleazã. Existã dovezi importante cã
obiectivul principal al unei societãþi diferã de la þarã la
þarã, de la culturã la culturã. Mai multe studii empirice
ilustreazã acest lucru.
Societãþile multinaþionale din SUA
În unul din primele ºi cele mai importante studii ale
obiectivelor întreprinderilor multinaþionale, Robbins ºi
Stobaugh au analizat aproximativ 200 de multinaþionale,
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Pentru o funcþionare eficientã a sistemului de
contabilitate managerialã trebuie sã se înþeleagã, printre
altele, în primul rând comportamentul individual ºi modul
în care indivizii interacþioneazã în cadrul organizaþiei. Deºi
organizaþiile se adapteazã continuu la modificãrile
mediului extern, acestea trebuie sã aibã un obiectiv foarte
clar. Activitatea de control în cadrul unei organizaþii trebuie
sã corespundã cu obiectivul stabilit, sã se modifice ºi sã se
adapteze acestuia. Contabilitatea ºi controlul manageriale
nu reprezintã tot ce implicã conducerea unei entitãþi. Deºi
acestea sprijinã atingerea obiectivului, nu indicã ºi
obiectivele care trebuie alese. De asemenea, nu pot fi
împiedicate totdeauna adoptarea deciziilor strategice ºi
operaþionale care pot fi incorecte ca urmare a neînþelegerii
obiectivelor sau a modului în care o anumitã decizie poate
afecta atingerea obiectivelor respective.
Impactul fiecãrei variabile culturale, consideratã în mod
individual, asupra contabilitãþii manageriale nu este
întotdeauna clar. Studiile realizate sugereazã faptul cã
valorile de bazã care afecteazã sistemul de contabilitate
managerialã sunt gradul de individualism, distanþa
ierarhicã ºi, posibil, orientarea pe termen lung.
Astfel, este interesant de observat cã þãrile asiatice, care
sunt mai puþin individualiste ºi mult mai orientate pe termen
lung, manifestã tendinþa alegerii unor obiective ce reflectã
mai puþin rezultate, efecte imediate ºi corespund profilului
dominant al unei pieþe pe termen mai lung. Aceste elemente
sunt reflectate de primele lucrãri în domeniul contabilitãþii
financiare, lucrãri ce pun în relaþie contextul cultural ºi
practica raportãrii financiare (cu cele patru valori ale culturii
contabile: profesie contabilã-control legal, uniformitate-flexibilitate, conservatorism-optimism, discreþie-transparenþã).
La fel ca ºi alegerea obiectivelor, procesul de bugetare
poate varia de la þarã la þarã. Societãþile colectiviste tind sã
realizeze planificãri ºi recompensãri la nivel de grup, în
timp ce în cazul culturilor individualiste se pot stabili o
serie de bugete care, împreunã, devin un contract ce pune în
relaþie performanþa ºi recompensa la nivelul fiecãrui individ.
Nivelurile de participare la procesul bugetãrii pot fi
determinate cu ajutorul dimensiunii distanþã ierarhicã.
Dupã cum aminteam, distanþa ierarhicã reprezintã gradul
în care membrii unei societãþi acceptã cã puterea în cadrul
organizaþiei este inegal distribuitã. O societate caracterizatã
prin distanþã ierarhicã mare este aceea în care cei conduºi
acceptã ºi aºteaptã ca puterea sã vinã de la nivelurile
superioare. Acest lucru pare sã obstrucþioneze procesul de
bugetare participativ, mai ales în societãþile unde puterea
este distribuitã într-un mod mai egal. În aceastã situaþie
este posibil ca feedback-ul sã fie diminuat.
În ceea ce priveºte evaluarea performanþei,
recompensarea grupului, mai des întâlnitã în societãþile
colectiviste, apare mai greu, astfel încât planificarea poate
fi realizatã cu uºurinþã pe termen mai lung. În cele din
urmã, dacã necesitatea de a imputa ceva sau de a
recompensa un individ anume dintr-un grup sau organizaþie
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reprezentând aproape toate industriile majore, cu
importante investiþii externe ºi un volum anual al vânzãrilor
(tot externe) de peste 20 milioane de dolari (Nobes, Parker,
1998). În ceea ce priveºte evaluarea performanþei
financiare, s-au conturat urmãtoarele concluzii: (i) mai
multe elemente corporale ºi necorporale care au fãcut
obiectul evaluãrii iniþiale a investiþiei au fost rareori luate
în considerare în aprecierea performanþei filialelor strãine
(de exemplu, valoarea garanþiei societãþii mamã pentru un
împrumut primit de filialã, costul potenþial al excluderii
de pe piaþã ca rezultat al acþiunilor unui concurent); (ii)
filialele strãine au fost analizate folosind aceleaºi criterii
ca ºi pentru cele locale; (iii) cea mai utilizatã mãsurã a
performanþei a fost pentru toate filialele ROI; (iv) datoritã
problemelor de calcul ºi limitelor inerente privind
indicatorul ROI, aproape toate multinaþionalele au utilizat
instrumente suplimentare pentru a mãsura performanþa
filialelor strãine; (v) cel mai utilizat instrument suplimentar
a fost comparaþia cu bugetul.
Pe baza unui eºantion de 70 de multinaþionale din industria chimicã, s-a constatat cã s-au utilizat obiective multiple, incluzând, în ordine descrescãtoare, profitul, ROI,
comparaþia buget-realizãri pentru profit ºi cifra de afaceri.
Abdallah ºi Keller, într-un studiu empiric privind 64 de
multinaþionale SUA, au identificat patru elemente-cheie
(Abdallah, Keller, 1985): ROI; profit; comparaþia ROI
bugetat-ROI efectiv; comparaþia profit bugetat-profit efectiv.
Lucru validat ºi de alte studii, bugetele, profitul ºi ROI
dominã lista obiectivelor.
Dupã cercetãrile iniþiale ale obiectivelor de performanþã
din cadrul multinaþionalelor SUA, o serie de alte analize
au examinat practicile contabilitãþii manageriale ºi din
alte þãri. În plus, unele zone sunt destul de similare SUA
din punct de vedere cultural, putându-se previziona astfel
anumite concluzii.
Societãþile multinaþionale din Marea Britanie. Având la
bazã un studiu privind 11 multinaþionale britanice, s-a
concluzionat cã acestea preferã sã utilizeze comparaþiile buget
– realizãri, urmate îndeaproape de anumite forme de ROI. De

asemenea, s-a mai constatat cã societãþile britanice au avut
tendinþa de a folosi pentru filialele strãine aceeaºi formã de
ROI ca în cazul celor locale (Appleyard et al., 1990).
Societãþile multinaþionale din Japonia
Cercetãri efectuate în þãri care sunt în mod semnificativ
diferite cultural faþã de SUA genereazã adesea rezultate
foarte diferite. Shields (1991) a trecut în revistã obiectivele
caracteristice multinaþionalelor din Japonia ºi SUA,
demonstrând existenþa unor diferenþe majore între cele
douã þãri. Societãþile nipone tind sã se bazeze pe vânzãri,
acesta fiind de departe cel mai important criteriu al lor, în
timp ce în SUA se preferã ROI.
Într-o manierã similarã, s-au studiat ºi comparat
obiectivele a 256 multinaþionale din Japonia ºi 80 nordamericane (Bailes, Assada, 1991). Respondenþii au fost
solicitaþi sã identifice cele mai importante obiective pentru
managerii filialelor. S-a constatat cã majoritatea societãþilor
nipone (86,3%) au preferat sã utilizeze cifra de afaceri ca
obiectiv general, în timp ce profitul net ocupã locul doi
(44,7%). Din contrã, companiile americane tind sã utilizeze
cel mai adesea ROI ca obiectiv la nivel de filialã (68,4%).
Este interesant de observat cât de lipsit de importanþã apare
ROI pentru multinaþionalele japoneze.
Demirag (1994) a observat cã societãþile japoneze din
Marea Britanie au tendinþa sã utilizeze cifra de afaceri ºi
cota de piaþã drept obiective pe termen lung.
Toate aceste studii demonstreazã cã impactul culturii
asupra sistemelor de contabilitate managerialã poate fi unul
foarte puternic, iar concluzia generalã este aceea cã
obiectivele companiilor din diferite þãri variazã
considerabil. Naþiunile asiatice sunt, în mod evident, mai
puþin individualiste ºi mai mult orientate pe termen lung.
Acestea se concentreazã mai puþin asupra câºtigurilor
imediate ºi aleg obiective consecvente cu un profil dominant al pieþei pe termen mai lung. Prin opoziþie, societãþile
anglo-americane preferã, în general, un termen mai scurt ºi
mai multe obiective bazate pe profit, ca de exemplu
rentabilitatea investiþiei.
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