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Lipsa omogenităţii sistemelor contabile la nivel internaţional, inclusiv la nivelul Comunităţii 

Economice Europene, se constituie în una din caracteristicile care definesc situaţia contabilităţii 
publice în contextul internaţional actual. Pornind de la acest considerent, armonizarea contabilă 
internaţională devine un obiectiv important care trebuie urmărit la nivelul sectorului public. 

Nobes şi Parker1

Profesorul Montesinos Julve

 definesc armonizarea contabilă ca ”procesul care implică creşterea compa-
rabilităţii practicilor contabile prin intermediul stabilirii de limite ale gradului de variaţie a acestora”. 
Este vorba, prin urmare, de a garanta că informaţia contabilă este comparabilă, prin reducerea 
varietăţii contabile. Faţă de aceasta, normalizarea contabilă urmăreşte uniformitatea regulilor 
contabile prin eliminarea varietăţii. În cadrul Uniunii Europene ceea ce se pretinde este armoni-
zarea contabilă, raţiune pentru care directivele europene permit alegerea între diferite opţiuni, 
trecând peste faptul că ele pot crea, fără îndoială, dificultăţi în asigurarea comparabilităţii informa-
ţiei şi atingerii obiectivului de armonizare. 
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1 Nobes, C., Parker, R. - Comparative International Accounting, Prentice Hall, 1991, citat în Feleagă, N. - 

Sisteme contabile comparate, ediţia a II-a, vol. I, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 30. 
2 Montesinos, Julve, V. - La reforma de la contabilidad pública en España, ICAC, Madrid, 1997, p. 811. 

 opinează că mai mult decât de normalizare se cuvine să 
vorbim de armonizare internaţională în contabilitatea publică, dat fiind că ”sarcinile de armonizare 
se dezvoltă din iniţiativa organizaţiilor profesionale, ale căror documente nu pot avea caracter 
coercitiv şi obligatoriu”. În cazul sectorului privat, principalul factor care a acţionat ca stimul pentru 
armonizarea contabilă internaţională a fost globalizarea pieţelor, raţiune pentru care i s-au dedicat 
multe eforturi, în faţa presiunilor exercitate din partea utilizatorilor şi producătorilor de informaţii 
contabile, în principal în ce priveşte societăţile multinaţionale, investiţiile internaţionale, societăţile 
de consulting şi audit multinaţionale, bursele internaţionale etc.  

Pe lângă factorii menţionaţi, în cazul Uniunii Europene, obiectivul unei pieţe unice integrate a 
acţionat ca o forţă de propulsare a armonizării contabile europene, nu numai pentru întreprinderile 
care operează pe pieţele internaţionale, ci a tuturor întreprinderilor europene, atât în ce priveşte 
circulaţia liberă a capitalurilor, bunurilor şi serviciilor, cât şi a resurselor umane între diferite state 
membre, necesitând, prin urmare, comparabilitatea informaţiei financiare. 

De altfel, principalele argumente exprimate în favoarea armonizării contabile în sectorul 
privat pot fi grupate în jurul a cinci mari arii de interes: 

• existenţa societăţilor multinaţionale; pentru ele, armonizarea contabilă ar diminua conside-
rabil costul elaborării şi prezentării informaţiei financiare; 

• creşterea mobilităţii sociale; care a facilitat comerţul şi investiţiile internaţionale; 
• creşterea importanţei pieţelor de capital şi a accederii la bursele de investiţii şi a entităţilor 

străine; 
• multinaţionalizarea societăţilor de audit; 
• existenţa unor intermedieri financiare, de asemenea, internaţionale. 
În concluzie, armonizarea contabilă prezintă avantaje importante atât economice, cât şi pro-

fesionale sau politice, rezultate din comparabilitatea informaţiei contabile. O comparabilitate mai 
mare a informaţiei contabile a întreprinderii va face mai uşor şi mai eficient procesul de luare a 
deciziilor din partea utilizatorilor. 

Argumentele aduse în cazul sectorului privat, consecinţă fundamentală a globalizării pieţelor, 
nu pot fi acceptate şi în cazul sectorului  public care are propriile sale raţiuni pentru armonizarea 
contabilă publică. 
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Pina şi Torres3

În favoarea procesului de armonizare se pronunţă şi profesorii Vela şi Fuentes

 arată că există o deosebire semnificativă între conceptul de comparabilitate a 
sistemelor contabile publice faţă de ceea ce în mod obişnuit s-a încetăţenit în studiile realizate 
asupra comparabilităţii internaţionale a sectorului comercial. 

Deşi, la o tratare superficială a procesului armonizării contabile publice, s-ar putea considera 
că aceasta este mai puţin importantă pentru că nu apar probleme similare cotării societăţilor multi-
naţionale pe pieţele de capital ale diferitelor ţări, există suficiente argumente care susţin importanţa 
realizării unui consens asupra temei şi, în mod fundamental, în interiorul Uniunii Europene.  

4

• externalizarea activităţii financiare a instituţiilor publice, ca urmare a faptului că aces-
tea pot recurge la emisiunea de împrumuturi pe piaţa externă sau să solicite împrumuturi 
instituţiilor financiare din alte ţări. În consecinţă, este posibil să apară utilizatori situaţi în alte ţări, 
necunoscători ai sistemului contabil în al cărui cadru s-au elaborat situaţiile contabile.  Montesinos 
Julve

, arătând că: 
”acesta va trebui să fie un obiectiv pe termen lung pe care Uniunea Europeană va trebui să şi-l 
asume şi care va putea să înceapă cu punerea în practică a unui proces de convergenţă a 
sistemelor contabile publice la nivel central. Nu întâlnim argumente obiective pentru a susţine că o 
armonizare a sistemelor contabile a diferitelor state nu ar fi justificabilă sau convenabilă pentru 
Uniunea Europeană”. 

Subliniem că armonizarea contabilă este convenabilă atât în context internaţional, cât şi al 
Uniunii Europene, chiar dacă argumentele pro sunt mai multe în al doilea caz. În acest context, 
diferenţiem armonizarea la nivel internaţional şi armonizarea la nivel european. 

Între argumentele pe care le putem exprima în favoarea armonizării contabile internaţionale 
a sectorului public, enumerăm următoarele: 

5

• facilitarea elaborării şi comparabilităţii contabilităţii macroeconomice. Alt argument 
care vine în favoarea justificării necesităţii armonizării contabile internaţionale are în vedere 
coordonarea necesară care trebuie să existe între contabilitatea publică şi contabilitatea naţională. 
Cum apreciază Montesinos Julve

 preciza: ”aşteptările privind necesităţile informative ale utilizatorilor de situaţii contabile 
publice se găsesc într-o situaţie nesatisfăcătoare la nivel internaţional, al cărui cadru face dificilă 
comparabilitatea, inclusiv în interiorul perimetrelor geografice, economice şi culturale vecine”. 

• necesităţile utilizatorilor de informaţii contabile au fost definite în termeni similari în 
majoritatea ţărilor, fapt care duce la convergenţa sistemelor contabile. În momentul de faţă, 
practic toate normele recunosc utilitatea informaţiei  din două motive: facilitatea  întocmirii de 
conturi anuale şi sprijinirea proceselor de luare a deciziilor. Ca urmare, informaţia care să permită 
atingerea unor asemenea scopuri nu ar trebui să prezinte diferenţieri importante între diverse 
sisteme contabile, deşi realitatea demonstrează că ele există. În principiu, se consideră  că în 
cazul enunţării marilor obiective, ca şi a principiilor contabile, există destul de multe consecinţe, 
însă deosebirile se manifestă pregnant la nivelul metodelor şi politicilor concrete. 

6

                                                 
3 Pina, V., Torres, L. - Una comparación internacional de la presentación y contenido de las cuentas públicas, 

III Jornada de Trabajo sobre Contabilidad Pública de ASEPUC, Santiago de Compostela, 1995, p. 128. 
4 Vela, Bargues, J., M., Fuertes, I. - La contabilidad de la Administración local en Europa. Algunas propuestas 

para su estudio comparativo, Actualidad Financiara, nueva época, año II, 1997, p.41. 
5 Montesinos, Julve, V. - La reforma de la Contabilidad  Pública en España, ICAC, Madrid, 1997, p. 811. 
6 Montesinos, Julve, V. - La introductión del criterio de devengo en los presupuestos públicos: consideraciones 

generales, Presupuesto y Gasto Público, no. 20, 1996, p. 65. 

, trebuie să admitem că ”obiectivele şi metodologia care subscriu 
ambelor sisteme de informare sunt diferite, şi de aceea este logic ca nu toate cifrele conturilor 
macroeconomice referitoare la sectorul public să fie incluse în mod direct în situaţiile contabile 
publice, dar totuşi trebuie să anticipeze existenţa mecanismelor care să permită obţinerea de 
informaţii în conturile naţionale asupra administraţiilor publice pornind de la sistemul de conta-
bilitate publică, cât şi concilierii dintre acestea”. Dacă contabilitatea publică ar fi omogenă la nivelul 
mai multor ţări, ar fi de mare ajutor pentru elaborarea contabilităţii naţionale, inclusiv pentru a o uti-
liza în anumite obiective specifice, cum ar fi controlul deficitului public sau nivelul datoriei unei ţări. 

• facilitarea modernizării generalizate a sistemelor informaţionale contabile în ţările 
mai puţin dezvoltate. În fapt, procesul de armonizare poate reprezenta un stimul pentru îmbună-
tăţirea calităţii informaţiei contabile publice din diferite ţări, dar mai ales a celor care încă folosesc 
sisteme contabile tradiţionale, putând servi ca forţă propulsoare a reformelor şi modernizărilor. 
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Necesitatea armonizării sistemelor contabile publice ale ţărilor membre ale Uniunii Europene 
se justifică mult mai uşor şi într-un mod mai însemnat prin existenţa unei pieţe europene comune, 
faţă de care va fi necesară elaborarea situaţiilor contabile complete ale Uniunii Europene care să 
permită furnizarea unei imagini complete a  situaţiei financiare, cât şi a facilitării procesului de luare 
a deciziilor la nivel european. 

În opinia specialiştilor, necesitatea armonizării sistemelor contabile publice existente la 
nivelul Uniunii Europene poate fi justificată prin intermediul argumentelor similare întâlnite în cazul 
sectorului comercial: 

• ţările membre şi organizaţiile multinaţionale, în special europene, necesită informaţii com-
parabile şi veridice asupra situaţiei financiare a statelor integrate în Uniune; 

• Comisia Europeană trebuie să consolideze situaţiile financiare ale ţărilor membre pentru a 
putea să obţină informaţii de ansamblu asupra situaţiei financiare globale a Uniunii Europene; 

• procesul de auditare al Curţii de Conturi Europene, cât şi activităţile de control ale Comisiei 
vor fi enorm facilitate. 

La argumentele enumerate se pot adăuga cele referitoare la armonizarea contabilă la nivel 
global şi, în special, cele care se referă la Contabilitatea Macroeconomică. Astfel, deşi există un 
Sistem European de Conturi în scopul elaborării Contabilităţii Naţionale, este necesar ca el să fie 
comparabil şi utilizabil pentru scopuri de comparaţie economică între state. Putem aprecia că 
aceste date sunt rare şi insuficiente într-o lume în continuă transformare, a interdependenţelor 
politice, economice şi financiare internaţionale. 
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