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Rezumat. Criza din anul 2008 a fost generată de câteva erori ale 
unor instituţii financiare mari: nu au fost aplicate corelaţiile necesare pe 
termen lung ale echilibrului în concordanţă cu teoria economică şi practica 
contabilă, insuficienţa controlului asupra fluxurilor financiare, management 
greşit al unor firme foarte importante, nefolosirea instrumentelor actuariale 
etc. Provizioanele pentru o serie de clienţi şi valoarea activelor nu au fost 
înregistrate în contabilitate în conformitate cu sistemul IAS-IFRS. Există un 
interes internaţional colectiv privind contabilitatea marilor instituţii 
financiare care gestionează o parte importantă a lichidităţilor aflate pe piaţa 
internaţională. Analiza rentabilitate-cost nu a fost aplicată în concordanţă 
cu teoria economică. Frauda, inclusiv frauda contabilă, a fost prezentă în 
marile instituţii financiare. 
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Introducere 
În contabilitate şi în dreptul contabil şi-au făcut loc de-a lungul timpului 

marea majoritate a problemelor, dilemelor şi teoriilor economice majore din 
ştiinţa economică. Printre cauzele principale ale crizei financiare declanşate în 
anul 2008 se află frauda contabilă, abaterea exagerat de mare şi nejustificată 
dintre conceptele teoriei economice generale şi modul de utilizare operaţională 
a acestor concepte în contabilitatea sau în gestiunea financiară, exagerarea 
modului de tratare pe bază de excepţie a diferitelor situaţii pe care le întâlnesc 
firmele în activitatea curentă, cu abatere semnificativă faţă de abordarea pe bază 
de raţionamente profesionale unanim acceptate. 

 
1. Corelarea dintre sistemul conceptual al economiei politice şi cel al 

contabilităţii. Practica generală şi practică la marile instituţii financiare 
1.1. Problema echilibrului sau dilema echilibru-dezechilibru a avut 

ecouri inclusiv în cadrul contabilităţii şi al dreptului contabil. Au fost 
consemnate doctrine contabile care s-au centrat pe conceptul de evoluţie 
echilibrată. La nivel microeconomic echilibru înseamnă: 

a) corelaţie între venituri şi cheltuieli pe termen scurt, mediu şi lung, 
astfel încât să se înregistreze un profit raţional, în concordanţă cu parametrii de 
valorificare a capitalului investit în alte proiecte, ponderat cu gradul de risc al 
afacerii; 

b) corelaţie între încasări şi plăţi pe termen scurt, mediu şi lung, astfel 
încât să se înregistreze un flux de trezorerie pozitiv sau un flux de trezorerie 
negativ sustenabil pe piaţa financiară conform unor estimări rezonabile; 

c) corelaţie în permanenţă între structura activelor şi cea a datoriilor firmei. 
Contabilitatea şi dreptul contabil au fost influenţate de studiile din ştiinţa 

economică privind posibilitatea şi oportunitatea dezechilibrului ca instrument 
de evoluţie spre performanţă. Unele strategii microeconomice bazate pe 
dezechilibru conduc către un echilibru pe termen lung. Procesele de integrare 
regională şi cele aferente economiei globale au incitat firmele să apeleze la 
formule care dezechilibrează cel puţin parţial corelaţiile aşa cum sunt formulate 
în varianta clasică. 

Marile instituţii financiare care au dat faliment în anul 2008 şi au generat 
criza nu au aplicat corelaţiile privind echilibrul pe termen lung în concordanţă 
cu teoria economică şi practica contabilă. 

 
1.2. Controversa liber schimb-protecţionism a făcut obiectul unor studii 

de mare rafinament teoretic, inclusiv printr-o formalizare matematică de mare 
clasă. Contabilitatea a avut în timp rolul de a înregistra toate elementele care fac 
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diferenţa în derularea afacerilor dintre regimul juridic al liberului schimb şi cel 
al protecţionismului. Nu poate fi imaginată o dezbatere privind aceste două 
mari opţiuni în lipsa unor informaţii privind impactul concret la nivel de firmă. 
Atât argumentele în favoarea liberului schimb, cât şi cele în favoarea 
protecţionismului se bazează pe evaluarea impactului pe care îl produc 
diferenţierile dintre cele două regimuri juridice. La nivelul firmelor comparaţia 
trebuie făcută între nivelul mai mare al taxelor vamale pentru tranzacţiile de 
comerţ exterior şi oportunitatea derulării unor afaceri în mai multe ţări fără taxe 
vamale. Comparaţiile se fac în special la nivelul contului de profit şi pierdere. 
Analiza presupune introducerea ipotezelor privind structura volumului de 
activitate şi a cifrei de afaceri. Taxele vamale sporesc costurile firmelor care 
importă pe o anumită piaţă, respectiv pe cele ale producătorilor şi exportatorilor 
din ţările partenere. În acelaşi timp taxele vamale sprijină firmele care produc şi 
vând pe piaţa naţională. Din punct de vedere al calculelor de optimizare la nivel 
macroeconomic se pun în ecuaţie taxele vamale reduse care afectează veniturile 
(în calitate de venituri bugetare mai mici) în valoare relativă şi absolută 
comparativ cu avantajele pe circuitul economic sau cele în favoarea 
consumatorilor. Protecţionism înseamnă taxe vamale (în calitate de venituri 
bugetare) mai mari cu impact asupra dezvoltării sectoarelor care aduc progresul 
în economie la un moment dat. Elaborarea modelelor privind avantajele 
protecţionismului sau ale liberului schimb au avut la bază, printre altele, 
inclusiv datele din contabilitatea firmelor implicate în tranzacţii la care taxele 
vamale au un rol important în poziţionarea pe piaţă. Susţinerea de către 
autorităţile publice într-o măsură mai mare sau mai mică a liberalizării 
comerţului exterior este legată de interesele directe sau indirecte faţă de unele 
categorii de tranzacţii. Informaţiile privind sistemul de interese microeconomice 
şi intensitatea acestui interes provin în mare măsură din contabilitate.  

Comerţ liber nu echivalează cu lipsa regulilor. Controlul fluxurilor 
financiare este foarte important. Dacă nu există controlul managementului şi un 
număr mic de oameni decide asupra unor sume mari de lichidităţi fără control 
(ca în instituţiile financiare din SUA) pericolul de fraudă este destul de mare şi 
poate genera efecte în concordanţă cu suma de bani gestionată eronat.  

Diferitele accelerări sau încetiniri ale ritmului liberalizării pot fi puse pe 
seama acestor interese reflectate de contabilitate. În setul de informaţii relevante 
asupra acestui subiect figurează asociaţii/acţionarii firmelor cu interese de 
afaceri supuse procesului de liberalizare a comerţului exterior. Ritmul lent de 
integrare a pieţei serviciilor în Uniunea Europeană poate fi pus pe seama unei 
participări reduse a parlamentarilor europeni în firme de tehnologia 
informaţiilor sau în general de servicii transfrontaliere. 
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1.3. Dilema eficienţă economică-justiţie socială (echitate) în repartiţia 
bogăţiei şi a veniturilor a fost introdusă în teoria economică încă de la jumătatea 
secolului al XIX-lea, dar a fost reflectată în contabilitatea firmelor treptat în 
secolul XX. Stadiul actual al practicii la nivel microeconomic în aplicarea 
dezideratelor de justiţie socială are aplicabilitate în special la segmentul cel mai 
performant şi este legat de conceptul responsabilitate socială corporatistă. 
Dreptul contabil a trebuit să găsească soluţii de reglementare a raporturilor 
legate de aplicarea acestui concept. Contabilitatea a introdus formule de 
înregistrare, gestionare şi raportare a modului în care este aplicat acest 
principiu. 

Justiţie socială nu se obţine prin sprijinul acordat cu ajutorul impozitelor 
plătite de populaţia săracă pentru bănci conduse eronat. De asemenea, nici 
eficienţă economică nu se obţine prin acelaşi tip de sprijin acordat băncilor. În 
aceste condiţii se pune întrebarea de ce să fie menţinute instituţii financiare care 
au generat criza.  

 
1.4. O problemă globală a omenirii care a fost inclusă în obiectul de 

studiu al ştiinţei economice a reprezentat-o de la mijlocul secolului XX raportul 
dintre risipa de resurse şi bunăstarea oamenilor sau conexiunea dintre nivelul 
calităţii vieţii şi protecţia mediului. Răspunsurile dreptului contabil şi ale 
contabilităţii la această problemă au constat în: 

 perfecţionarea metodelor de calculaţie a externalităţilor negative ale 
firmelor rezultate din neaplicarea normelor de protecţia mediului; 

 conectarea contabilităţii financiare şi manageriale la contabilitatea 
mediului; 

 perfecţionarea tehnicii bilanţului astfel încât să devină operaţional 
conceptul “bilanţ de mediu”; 

 corelarea dintre nevoile de informare privind mediul şi oferta de 
rapoarte a contabilităţii; 

 adaptarea metodelor de calculaţie a costului produselor pe întreaga 
durată de viaţă, inclusiv prin evaluarea costului rezidual în calitate de 
deşeu; 

 adaptarea sistemului de provizioane la proiectele cu impact asupra 
mediului, inclusiv în industria minieră; 

 susţinerea mecanismului informaţional al dezvoltării durabile cu 
metodologii şi proceduri contabile adaptate şi adecvate specificului 
acestuia.  

La astfel de probleme politica bugetară a formulat soluţii în zona sa de 
impact economic şi social. Sistemele de taxare a poluării, de susţinere a 
cercetărilor pentru energie curată au fost câteva din primele răspunsuri ale 
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politicilor bugetare care au şi dat roade acolo unde au fost aplicate. Astfel nu 
după mulţi ani unele ţări, deşi în plin proces de dezvoltare economică, şi-au 
redus dependenţa de resursele primare de energie şi au adus o contribuţie 
majoră la crearea unei politici de protecţie a mediului reală şi eficientă. 

Reprezintă externalităţi negative managementul eronat al companiilor 
care dau faliment ca şi fraudele contabile. Nivelul plătit din bugetul public este 
măsura acestui tip de externalitate. Guvernul poate utiliza instrumente de 
control pentru a reduce acest tip de externalitate negativă. 

 
1.5. O altă problemă a ştiinţei economice a reprezentat-o evaluarea 

dinamicii economice cea mai adecvată pentru a nu perturba echilibrele sociale şi 
a imprima un progres real în nivelul de trai al oamenilor. Un pas important făcut 
de ştiinţa economică a fost în direcţia utilizării aparatului din matematică şi în 
special al formalizării conceptelor sau relaţiilor studiate. Este vorba de 
modelarea matematică a fenomenelor şi proceselor economice. O astfel de 
tendinţă s-a reflectat şi în contabilitate. Modul în care s-a manifestat impactul 
modelării în politica bugetară a cuprins mai multe planuri. În primul rând au 
fost elaborate modele matematice microeconomice în care erau incluse date din 
sistemul informaţional-contabil. De regulă nu a lipsit din majoritatea modelelor 
microeconomice profitul, cifra de afaceri, activitatea desfăşurată. În ultima 
vreme se face trimitere la recunoaşterea regulilor corporatiste. Toţi aceşti 
parametri sunt rezultatul prelucrării informaţiei din contabilitate sau reprezintă 
proceduri contabile pe clase de rigoare, inclusiv în privinţa sistemului de 
raportare. Băncile care au dat faliment în anul 2008 nu au aplicat în 
management instrumentele actuariale.  

În al doilea rând au fost elaborate modele pentru firme în funcţie de 
parametrii politicii bugetare. Nu au fost neglijaţi parametrii cum ar fi evoluţia 
încasărilor bugetare în funcţie de dezvoltarea economiei sau de gradul de 
impunere (presiunea fiscală). Aceste modele au fost supuse analizei în special 
din perspectivă doctrinară. 

La nivel microeconomic au apărut modele care au prezentat evoluţia 
firmei din diverse sectoare de activitate sub influenţa inclusiv a parametrilor 
bugetari cum ar fi cotele de impunere pentru salarii, impozitul pe profit, taxa pe 
valoarea adăugată. De asemenea, au fost făcute analize asupra influenţei pe care 
au avut-o impozitele asupra degradării situaţiei unor segmente de agenţi 
economici, în special întreprinderi mici şi mijlocii.  

 
1.6. Din perspectiva ierarhizării sau structurii pe clase a ştiinţelor 

economice contabilitatea face parte din categoria ştiinţelor aplicative sau a 
metodelor aplicative. La nivelul ei sunt aplicate o foarte mare parte a 
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elementelor de teorie fundamentală sau chiar de filosofie economică. Se ştie că 
dezbaterile privind conţinutul sistemului informaţional contabil au prilejuit şi 
încă dau ocazia unor ample dezbateri ale utilizatorilor legitimi ai situaţiilor 
financiare, asupra formei sau conţinutului raportărilor contabile, a modului cum 
sunt explicaţi indicatorii de analiză, a implicaţiilor economice ale diferitelor 
opţiuni contabile. 

Reguli importante ale contabilităţi, inclusiv sistemul IAS-IFRS, nu au fost 
aplicate de marile bănci. Provizioanele pentru o gamă largă de clienţi nu au fost 
înregistrate în contabilitate, valoarea activelor a fost înregistrată fără respectarea 
regulilor privind evaluarea, o serie de alte reguli ale dreptului contabil nu au 
fost respectate.  

 
1.7. Orice componentă a ştiinţei economice are un mecanism propriu prin 

care susţine un set de interese. Contabilitatea şi dreptul contabil ca parte a 
ştiinţei economice răspund unor interese complexe şi în dinamică. Pe de o 
parte, contabilitatea şi dreptul contabil urmăresc interese colective naţionale, 
fiind în corelare cu macroeconomia. Impozitele şi taxele sunt plătite de firme în 
cea mai mare parte. Gestiunea fiscală în scopul controlării masei impozabile la 
nivel de firmă are nevoie în primul rând de date din contabilitate. Este adevărat 
că evoluţiile recente ale contabilităţii marchează desprinderea de exigenţele 
stricte ale fiscalităţii, dar aceasta nu înseamnă că pentru calcularea impozitelor 
şi taxelor au apărut fluxuri noi de informaţii şi documente. Gestiunea fiscală 
preia în continuare date din contabilitate pe care le supune prelucrărilor cerute 
de exigenţele sale specifice. De regulă impozitele şi taxele fac parte din 
costurile firmelor. Acolo unde subiectul impunerii nu este clar definit practica a 
demonstrat că se ajunge tot în contabilitatea întreprinderii.  

Dacă este de interes colectiv naţional contabilitatea tuturor categoriilor de 
firme, cu atât mai mult devine de interes colectiv internaţional contabilitatea 
marilor instituţii financiare care gestionează o parte importantă din lichidităţi de 
pe piaţa internaţională. Dar controlul contabilităţii acestor categorii de instituţii 
nu a fost în concordanţă cu activele şi cifra lor de afacere. 

Una dintre formele de susţinere a relansării economice o reprezintă 
mecanismul subvenţiilor publice (ajutorul de stat). Contabilitatea are 
următoarele sarcini în gestiunea ajutorului de stat: 

 furnizează informaţii privind oportunitatea acordării ajutorului şi 
aplicarea criteriilor de selecţie; 

 urmăreşte înregistrarea ajutorului de stat ca element al veniturilor 
nefiscale ale firmelor; 
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 ajută la gestionarea modului de utilizare; 
 permite monitorizarea ulterioară a ajutorului de stat şi a efectelor sale 

pe plan micro-economic şi pe plan general. 
Plata impozitelor de către firme poate fi supusă unui control încrucişat 

prin intermediul trezoreriei finanţelor publice şi al contabilităţii firmelor. 
Existenţa documentelor justificative contabile ajută la identificarea unor erori 
de înregistrare la trezoreria finanţelor publice. Din aceste considerente 
contabilitatea priveşte interese colective generale.  

Apare o nuanţare a sistemului de interese urmărit la nivel microeconomic. 
Se ştie că la nivel de firmă interesele se prezintă într-un mod diversificat, 
structurat, stratificat. Patronatul (acţionarii sau asociaţii) are interese legate de 
profit, cifră de afaceri şi valoare a firmei. Managerii urmăresc îndeplinirea 
indicatorilor de performanţă. Cu cât cheltuielile sunt mai mari cu atât indicatorii 
devin mai greu de atins. Salariaţii au interesul continuităţii exploataţiei în 
scopul păstrării locurilor de muncă şi al unei surse de venit stabil şi sigur. Dacă 
nivelul de impunere este mai ridicat, fie scade salariul net, fie sporeşte riscul 
întreruperii afacerii. Ca persoane fizice particulare atât managerii, cât şi 
salariaţii doresc salarii cât mai mari, care să acopere în măsură cât mai mare 
nevoile lor de consum. După criză datoria publică va creşte, iar impozitele vor 
trebui să acopere această datorie. Toată populaţia va plăti pentru pierderile din 
marile instituţii financiare. 

Ultima parte a secolului XX a marcat, inclusiv şi mai ales în Europa, un 
amplu proces de regionalizare. Contabilitatea este parte a acestui proces. Mai 
mult decât atât, contabilitatea a devansat ca ritm integrarea europeană. 
Contabilitatea firmelor din statele Uniunii Europene a intrat în faza de 
normalizare internaţională. Din acest motiv legislaţia privind libertatea de 
mişcare a capitalurilor, de mobilitate a cetăţenilor europeni în crearea de firme 
în orice stat al Uniunii Europene a găsit contabilitatea pregătită. Singurele 
bariere care mai există sunt cele lingvistice. Din punct de vedere al raportărilor 
contabile există o totală regionalizare în ceea ce priveşte formatul şi conţinutul 
poziţiilor principale. Din acest punct de vedere se poate spune că există o 
corelaţie între normalizarea contabilităţii şi economia regională.  

În epoca globalizării apar corelaţii între contabilitate şi politicile bugetare 
naţionale privite în interdependenţa lor datorită Acordurilor dintre ţări privind 
evitarea dublei impuneri. În aceste condiţii putem vorbi de o practică 
internaţională fără graniţe a procedurilor de urmărire şi gestionare în cadrul 
firmelor participante la circuitul internaţional de valori a exigenţelor acordurilor 
de evitare a dublei impuneri. Între exigenţele respective se numără înregistrarea 
separată a furnizorilor din afara graniţei (furnizori externi), a prestaţiilor de 
natura serviciilor în cadrul acestor relaţii, emiterea de rapoarte la nivelul 
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fiecărui furnizor/prestator privind sumele şi datele la care au fost decontate 
prestaţiile. Este important totuşi să nu fie importate tehnicile de fraudă contabilă 
în calitate de practică profesională internaţională.  

Sistemele de finanţare prin intermediul organismelor financiare 
internaţionale gen FMI impun restricţii în politicile publice privind susţinerea 
transparentă a diferitelor categorii de firme, reducerea sau eliminarea 
subvenţiilor încrucişate, creditul fiscal şi parafiscal. Aceste restricţii îşi găsesc 
răspuns în proceduri contabile adecvate la nivelul firmelor care să poată 
identifica prezenţa oricărui ajutor de stat, direct sau indirect, a oricărei forme de 
intervenţie publică în afacerile firmelor. Din cele prezentate putem constata că 
începe să se nască astfel o corelaţie între contabilitate şi mondoeconomie. 

Impozitele şi taxele sunt prelevări care reduc venitul disponibil al 
anumitor indivizi. Legile fiscale stabilesc în marea majoritate a cazurilor că 
plătitorul impozitelor şi taxelor aferente drepturilor de personal este firma 
(angajatorul). Această separare este valabilă în special la impozitele cu reţinere 
la sursă. Firma ca atare este o creaţie juridică şi cuprinde un set de interese. Pot 
fi afectate profiturile patronilor, salariile managerilor, salariile angajaţilor. 
Uneori este posibil ca modificările fiscale să se regăsească direct în buzunarul 
consumatorilor sau utilizatorilor bunurilor economice oferite de firmă. Prin 
intermediul contabilităţii se poate preciza care sunt beneficiarii reali ai 
achiziţiilor publice şi ai ajutorului de stat, respectiv cine obţine profit din 
tranzacţiile respective, cine consumă şi cine produce bunurile care fac obiectul 
achiziţiilor publice sau ale ajutorului de stat.  

Este relevant de aflat în problematica sistemului de interese şi palierul de 
nevoi sociale la care se adresează consumul public. Plăţile pentru protecţie 
socială se adresează în cea mai mare parte pentru nevoile fiziologice. 
Învăţământul finanţat din fonduri publice are în vedere nevoile de cunoaştere 
ale omului, deci pe un palier superior. Cheltuielile destinate pentru Ministerul 
Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor privesc securitatea 
persoanei şi avutului. Analiza cheltuielilor din punct de vedere al palierelor de 
nevoi umane cărora se adresează poate reprezenta un punct de pornire în 
stabilirea pe această bază a nivelului de dezvoltare a ţării şi mai ales a 
perspectivelor sale. Atunci când politica bugetară este îndreptată prioritar spre 
nevoi fiziologice de bază apare un indiciu clar al unui nivel de dezvoltare redus 
şi al unor perspective mici în viitor. 

Abordarea politicii bugetare din unghiul de vedere al intereselor 
economice poate fi adâncită în analiza mutaţiilor pe care le provoacă asupra 
ierarhiilor pe piaţă. Dacă politica bugetară se limitează la redistribuire de 
fonduri către nevoi colective generale atunci ea îşi îndeplineşte menirea. În 
măsura în care au loc modificări ale ierarhiilor pe piaţă putem vorbi de o 
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politică ce afectează şi distorsionează concurenţa. O astfel de politică bugetară 
este nocivă complexului economic naţional şi randamentelor pe care le au 
pieţele.  

 
2. Analiza corelaţiei rentabilitate-cost în strategia de dezvoltare a firmei 
În cadrul procesului decizional din întreprinderile moderne corelaţia 

rentabilitate-cost are o poziţie specială. Problema respectivă presupune o 
analiză dinamică ce porneşte de la punctul critic şi urmăreşte în timp situaţia 
rentabilităţii pe produs în funcţie de curbele esenţiale care condiţionează 
profitul. 

Majoritatea specialiştilor susţin că politica produselor constituie un 
domeniu hotărâtor al opţiunilor fundamentale în activitatea economică. Pentru a 
decide introducerea sau scoaterea din folosinţă, dimensiunile sau diversificarea 
serviciilor este de maximă utilitate studierea ciclului de viaţă al bunurilor, atât 
la producător, cât şi la consumator, în corelaţie cu dinamica rentabilităţii. 
Analiza cost-rentabilitate se completează cu analiza cost–venit, cost– marjă 
brută, profit–capital imobilizat sau capital social. Frecvent apar decalaje 
pozitive sau negative faţă de aşteptările patronatului sau ale administratorilor. 
Analiza economică va propune soluţiile concrete în funcţie de fiecare situaţie în 
parte. 

În cazul unor decalaje negative nesustenabile rentabilitate-cost mult peste 
aşteptări este posibilă decizia de oprire a exploatării sau chiar a funcţionării 
entităţii patrimoniale. Astfel de decizii se iau dacă  

 se manifestă tendinţa creşterii dimensiunii pierderilor cumulate; 
 pentru redresare sunt necesare investiţii foarte mari, care pot fi 

recuperate în condiţii financiare mai slabe decât cele curente de pe 
piaţă; 

 nu sunt semne de redresare în viitorul previzibil; 
 valoarea separată a activelor depăşeşte valoarea entităţii (valoarea 

afacerii respective în condiţiile procesului economic existent). Oprirea 
activităţii înseamnă suspendarea activităţilor specifice în scopul unor 
mutaţii majore tehnologice, economice, de concepţie. Este posibilă 
reluarea activităţii după reorganizare. Se foloseşte în doctrina 
economică termenul de reengeneering pentru astfel de procese. 
Oprirea funcţionării entităţii reprezintă intrarea în dizolvare şi lichidare 
judiciară a entităţii patrimoniale. De regulă aceasta nu îşi mai reia 
activitatea. 

Conducerea marilor bănci au mutat acest tip de analiză cu ajutorul fraudei 
contabile deoarece este mai simplu. 
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O altă opţiune este modificarea sezonalităţii în ce priveşte intensitatea 
exploatării şi a activităţii economice în cazul unor decalaje temporare între 
nivelul aşteptat şi cel efectiv realizat. Poate fi aleasă opţiunea activităţii pe un 
segment mai scurt sau mai lung de timp în cursul anului. 

A treia opţiune este introducerea unor modificări majore în structura, 
concepţia şi resursele alocate afacerii dacă apar decalaje „de alertă” între 
indicatorii de rentabilitate aşteptaţi şi cei realizaţi. Prin aceste modificări este 
posibil să fie schimbat în întregime sau în mare parte profilul de activitate, 
planul de afaceri, personalul utilizat, sistemul de management, structura 
organizatorică. Scopul este reducerea costurilor la nivelul la care să poată 
asigura o rentabilitate aşteptată de patronat. 

Pentru marile instituţii financiare respectarea cerinţelor formulate de 
teoria economică presupunea inclusiv reducerea bonusurilor şi a salariilor 
managerilor. Dar frauda contabilă permitea transferarea costurilor respective 
asupra clienţilor, creditorilor, bugetului public şi marii mase a populaţiei. 

Nu este exclusă decizia unei monitorizări şi a unui control mai riguros 
dacă se înregistrează abateri conjuncturale de la poziţiile previzionate. În astfel 
de cazuri trebuie separată influenţa tendinţelor ciclice obiective din viaţa firmei 
asupra rentabilităţii. Bugetul de costuri şi celelalte componente ale 
mecanismului previzional vor fi utilizate riguros pentru a elimina consumurile 
nejustificate conjuncturale de resurse.  

Concluzii 

Între contabilitate şi teoria economică generală s-au stabilit corelaţii la 
nivel de concept, principiu, inclusiv reflectarea diferitelor legi economice 
generale în schemele specifice contabilităţii. În această comunicare am în 
vedere punctarea acestor corelaţii. Una din concluziile posibile este aceea că 
declanşarea crizei financiare nu este datorată subdezvoltării ştiinţei economice 
în general sau a oricărei componente în parte, ci practica, predominant în afara 
legii sau a conceptelor teoretice fundamentale, a unor companii cu poziţie 
dominantă pe piaţa internaţională. O luare în calcul a acestor corelaţii, alături de 
respectarea riguroasă a reglementărilor contabile aplicabile ar fi evitat probabil 
declanşarea crizei financiare. O altă concluzie este aceea că nu se impune 
revederea severă a teoriei economice atâta timp cât cauzele declanşării crizei 
stau în abaterea de la teoria economică, nu în respectarea ei.  
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