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1. Introducere 
 
În majoritatea studiilor elaborate privind ieşirea din criză se utilizează 

informaţii provenind în principal din macroeconomie. Politicile publice sunt tot 
mai deficitare datorită lipsei informaţiilor relevante de la nivelul de bază al 
întreprinderii. În acelaşi timp micro-economia a evoluat practic separat de 
problemele macroeconomiei. La exigenţele sporite ale managerilor şi patronilor 
contabilitatea a evoluat în ultima vreme foarte mult şi poate furniza informaţii 
utile pentru a asigura un plus de performanţă pentru politicile publice. De 
asemenea contabilitatea a generat un sistem de instituţii juridice  care a format 
dreptul contabil, foarte util în înţelegerea unor corelaţii dintre economia firmei 
şi celelalte componente ale economiei naţionale sau chiar mondiale. Articolul 
de faţă îşi propune să atragă atenţia asupra corelaţiilor informaţionale dintre 
contabilitate şi drept contabil, pe de o parte, şi ansamblul segmentelor din 
ştiinţa economică implicate nemijlocit în stabilirea politicilor economice, pe de 
altă parte. Astfel metodologia pentru politicile publice se va îmbunătăţi, iar 
contabilitatea firmelor va primi noi funcţii. 

Orice politică şi orice proiect îşi atinge obiectivele numai în măsura în 
care ţine cont de stadiul real atins, de coordonatele cât mai exacte ale punctului 
de plecare. Primul obiectiv al politicii de creştere economică îl reprezintă 
stabilirea ţintelor de dezvoltare pe termen lung   (Angelescu et al., 2009, p. 34). 
Contabilitatea şi dreptul contabil ne oferă informaţii exacte asupra situaţiei 
economice a firmelor, principalii finanţatori ai politicilor publice şi în acelaşi 
timp principalii agenţi de care depinde punerea în aplicare a politicilor publice. 
Sistemul informaţional contabil este cel mai complet şi cel mai exact instrument 
de informare aflat la dispoziţia societăţii la începutul secolului XXI. Pe baza lui 
se pot obţine inclusiv date de interes public din activitatea companiilor. Fără 
luarea în calcul a informaţiilor din sistemul contabil politicile publice îşi vor 
pierde mult din realism, ceea ce înseamnă în primul rând riscul unei eficienţe 
sub nivelul aşteptat. O eficienţă mai mică va reprezenta resurse mai puţine 
alocate pentru relansarea economică. 

 
2. Relaţia contabilităţii şi a dreptului contabil cu economia locală 
 
Sursele de date din contabilitatea firmelor pentru economia locală sunt: 

situaţiile  financiare ale firmelor cu activitate centrată la sediul social şi 
raportările contabile privind sediile secundare cu pondere relevantă. Deoarece 
cele mai frecvente tipuri de sedii secundare sunt punctele de lucru, atenţia 
economiei locale cade asupra informaţiilor privind punctele de lucru cu 
activitate semnificativă într-o anumită localitate, un anumit judeţ, o anumită 
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regiune de dezvoltare. Pentru economia locală este util să fie prelucrate date fie 
direct din contabilitatea firmelor care activează efectiv într-o anumită zonă 
(localitate, judeţ sau regiune de dezvoltare), fie pe bază de eşantion 
reprezentativ. 

Politicile publice locale vor ţine cont de interesele legate de activitatea 
firmelor cu sediul principal şi activitatea de bază în raza zonei, dar şi activitatea 
sediilor secundare ale firmelor care au sediile  în alte zone. 

Economia locală poate beneficia de datele obligatorii prezentate în  
tabelul 1, colectate conform dreptului contabil şi a legislaţiei conexe. 

 
Tabelul 1 

Informaţii disponibile pentru economia locală 
Nr. 
crt. 

Contabilitate şi legislaţie 
comercială 

Informaţii disponibile 
Utilizare pentru economia 

locală 
0 1 2 3 

1 Existenţa sediului secundar 
face obiectul înregistrării la 
Registrul Comerţului şi la 
Administraţia Financiară 

Existenţa sediului secundar Baza de date la Registrul 
Comerţului suportă 
prelucrare pentru utilitatea 
economiei locale 

2 Pragul de semnificaţie al 
sediilor secundare în ceea ce 
priveşte numărul de salariaţi şi 
cifra de afaceri 

Sistemul informaţional cuprinde 
sediile secundare cu numărul de 
salariaţi 

Raportări separate pentru 
impozitul pe venit şi 
contribuţiile la asigurările 
sociale 

3 În dreptul contabil internaţional 
este prevăzută obligativitatea 
raportării pe segmente, inclusiv 
segmente geografice 

Cifra de afaceri, profit sau 
pierdere, active, număr de 
salariaţi, fond salarii, salariu mediu 
pe fiecare segment 

Dezvoltarea economiei 
locale 

4 Gestiunea costurilor cere ca 
atunci când un sediu secundar 
are o poziţie relevantă să fie 
organizată calculaţie de costuri 
la nivelul sediului secundar 

Toate tipurile de costuri ale firmei 
calculate pentru sediul secundar  

Previziune pentru creştere 
sau pentru închidere 

 
Aceste date obligatorii conform dreptului contabil şi legislaţiei conexe 

reprezintă bazele principale care ne permit să avem un set de informaţii 
disponibile pentru economia locală. Politicile publice în domeniul economic pot 
utiliza aceste informaţii în scopul îmbunătăţirii performanţelor. 

Există o serie de limite ale sistemului informaţional contabil al firmelor în 
ceea ce priveşte utilitatea pentru economia locală: 

a) conform regulilor Uniunii Europene codul de TVA este al persoanei 
juridice; în consecinţă, începând cu data aderării în nicio ţară nu se mai poate 
înregistra în scop de TVA un sediu secundar; raportările privind TVA au astfel 
o relevanţă scăzută; 
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b) sistemul de plată a impozitelor şi taxelor – marea majoritate se 
decontează la sediul social; din acest motiv nu se poate stabili contribuţia 
sediilor secundare la bugetul public în ceea ce priveşte plăţile efective;  

c) concentrarea încheierii contractelor la sediul social şi competenţa 
comercială limitată a sediilor secundare. 

 
3. Relaţia contabilităţii şi a dreptului contabil cu macroeconomia 
  
Ieşirea durabilă din criză şi evitarea unui nou ciclu al recesiunii presupune 

înainte de toate concentrarea eforturilor în direcţia eficienţei şi a eliminării 
risipei. O astfel de abordare presupune înainte de toate un sistem de indicatori 
care să poată fi testaţi. Contabilitatea firmelor poate face mai mult decât simpla 
testare sau validare a informaţiilor disponibile pentru politicile publice din 
statistica naţională. Valorificarea datelor disponibile ale companiilor în 
condiţiile interpretării riguroase a lor conform dreptului contabil internaţional 
permite în multe cazuri corectarea şi completarea unor indicatori 
macroeconomici. Cele mai intense semnale au fost trase în legătură cu 
imperfecţiunile produsului intern brut în condiţii de expansiune a masei 
monetare (Huerta de Soto, 2010, p. 430). 

Există abordări care modelează relaţia dintre întreprinderi şi 
macroeconomie ca o relaţie parte (element) – întreg (sistem); din acest punct de 
vedere macroeconomia ar putea fi privită ca suma activităţilor de la nivel de 
întreprindere. Imaginea proceselor din economia naţională ar putea fi realizată 
astfel prin însumarea datelor din contabilitatea firmelor. Informaţia  contabilă 
este deja colectată şi înregistrată în concordanţă cu regulile dreptului 
internaţional contabil. Gestiunea contabilă, dar şi fiscală a întreprinderilor 
determină modificări ale fluxurilor economiei reale şi monetare în teritoriu. 
Politica publică faţă de filialele naţionale şi de operaţiile de consolidare 
(contabilă şi fiscală) la nivel de grup are nevoie de răspuns la întrebări de genul: 

 cine beneficiază de activitatea unei entităţi în special în cazul 
investiţiilor străine directe; 

 cine trebuie să susţină o entitate în dificultate sau în timpul unei crize 
economice precum cea declanşată în anul 2008.  

Interferenţa dintre contabilitate şi drept contabil cu macroeconomia se 
realizează pe mai multe paliere, aşa cum este prezentat în tabelul 2. 

 
 
 
 
 



Aurelian Virgil Băluţă 
 

96 

Tabelul 2 
Interferenţa dintre contabilitate şi drept contabil cu macroeconomia 

Nr. 
crt. 

Nivel de interferenţă a contabilităţii şi 
dreptului contabil cu macroeconomia 

Informaţii din contabilitatea firmelor utile pentru 
macroeconomie 

0 1 2 
1 Raportări statistice pentru procesul 

decizional macroeconomic 
Utilizarea unor sisteme complexe de prelucrare a 
datelor pentru preluarea din sistemul informaţional 
contabil al firmelor a datelor necesare pentru raportările 
statisticii publice şi procesului decizional la nivel 
macroeconomic 

2 Politicilor publice în probleme de mediu Utilizarea informaţiilor din contabilitate pentru 
transpunerea în sistemul informaţional a exigenţelor 
politicilor publice în probleme de mediu 

3 Calcul cost cu mâna de lucru Valorificarea datelor contabile pentru calculul costului 
cu mâna de lucru, parametru important al politicilor 
macroeconomice; orice decizie la nivel macroeconomic 
va fi mai bună dacă este precedată de un calcul al 
costurilor fiscale pe care le presupune 

4 Calcul cost al vieţii Preluarea datelor necesare de la nivel de firmă în 
scopul calculării costului vieţii 

5 e-guvernare Gestiunea şi managementul tranzacţiilor adaptat 
proiectului e-guvernare 

6 Ciclurile macroeconomice Evoluţia și tendinţele investiţiilor la firme depind și de 
ciclurile macroeconomice   

 
 

4. Stabilirea politicilor publice faţă de unele categorii de întreprinderi  
pe baza  informaţiilor furnizate de contabilitate şi dreptul contabil 

 
Cu ajutorul instrumentelor dreptului contabil putem identifica în mod 

concret dimensiunea locală, regională şi dimensiunea internaţională a activităţii 
unei firme. De regulă conform datelor din contabilitatea întreprinderilor de 
activitatea unei companii multinaţionale beneficiază prioritar ţara gazdă şi 
subsidiar ţara de provenienţă a firmei. 

Indicatorii pentru impactul filialelor asupra economiilor gazdă sunt 
prezentaţi în tabelul 3. 

 
Tabelul 3 

Indicatorii pentru impactul filialelor asupra economiilor gazdă 
Nr. 
crt. 

Indicator preluat din contabilitatea 
întreprinderilor 

Impact asupra economiei gazdă 

0 1 2 
1 Profit  Dacă există impozit pe profit cresc veniturile bugetare 
2 Număr de salariaţi Reducere șomaj 
3 Taxele aferente fondului de salarii Venituri bugetare 
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În perioada crizei actuale s-a pus întrebarea următoare: Cine trebuie să 
susţină o entitate în dificultate ? Opţiunile de răspuns la această întrebare sunt: 
statul unde operează firma sau statul de unde provine firma. Conform criteriilor 
economice sprijinul trebuie dat în proporţia în care beneficiază cele două state 
sub condiţia ca sprijinul să fie utilizat pentru activitatea economică, nu pentru 
redistribuire în cadrul grupului. Dreptul contabil dispune de următoarele 
instrumente pentru a răspunde la aceste întrebări: 

a) calcul indicatori privind beneficiile în ţara gazdă şi în ţara de 
provenienţă; 

b) calcul valoare redistribuită în cadrul grupurilor cu defalcare pe surse şi 
beneficiari. 

În contextul crizei financiare actuale expunerea ţărilor Uniunii Europene 
la internaţionalizarea fluxurilor devine un punct esenţial al volatilităţii 
financiare, în mod deosebit din perspectiva dependenţei faţă de liniile de 
finanţare externe (Morar et al., 2011). În aceste condiţii informaţiile din bilanţul 
firmelor devin esenţiale pentru politicile publice. 

 
5. Relaţia contabilităţii şi a dreptului contabil cu previziunea  

 şi prognoza macroeconomică 
 
Relaţia contabilităţii şi a dreptului contabil cu previziunea şi prognoza 

macroeconomică priveşte în principal următoarele aspecte: 
 conjunctura economică; 
 ciclul economic; 
 analiza datelor contabilităţii pe baza factorului inflaţie; 
 tratarea datelor din contabilitatea firmelor care sunt utilizate pentru 

prognoze sau anchete privind conjunctura economică. 
Interpretarea datelor din contabilitate presupune luarea în calcul şi 

ajustarea cu conjunctura economică în economia naţională. 
Se încearcă să se facă datele comparabile raportându-se la sistemul de 

preţuri, evoluţia pieţei, a resurselor. 
În criteriul conjunctură economică pentru ajustarea datelor în domeniul 

analizei se fac calcule la nivel sectorial, se merge şi pe structura elementelor 
(preţ, vânzări, costuri etc.). 

Datele din contabilitatea firmei pot oferi informaţii privind intensitatea 
corelaţiei dintre politicile macroeconomice asupra parametrilor dobânda de 
referinţă sau cursul oficial al monedei naţionale şi ritmurile evoluţiei cifrei de 
afaceri sau a altor indicatori relevanţi pentru ciclul economic. Se pot strânge 
date la nivelul unui eşantion reprezentativ de agenţi economici din diferite 
sectoare de activitate privind costul finanţării şi costul cu diferenţele de curs. 
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Sunt apoi puse în corelaţie dobânda de politică monetară a băncii centrale şi 
evoluţia cursului monedei naţionale cu indicatori ai ciclului de afaceri din 
contabilitatea firmei. În cazul în care apare o corelaţie strânsă înseamnă că 
politicile macroeconomice de tip ortodox sunt validate în spaţiul economic 
naţional la activităţile respective. Din contră, la o corelaţie de intensitate mică 
sau de sens negativ între cei doi factori rezultă că mediul economic nu 
reacţionează la politicile macroeconomice de tip ortodox, urmând a fi 
identificate alte instrumente de acţiune.  

Analiza datelor financiar-contabile pe baza factorului inflaţie reprezintă o 
aplicare directă a corelaţiei dintre conjunctura macroeconomică şi dreptul 
contabil. De reţinut că este aplicabil  un standard special pentru contabilitatea 
firmelor în medii economice inflaţioniste. Acesta poate modifica radical 
rezultatele analizei la firmele care lucrează cu marje comerciale mici. 

Există situaţii în care datele din contabilitatea firmelor sunt prelucrate 
pentru estimarea conjuncturii economice viitoare. Pentru acest tip de lucrări 
economice se folosesc anchete statistice speciale. În această situaţie datele din 
contabilitate vor fi adaptate şi ajustate pe specificul ramurii din care provine 
firma care a fost subiectul anchetei. 

 
6. Relaţia contabilităţii şi a dreptului contabil cu economia muncii 
 
Relaţia contabilităţii şi a dreptului contabil cu economia muncii include: 
 stabilire conţinut raportări către sindicat; 
 corelaţie sistem de normare-indicatori de performanţă economică; 
 politici de contabilizare a costurilor cu securitatea muncii; 
 corelaţiile indicatorilor de muncă şi salarizare; 
 elasticitatea salariilor faţă de volumul de activitate (cifra de afaceri, 

valoare producţie, etc.) în condiţii de expansiune/restructurare/ 
recesiune; 

 identificare parametrii de corelare a nivelului salariilor la firmele 
supuse proceselor de achiziţii, fuziuni, divizare, vânzare active 
(„vânzare pe bucăţi”); 

 corelaţiile dintre dreptul contabil corporatist şi documentele interne 
statutare privind relaţiile de muncă; 

 corelaţia dintre politica contabilă a firmei şi sistemul de securitatea 
muncii. 

Una din problemele complexe ale economiei la care contabilitatea şi 
dreptul contabil pot să aducă o contribuţie semnificativă  o reprezintă corelaţia 
indicatorilor de muncă şi salarizare. Contribuţia contabilităţii are în vedere: 
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 se impune calcularea elasticităţii salariilor la schimbarea volumului de 
activitate în diferite faze ale activităţii economice; conform legislaţiei europene 
salariile sunt rigide la reducerea volumului de activitate şi au tendinţă de 
creştere mai rapidă în perioadele de ascensiune. 

 evaluarea în contabilitatea firmelor a impactului sistemului fiscal 
asupra elasticităţii salariilor la schimbarea volumului de activitate în diferite 
faze ale activităţii economice. De reţinut că în sistemul global de impozitare 
creşterea volumului de activitate folosind acelaşi număr de personal determină 
creşterea ponderii salariilor în cifra de afaceri. În schimb, în sistemul cotei 
unice salariile rămân direct proporţionale cu volumul de activitate, la 
modificările ocazionale, cu folosirea aceluiaşi număr de personal sau număr de 
personal diferit. Din acest motiv în sistemul global este riscant pentru patron să 
negocieze salariul net pentru că nu ştie ce alte activităţi mai are angajatul, 
activităţi care determină modificarea impozitului pe venit datorat. În schimb, în 
sistemul cotei unice impozitul pe venit este impozit final. 

 dreptul contabil ajută la clarificarea creşterii mai rapide a salariului 
decât a volumului de activitate (date centralizate la nivel naţional în perioadele 
de ascensiune şi restructurare); în perioada de ascensiune cu restructurare 
(2005-2008 pentru România) salariile au crescut mai repede decât volumul 
total de activitate (date furnizate la nivel naţional) datorită coeficienţilor 
supraunitari impuşi de: 

- inflaţie; 
- transfer de la consumuri materiale la salarii (creşte valoarea adăugată); 
- presiune suplimentară pe piaţa muncii; 
- creşte complexitatea activităţilor; 
- explicarea rigidităţii salariilor. 
Salariile sunt rigide la reducerea volumului de activitate în condiţii de 

criză şi recesiune datorită următorilor factori: 
- salariul minim stabilit de stat, prin hotărâre de guvern; 
- forma de salarizare în regie; 
- mecanismele de negociere colectivă a salariilor; 
- costuri de restructurare semnificativă ale firmelor. 
Contabilitatea poate furniza informaţii pentru a calcula un prag optim al 

pierderilor din salarii ale personalului sub care este rentabil să se iniţieze 
proceduri de restructurare. 

Este foarte important impactul asupra politicilor economice publice pe 
care îl are schimbarea acţionariatului firmei.  Fluxurile financiare şi salariul 
brut al angajaţilor înainte şi după fuziune sau divizare sunt elemente de 
referinţă pentru politicile publice. Astfel situaţia fluxului de trezorerie şi 
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raportările privind plăţile aferente salariilor conţin informaţii utile atât pentru 
firme, cât şi pentru politicile publice.   

Se verifică în contabilitate prin sistemul financiar dinainte de fuziune şi 
după. În caz de divizare se încheie act adiţional cu entitatea care-l preia pe 
angajat şi respectă aceleaşi clauze de salariu. 

În cazul entităţii lichidate prin active numită şi vânzare de active pe 
bucăţi obiectul de activitate dispare. De regulă în astfel de cazuri cea mai mare 
parte a personalului îşi pierde locul de muncă. Pentru economia locală, dar şi 
pentru cea naţională este util de ştiut totalul salariilor brute de după schimbarea 
acţionarilor faţă de nivelul anterior. Salariul net al personalului, componentă a 
salariului brut, este o sursă de întreţinere a activităţilor comerciale şi de servicii 
de pe plan local. La rândul lor activităţile economice de orice natură permit 
realizarea unui flux de numerar către bugetul local. Analiza din punct de 
vedere al interesului local pentru orice proiect ce presupune schimbarea 
patronatului va trebui să ţină cont în primul rând de evoluţia totalului salariilor 
brute. În mai multe categorii de proiecte din România în care urma să intervină 
modificări ale patronatului la întreprinderi cu pondere decisivă pentru 
economia locală dezbaterea nu s-a concentrat pe acest criteriu (total salarii 
brute), ceea ce a mutat dezbaterea spre criterii greu măsurabile şi al căror 
impact asupra economiei locale era de o intensitate discutabilă.  

 
Concluzii 
 
În perioada postcriză se impune o ameliorare semnificativă a politicilor 

publice astfel încât acestea să utilizeze în măsură mai mare informaţiile 
furnizate de contabilitate şi de dreptul contabil. Este acceptată ideea că 
informaţia reprezintă putere. Din acest motiv va trebui să se ţină cont în măsură 
mai mare de relaţia informaţională a contabilităţii şi a dreptului contabil cu 
economia locală,  macroeconomia. Am propus ca în orice tip de proiect 
economic de interes public să fie folosit drept criteriu dinamica salariilor sau a 
veniturilor brute totale.  
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