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Documentul Competen i versatilitate: Modul în care profesionitii contabili angajai genereaz succes organizaional
durabil îi propune s ajute profesia contabil global s rspund ateptrilor în continu schimbare ale societii,
pieelor financiare i organizaiilor, precum i s promoveze i s contribuie la valoarea profesionitilor contabili angajai
pentru organizaiile lor*.
Aceste obiective sunt îndeplinite prin:
•

Analizarea provocrilor semnificative existente la nivel macroeconomic i social. Printre principalele provocri se
numr trecerea spre un model de economii durabile i responsabilitate corporativ, model în cadrul cruia
organizaiile urmeaz o cale mai durabil i mai etic; gsirea unui echilibru între necesitatea conformitii i
necesitatea meninerii competitivitii în cadrul unei economii din ce în ce mai globalizate; i accesibilitatea i
rspunderea pe termen lung a serviciilor publice.

•

Definirea principalilor factori care determin succesul organizaional durabil pe termen lung. Acetia creeaz o baz
pentru principalele domenii de competen ateptate de la profesionitii contabili, care sunt menite s ghideze
profesia contabil global s faciliteze succesul organizaional durabil prin intermediul educaiei, pregtirii i
dezvoltrii profesionitilor contabili. Aceasta este o abordare bazat pe cerere a analizei dezvoltrii aptitudinilor i
competenelor profesionale necesare în rândul profesionitilor contabili.

•

Explicarea modului în care profesionitii contabili pot fi considerai, în sens larg, drept creatori, mediatori, pstrtori
i raportori de valoare durabil pentru organizaiile lor i a modului în care domeniul larg de aplicare a activitilor
lor în cadrul organizaiilor poate fi mai bine promovat de ctre profesie.

•

Evidenierea importanei mentalitii profesionitilor contabili, care trebuie s includ:
 profesionalismul i conduita etic;
 raionamentul profesional;
 concentrarea pe investitori i pe prile interesate, în general;
 contientizarea aspectelor organizaionale i de mediu; i
 modificrile, incertitudinea i complexitatea.

* Termenul profesionist contabil (profesioniti contabili) va fi utilizat în continuare pentru a face referire la profesionitii contabili angajai.
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CUVÂNT ÎNAINTE
Recunoaterea la nivel global a profesionitilor contabili drept lideri organizaionali i parteneri
strategici pentru crearea succesului organizaional durabil pe termen lung reprezint viziunea i
principiul fundamental central ale strategiei IFAC privind profesionitii contabili angajai (PAIB).
Pentru realizarea acestei viziuni, IFAC trebuie s colaboreze eficient cu membrii i asociaii si
pentru a promova i a contribui la valoarea contabililor care lucreaz în comer, industrie,
servicii financiare, educaie, sectorul public i sectorul non-profit. Strategia PAIB urmrete
dou obiective-cheie complementare:
1.

creterea gradului de contientizare a rolurilor importante pe care contabilii le joac în
crearea, medierea, pstrarea i raportarea valorii pentru organizaii i prile interesate; i

2.

sprijinirea organismelor membre în sporirea competenelor membrilor lor pentru a-i
îndeplini acele roluri, prin facilitarea comunicrii i diseminarea ideilor i a bunelor practici.

Documentul Competen i versatilitate: Modul în care profesionitii contabili angajai
genereaz succes organizaional durabil ofer atât IFAC, cât i membrilor i asociailor si un
model comun pentru a înelege i a explica modul în care profesionitii contabilii genereaz
succes organizaional durabil, inclusiv în sectorul public i sectorul non-profit. Documentul ofer
o resurs valoroas pentru îmbuntirea percepiei asupra profesionitilor contabili, definind i
analizând rolurile pe care acetia le îndeplinesc.
Documentul Competen i versatilitate: Modul în care profesionitii contabili angajai
genereaz succes organizaional durabil se bazeaz pe publicaia din 2005 a Comitetului
Profesionitilor Contabili intitulat Rolul i domeniul de activitate ale profesionitilor contabili
angajai. Totui, aceast abordare nou ofer o analiz a ateptrilor pe care organizaiile care
angajeaz profesioniti contabili le au de la acetia, în contextul unui mediu economic care se
schimb extrem de rapid. Analiza se bazeaz pe opt factori care au fost derivai din cadre
generale recunoscute pentru a descrie caracteristicile general recunoscute ale organizaiilor de
succes. Viziunea angajatorului cu privire la ateptrile fa de profesionitii contabili reprezint
un rspuns bazat pe cerere la necesitatea de a înelege rolurile viitoare ale profesionitilor
contabili i ateptrile fa de acetia.
Se dorete ca evidenierea multitudinii de roluri i caracteristici ale profesionitilor contabili i a
ateptrilor care vor exista pe viitor în ceea ce îi privete s fie util pentru comunicarea cu
angajatorii, profesionitii contabili, guvernele i organismele de reglementare. Profesionitii
contabili individuali ar putea considera i ei abordarea drept un instrument util, care îi poate
ajuta s îi informeze colegii i angajatorii cu privire la domeniul de aplicare a competenelor lor,
la expertiza lor i la felul în care pot contribui la generarea succesului organizaional durabil.
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PREZENTARE GENERAL
Documentul Competen i versatilitate: Cum genereaz contabilii succes organizaional durabil
sprijin profesia contabil global în procesul de facilitare a dezvoltrii unor organizaii durabile prin
intermediul educaiei, pregtirii i dezvoltrii profesionitilor contabili i în procesul de promovare a
competenei i versatilitii acestora în faa organizaiilor angajatoare. Publicaia analizeaz
ateptrile care exist în privina profesionitilor contabili i a modului în care acetia creeaz,
mediaz, pstreaz i raporteaz o valoare durabil pentru organizaiile angajatoare, într-un mediu
economic competitiv i care se schimb rapid.
Analizând viitoarele roluri ale profesionitilor contabili prin prisma durabilitii organizaionale i a
elementelor necesare pentru a asigura performana economic, de mediu i social, aceast
publicaie îi propune s ajute IFAC i membrii i asociaii si, precum i pe profesionitii contabili
individuali, s sporeasc nivelul de contientizare a rolurilor importante pe care profesionitii
contabili le joac în sprijinirea crerii de valoare durabil. De asemenea, o astfel de abordare va
facilita asigurarea dobândirii i dezvoltrii aptitudinilor profesionale, competenelor i versatilitii
de ctre profesionitii contabili angajai.
Ateptrile viitoare care guverneaz viziunea asupra rolului profesionitilor contabili în susinerea
dezvoltrii de procesului de creare de valoare durabil sunt analizate în contextul noilor provocri
care afecteaz mediul organizaiei, dar i al celor opt factori ai succesului organizaional durabil.
Aceti factori au fost identificai ca formând contextul pentru analizarea (a) modului în care
profesionitii contabili pot fi poziionai pentru a-i sprijini organizaiile; i (b) aptitudinile i
competenele profesionale de care acetia vor avea nevoie. Acesta este un rspuns bazat pe cerere
care vizeaz înelegerea rolurilor viitoare ale contabililor i a ateptrilor create în privina acestora.
Dezvoltarea durabil i durabilitatea organizaiilor au devenit subiecte de interes general pentru
politicieni, consumatori i liderii de afaceri. Din perspectiv economic, de mediu i social,
chestiunile legate de durabilitate transform peisajul competitiv, obligând organizaiile s îi
schimbe concepiile cu privire la produse i servicii, tehnologii, procese i modele de afaceri.
Crearea de valoare durabil pe termen lung impune organizaiilor responsabile s îi îndrepte
strategiile i activitile în direcia înregistrrii de performan economic, de mediu i social. De
asemenea, impune integrarea în procesul decizional a unor perspective mai ample în ceea ce
privete prile interesate.
Asigurarea faptului c organizaiile urmresc modele de afaceri i practici de dezvoltare durabile va
necesita schimbri radicale în procesele lor de activitate. Un viitor durabil poate fi posibil doar dac
organizaiile vor recunoate rolul pe care pot i trebuie s îl joace. Adoptarea unor msuri eficiente
de ctre profesia contabil i de ctre profesionitii contabili, care s integreze i s contabilizeze
durabilitatea, reprezint o parte esenial a acestui rspuns.
Organismele de guvernare i liderii organizaionali trebuie s se concentreze pe durabilitatea pe
termen lung a organizaiei lor i trebuie s aib încredere c modelele lor de afaceri vor asigura
aceast durabilitate. Profesionitii contabili din toate organizaiile joac un rol extrem de important
în proiectarea modelelor de afaceri; contestarea ipotezelor convenionale legate de desfurarea
activitii economice i redefinirea conceptului de succes în contextul crerii de valoare durabil;
încurajarea i rspltirea comportamentelor adecvate; asigurarea faptului c deciziile sunt susinute
de informaiile, analizele i opiniile corespunztoare; i asigurarea faptului c monitorizarea i
raportarea performanei depesc concepiile tradiionale cu privire la succesul economic.
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NEVOILE SOCIETII, ALE PIEELOR
DE CAPITAL I ALE ORGANIZAIILOR
Nevoile societii i ale pieelor de capital
Criza economic i financiar care a început în anul 2008, precum i calea nesigur de redresare din
cazul multor ri, prezint o importan uria pentru guverne, organismele de reglementare i pieele
financiare - i, în egal msur, pentru organizaiile din sectorul public i cel privat i pentru
profesionitii contabili angajai în aceste sectoare. Criza i consecinele acesteia aduc în discuie
provocri semnificative, între care cele mai importante sunt:
•Trecerea ctre un model de economii durabile i responsabilitate corporativ, model în cadrul cruia
organizaiile s urmreasc strategii i aciuni mai durabile i s ia în considerare o gam mai larg
de pri interesate;
•Gsirea unui echilibru între necesitatea conformitii i necesitatea meninerii competitivitii în
cadrul unei economii din ce în ce mai globalizate, echilibru care implic obinerea unor rezultate
adecvate pe termen scurt i mediu, dezvoltând totodat factorii care genereaz succesul
organizaional durabil;
•Elaborarea unor funcii mai puternice de control i management al riscurilor care s includ o mai
bun înelegere i gestionare a riscului sistemic i s faciliteze o mai bun monitorizare a acestora,
prin intermediul managementului furnizat de organisme guvernamentale i al organismelor de
reglementare de la nivel naional i internaional; i

Asigurarea faptului c
organizaiile urmresc
modele de afaceri i
practici de dezvoltare
durabile va necesita
schimbri radicale în
procesele lor de
activitate.

•Asigurarea accesibilitii serviciilor publice pe termen lung i a capacitii acestora de a satisface
profilurile de vârst în continu schimbare ale populaiei i ateptrile din ce în ce mai mari în
privina unor servicii precum educaia i sntate. De asemenea, se pune din ce în ce mai mult
accentul pe responsabilitate i transparen în ceea ce privete activitile guvernelor i ale altor
organizaii din sectorul public.
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COMPETEN I VERSATILITATE

Incertitudinea economic, de mediu i social actual, inclusiv prezena continu a riscului sistemic
(generat de factori de risc precum datoriile de stat, o pia imobiliar slab în multe dintre
principalele economii, presiunile inflaioniste globale i ateptrile din ce în ce mai mari cu privire la
rata dobânzilor), aduce în centrul ateniei problemele eseniale care trebuie tratate, precum i
aciunile necesare pentru a promova o cretere economic durabil. Printre acestea se numr (a) o
conducere i administrare mai eficient a organizaiilor, reglementrilor i activitii de supraveghere;
precum i (b) procese i infrastructuri politice i organizaionale mai eficiente, în vederea minimizrii
riscurilor asociate globalizrii i asigurrii unei creteri inclusive, în special în economiile emergente1.

Nevoile organizaiilor i ale organismelor de guvernare ale acestora
Economiile durabile depind pe succesul pe termen lung al organizaiilor, succes pentru care
organizaiile trebuie s îi direcioneze strategiile i operaiunile spre obinerea de performane
economice, de mediu i sociale durabile, sau pe termen lung2. Aceasta va necesita integrarea
durabilitii în misiunea, scopurile, obiectivele, strategiile, conducerea i activitile organizaiei, în
definirea conceptului de succes i în comunicarea cu prile interesate. De asemenea, succesul va
necesita o inerent rezisten i flexibilitate în cadrul organizaiei, pentru ca aceasta s poat face
fa neprevzutului i condiiilor mereu în schimbare.
Importana întreprinderilor mici i mijlocii (IMM) în economia global reflect impactul modelelor de
afaceri în schimbare i al viitoarelor tendine printr-o mai mare fragmentare i diversificare a
lanurilor de valori. Este probabil ca aceste evoluii la nivel macroeconomic s aib un impact
semnificativ asupra rolului profesionitilor contabili, întrucât este probabil ca, pe viitor, un numr
mult mai mare de profesioniti contabili s fie angajai de organizaii mai mici, în special în rile cu
economii emergente.
Însemntatea succesului durabil pentru organizaiile mai mici va varia. Pentru unele, acesta va
însemna construirea unei afaceri care va putea fi transmis generaiei urmtoare sau vândut
pentru a genera fonduri pentru pensionare. Alte organizaii pot dori s construiasc o afacere pân
la momentul la care aceasta pot fi trecut pe o pia de capital. La fel ca în cazul organizaiilor mai
mari, succesul durabil în cadrul organizaiilor mai mici va depinde de performana economic, de
mediu i social.
O concentrare strict pe performana financiar, de exemplu, pe câtiguri i profituri pe termen scurt,
în detrimentul performanei sociale sau de mediu, poate genera o scdere a gradului de încredere
într-o organizaie i poate afecta performana general, determinând distrugerea valorii pentru toate
prile interesate i, în unele cazuri, pierderea autorizaiei de funcionare. Aspectele legate de
drepturile omului; corupia i mita; neconformitatea cu standardelor i responsabilitile privind
munca i mediul; i discriminarea în procesul de angajare i meninere a forei de munc pot fi la fel
de importante pentru planurile pe termen lung atât pentru organizaiile mai mari, de interes public,
cât i pentru organizaiile mai mici.
În cazul organizaiilor din sectorul public, crearea de valoare public trebuie s stabileasc un
echilibru între tratamentul echitabil al tuturor prilor interesate i standardele privind serviciile,
gestiunea financiar eficient i eficace i accesibilitatea pe termen lung a serviciului furnizat, în
contextul viitoarelor tendine demografice. În multe situaii, deciziile se iau ca urmare a alegerilor
democratice sau prin intermediul unor mecanisme politice.
Pentru toate organizaiile i organismele lor de guvernare, obinerea succesului durabil depinde de
adoptarea unei perspective pe termen lung. Un mesaj important transmis de raportul Institutului
Contabililor de Gestiune Autorizai (CIMA), intitulat Construirea de afaceri de talie mondial pe
termen lung: provocri i oportuniti, este acela c directorii executivi se confrunt cu dou
provocri descurajatoare atunci când recunosc valoarea mentalitii pe termen lung în crearea unor
organizaii durabile.3
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NEVOILE SOCIETII, ALE PIEELOR DE CAPITAL I ALE ORGANIZAIILOR

În primul rând, necesitatea obinerii unor rezultate pe termen scurt poate distrage directorii de la
viziunea lor pe termen lung. În al doilea rând, definirea conceptului „termen lung” i includerea
semnificativ a acestuia în activiti pot reprezenta aspecte complexe.
Dei nevoile pe termen scurt nu pot fi ignorate, organismele de guvernare i profesionitii contabili
trebuie s recunoasc faptul c unele presiuni pe termen scurt pot distrage atenia de la viziunea pe
termen lung. Printre aceste presiuni se numr obiectivele de performan definite necorespunztor
i deciziile concentrate pe performana câtigurilor pe termen scurt (a se vedea „Trecerea la o
perspectiv pe termen lung”)

Trecerea la o perspectiv pe termen lung
Potrivit lui Dominic Barton, Director General Global al McKinsey & Company, trecerea la o
perspectiv pe termen lung cuprinde trei elemente eseniale:
„În primul rând, cei din domeniul economic i cel financiar trebuie s renune la
orientarea pe termen scurt i s adapteze stimulentele i structurile pentru a-i concentra
organizaia pe termen lung. În al doilea rând, directorii trebuie s promoveze în cadrul
organizaiilor ideea c servirea intereselor tuturor prilor interesate importante – angajai,
furnizori, clieni, creditori, comuniti, mediu – nu este incompatibil cu obiectivul de a
crete la maximum valoarea corporativ; dimpotriv, este esenial pentru îndeplinirea
acestui obiectiv. În al treilea rând, societile publice trebuie s vindece problemele
generate de dispersarea i deconectarea dreptului de proprietate asupra organizaiei, prin
susinerea capacitii consiliilor de a conduce organizaia la fel ca cei care o dein”4.
- Harvard Business Review, martie 2011

Va fi necesar ca profesionitii contabili s fie poziionai în aa fel încât s poat ajuta la asigurarea
corelrii eficiente, prin intermediul strategiei, a aciunilor pe termen scurt cu aspiraiile pe termen
lung i cu succesul durabil al afacerii. De asemenea, va fi necesar ca profesionitii contabili s fie
suficient de competeni i versatili în toate domeniile i funciile în care organizaiile încearc s
ating excelena. Aceast publicaie folosete opt factori ai succesului organizaional durabil,
considerai, în general, drept cele mai importante domenii de interes pentru obinerea succesului
organizaional i pentru meninerea valorii atât pentru prile interesate, cât i pentru acionari.
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FACTORII SUCCESULUI
ORGANIZAIONAL DURABIL
Clarificarea i promovarea rolurilor, activitilor i aptitudinilor profesionale ale profesionitilor
contabili trebuie s se efectueze (a) în contextul mai larg al înelegerii factorilor determinani
pentru organizaiile durabile cu performane înalte i (b) cu aprecierea tendinelor i evoluiilor
emergente aprute în mediul de afaceri (a se vedea „Dezvoltarea factorilor care genereaz succes
organizaional durabil”).
Exist opt factori ai succesului organizaional durabil care furnizeaz fundamentul pentru
înelegerea modului în care profesia contabil global trebuie s sprijine dezvoltarea
profesionitilor contabili, pentru ca acetia s poat ajuta organizaiile s realizeze crearea de
valoare durabil. Factorii sunt rezumai în Figura 1 i explicai mai jos.
Concentrare pe clieni i prile interesate: organizaiile de succes creeaz în primul rând valoare
•C
pentru clieni, fapt care duce ulterior la crearea de valoare pentru investitori i finanatori. În
acelai timp, organizaiile pot crea valoare în mod durabil doar luând în considerare i nevoile i
ateptrile altor pri interesate. Concentrarea pe clieni i prile interesate implic asigurarea
faptului c întreaga organizaie, nu doar personalul din prima linie, acord prioritate înelegerii
grupurilor de clieni i de pri interesate importante.
Conducere i strategie eficiente: obinerea succesului organizaional durabil depinde de o
•C
conducere eficient i etic, o conducere care, la rândul su, genereaz strategii i execuii
coerente i bine direcionate. Mai presus de orice, conducerea i strategia de afaceri eficiente se
concentreaz pe crearea de valoare durabil pe termen lung. În procesul decizional, acest lucru
înseamn c trebuie avute în vedere consecinele pe termen lung ale deciziilor, inclusiv modul în
care acestea afecteaz activitile, clienii, angajaii i reputaia organizaiei. Organizaiile de
succes au conductori care îneleg foarte bine (a) nevoile clienilor i ale prilor interesate, (b)
capacitatea organizaiei de a genera produsele i serviciile cerute, precum i (c) oportunitile i
ameninrile care apar ca urmare a mediului competitiv.
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Împreun, factorii vor
determina succesul pe
termen lung al
organizaiilor i, prin
urmare, vor conduce la
economii durabile.


FACTORII SUCCESULUI ORGANIZAIONAL DURABIL

•G
Guvernare, riscuri i control integrate: crearea de valoare durabil depinde de cât de bine pot
organizaiile s îi integreze guvernarea, gestionarea riscurilor i sistemele de control în toate
activitile i procesele desfurate. Organizaiile de succes integreaz structuri i procese de
guvernare eficiente cu sisteme de gestionare a riscurilor i de control orientate spre performan.
Aceste organizaii se asigur c o bun guvernare reprezint mai mult decât un exerciiu de
conformitate, facilitând o administrare antreprenorial i prudent, care are drept rezultat un grad
mai mare de încredere a investitorilor i a prilor interesate.
Capacitate de inovare i adaptabilitate: organizaiile de succes satisfac cererile în continu
•C
schimbare ale pieei sau, în unele situaii, le modeleaz. Ele aduc în mod continuu inovaii în ceea
ce privete produsele i serviciile pe care le ofer i îi adapteaz structura, procesele i sistemele
la condiiile schimbate. Crearea capacitii de a dezvolta produse i servicii durabile i de a susine
procesele i sistemele necesit investiii în capacitatea de inovare i sprijinirea culturii
organizaionale.
Gestiune financiar: în spatele deciziilor i performanelor organizaiilor de succes se afl un
•G
sistem puternic de gestiune financiar. Organizaiile de succes se asigur c strategia i direcia
financiar susin viabilitatea economic pe termen lung, în loc s se concentreze pe câtiguri
obinute pe termen scurt. O înelegere profund a performanelor anterioare, curente i poteniale
reprezint baza pentru elaborarea strategiei i stabilirea unor ateptri rezonabile de ctre prile
interesate i pia. Încrederea de a identifica direcia spre care o organizaie se îndreapt din
punct de vedere financiar contribuie la îmbuntirea accesului la capital i sporete încrederea
prilor interesate. O gestiune financiar eficient implic, totodat, o bun administrare
financiar în ceea ce privete impozitele i trezoreria, îmbuntirea situaiei costurilor i
profitabilitii, gestiunea capitalului circulant, fuziuni i achiziii i strângerea de fonduri i capital.
• Gestiunea resurselor umane i a talentului: organizaiile care atrag i menin angajai talentai au
tendina de a-i depi concurenii. În mod obinuit, organizaiile de succes trateaz gestiunea
resurselor umane i a talentului drept o funcie strategic i un factor-cheie pentru succesul lor
durabil. Gestiunea resurselor umane i a talentului reprezint totodat un factor semnificativ
pentru succes în dezvoltarea funciei financiare, pentru ca aceasta s satisfac mai bine nevoile
generale ale organizaiei i s garanteze c profesionitii contabili rmân competeni i versatili.
• Excelen operaional: organizaiile de succes sunt antrenate s se asigure c deciziile privind
alocarea resurselor se aliniaz direciei, scopului i obiectivelor strategice. Ele se asigur c
sistemele de evaluare i raportare a performanei evalueaz progresul fa de atingerea
obiectivelor strategice i operaionale. Expertiza lor de afaceri ofer perspective asupra factorilorcheie de valoare pentru acionari i prile interesate i permite o mai mare rspundere în ceea ce
privete rezultatele, precum i alinierea recompenselor cu performana durabil.
• Comunicare eficient i transparent: în mod obinuit, organizaiile de succes au o abordare
sistematic i atent planificat cu privire la comunicarea i dialogul purtat cu diverse pri
interesate. Relaiile cu investitorii i raportarea de afaceri integrat reprezint pentru conducere
oportuniti de a le prezenta investitorilor i altor pri interesate perspectivele pe termen mai lung
ale organizaiei, precum i motivaia i explicaia viziunii, strategiilor i rezultatelor organizaiei.
Aceste organizaii au tendina de a excela în raportrile pe care le fac în privina accesibilitii,
utilitii i relevanei.
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Aceti factori reprezint, generic, acele domenii în care organizaiile de succes au încercat s
exceleze pentru a obine i a menine performane înalte i succes. Ei reprezint elementele de
baz ale tuturor organizaiilor care încearc s fie competitive i durabile pe termen lung. Aspectele
i factorii ce in de durabilitate (care acoper performana economic, de mediu i social) sunt
integrai în model în aa fel încât s fie corelai cu toi factorii succesului organizaional durabil.
Dei nu a fost stabilit o ordine ierarhic pentru factorii prezentai, primul dintre ei reflect
necesitatea prioritar a tuturor organizaiilor de a se concentra pe clieni i pe prile interesate.
Premisa de baz este aceea c succesul pe termen lung al unei organizaii va depinde în primul
rând de satisfacerea nevoilor clienilor (iar în cazul sectorului public de satisfacerea utilizatorilor
unui anumit serviciu) i ale altor pri interesate importante, nevoi cu care trebuie s fie aliniate
toate celelalte aspecte care privesc organizaia. Ceilali factori vor fi, în mare msur, interconectai.
De exemplu, dezvoltarea unei capaciti de inovare pentru o mai bun performan durabil
necesit persoanele potrivite i, prin urmare, nevoia de a atrage i de a menine angajai talentai.
Împreun, factorii vor determina succesul pe termen lung al organizaiei i vor duce astfel la
economii durabile. Prin urmare, factorii sunt folosii în capitolul patru drept punct de plecare pentru
definirea domeniilor-cheie de competen preconizate pentru profesionitii contabili.

Stabilirea factorilor succesului organizaional durabil
Factorii au fost identificai în urma consultrii mai multor surse, inclusiv Roata Succesului
în Afaceri a CIMA (The CIMA Difference: Our Relevance to Business, pagina 43)5 i
autoriti din domeniul managementului i calitii, ca de exemplu Fundaia European
pentru Managementul Calitii. Exist numeroase cri i rapoarte care se ocup de
caracteristicile organizaiilor de succes, îns izolarea i identificarea factorilor care
determin performana organizaional reprezint demersuri dificile, nu în ultimul rând din
cauza provocrilor pe care le implic evaluarea performanei durabile.6 Aceti factori doar
reflect domeniile sau funciile în care organizaiile de succes caut s aib performane
înalte.
Factorii au fost de asemenea identificai în contextul celor trei mega-tendine - globalizare,
complexitate i tehnologie - care reprezint forele ce influeneaz puternic schimbarea.
Aceste mega-tendine aduc oportuniti i provocri în mediul de afaceri i genereaz
schimbri în strategiile i structurile organizaiilor, prin urmare i ateptrile care se
creeaz în ceea ce privete contabilii.
• Globalizare: exist dou probleme globale semnificative care au impact asupra
organizaiilor i pieelor, prin urmare i asupra rolului profesionitilor contabili. Prima
este reprezentat de faptul c dispersarea puterii economice în economia global în
mai multe regiuni i ri, fiind sprijinit de dezvoltarea tehnologiei informaiei, de o mai
mare deschidere economic i de raza de aciune i proporiile din ce în ce mai mari ale
companiilor multinaionale7. Interconectivitatea dintre pieele din ce în ce mai
globalizate prezint atât oportuniti, cât i provocri, cum ar fi necesitatea ueni
guvernri, reglementri i supravegheri mai eficiente. Presiunile economice, de mediu i
sociale din ce în ce mai mari vor obliga organizaiile, la nivel global, s satisfac mai
bine cererile privind o mai mare transparen, angajamente etice, dar i celor privind
îmbuntirea guvernrii, gestionrii riscurilor i controlului intern.
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• Complexitate: populaia mondial, care crete continuu, cere produse i servicii noi, mai

bune, mai rapide i mai ieftine, care s ofere mai multe alternative i opiuni,
ateptându-se în acelai timp ca impactul social i cel ecologic s fie redus. Sporirea
activitilor economice creeaz o varietate de provocri strategice, de guvernare, de
mediu i sociale i sporete complexitatea ciclului economic. Organizaiile trebuie s
reacioneze devenind mai eficiente i adaptându-se mai bine i asigurându-se c dein
informaiile, cunotinele i capacitile necesare pentru a dezvolta soluii inovatoare.
• Tehnologie: evoluia i dezvoltarea tehnologic continu s prezinte noi dimensiuni ale

de cretere suplimentar, cu un flux constant de produse i servicii noi, furnizate prin
metode noi de dezvoltare, producie, marketing i distribuie. În cadrul organizaiilor,
tehnologia permite un grad mai mare de descentralizare acolo unde procesul decizional
este aproape de client. De asemenea, tehnologia faciliteaz inovarea, favorizând relaii
de colaborare în cadrul unei reele de parteneri i aliane strategice. În plus, o
tehnologie mai puternic a informaiei i comunicaiilor ofer acces la o expertiz de
afaceri superioar, care influeneaz percepiile conducerii.

13

COMPETEN I VERSATILITATE

Figura 1: Factori ai succesului organizaional durabil

Concentrare pe
clieni i prile
interesate

x înelegerea i satisfacerea nevoilor clienilor sau ale utilizatorilor de
servicii
x alinierea tuturor prilor unei organizaii la aceste nevoi

Conducere i
strategie eficace

x Conducere etic i strategic, direcionat spre crearea de valoare
durabil
x Impulsionarea factorilor de performan, inclusiv valori corporative
solide, cultur etic i structuri i procese organizaionale

Guvernare, riscuri
i controale
integrate

x implementarea unor structuri i procese eficace de guvernare, cu
sisteme de gestiune a riscurilor i sisteme de control integrate
x gsirea unui echilibru între performan i conformitate în guvernare

Inovaie i
adaptabilitate

x procese i produse inovatoare, care s îmbunteasc reputaia i
performana
x adaptarea organizaiei la condiiile în continu schimbare

Gestiune financiar

x asigurarea c strategia i gestiunea financiar susin crearea de
valoare durabil
x implementarea bunelor practici în domenii precum impozitele i
trezoreria, îmbuntirea costurilor i profitabilitii i gestionarea
capitalului circulant

Gestiunea
resurselor umane i
talentelor

x promovarea gestiunii resurselor umane i a talentelor ca pe o funcie
strategic
x aplicarea gestiunii talentelor în funcia financiar, pentru ca aceasta s
satisfac mai bine nevoile generale ale organizaiei

Excelen
operaional

x alinierea alocrii resurselor cu obiectivele strategice i cu factorii de
valoare pentru acionari i prile interesate
x susinerea procesului decizional cu o analiz oportun i amnunit a
performanei

Comunicare
eficient i
transparent

x implicarea prilor interesate în mod eficient, pentru a se asigura c
acestea primesc informaiile i comunicrile relevante
x elaborarea de rapoarte de afaceri de înalt calitate, pentru a ajuta
prile interesate s îneleag situaia i s ia decizii potrivite
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ROLURILE CHEIE ALE PROFESIONITILOR
CONTABILI ANGAJAI
La nivel mondial, exist peste un milion de profesioniti contabili care lucreaz în domenii precum
comer, industrie, servicii financiare, educaie, sectorul public i sectorul non-profit pentru a ajuta
organizaiile s devin mai durabile i mai de succes. Profesionitii contabili formeaz un grup
foarte eterogen i pot lucra ca angajai, consultani i proprietari-administratori sau consilieri
independeni.
În cadrul organizaiilor, muli profesioniti contabili dein funcii de conducere strategic i/sau
funcional i au o poziie bun pentru a colabora cu colegii din alte domenii pentru a crea valoare
durabil pe termen lung pentru organizaiile lor.

Ce roluri îndeplinesc profesionitii contabili?

Profesionitii contabili pot fi considerai a fi creatori, mediatori, pstrtori i raportori de valoare
durabil pentru organizaiile lor, atât în ceea ce privete performana, cât i în ceea ce privete
conformitatea:

Muli profesioniti
contabili dein funcii de
conducere strategic
i/sau funcional i au o
poziie bun pentru a
colabora cu colegii din
alte domenii pentru a
crea valoare durabil pe
termen lung pentru
organizaiile lor.

• În calitate de creatori de valoare, îi asum rolurii de conducere în domeniul elaborrii i
implementrii de strategii, politici, planuri, structuri i msuri de guvernare care stabilesc cadrul
pentru crearea de valoare durabil.
• În calitate de mediatori de valoare, informeaz i orienteaz procesul decizional managerial i
operaional i implementarea strategiilor în vederea crerii de valoare durabil, precum i
planificarea, monitorizarea i îmbuntirea proceselor de susinere.
• În calitate de pstrtori de valoare, asigur protecia unei strategii de creare a valorii durabile
împotriva riscurilor strategice, operaionale i financiare i asigur conformitatea cu
reglementrile, standardele i bunele practici.
15
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• În calitate de raportori de valoare, asigur comunicarea transparent a furnizrii de valoare
durabil ctre prile interesate.
Domeniul profesionitilor contabili angajai (Figura 2) cuprinde cele patru roluri i prezint felul în
care rolurile se integreaz în funcionarea intern a organizaiilor. Dimensiunile “performan” i
“conformitate” sunt derivate din Ghidul Internaional de Bune Practici al IFAC, Evaluating and
Improving Governance in Organizations (Evaluarea i îmbuntirea administrrii în cadrul
organizaiilor). Principiile menionate în ghid susin un echilibru adecvat între conformitate, sau
conformare, pe de-o parte, i performana economic realizat prin promovarea i crearea de
valoare, de cealalt parte. Profesionitii contabili joac un rol-cheie în ambele dimensiuni, dar i în
procesul de optimizare a echilibrului dintre ele.

Figura 2: Rolurile i domeniile contabililor profesioniti

Performan
PAIB în
calitate de
creator de
valoare

Controlor,
Contabil de
gestiune,
Analist economic
PAIB în
calitate de
raportor de
valoare

PAIB în
calitate de
mediator de
valoare

PAIB în
calitate de
pstrtor de
valoare

Conformitate
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În practic, profesionitii contabili îi sprijin organizaiile asumându-i o gam variat de funcii (a
se vedea „Exemple de roluri i funcii ale profesionitilor contabili angajai”). De multe ori, ei
acioneaz drept creatori, mediatori, pstrtori i raportori de valoare în cadrul unei singure funcii.
Acest lucru este valabil în special în cazul funciilor de conducere. De exemplu, un director financiar
se va concentra pe crearea valorii (de exemplu, elaborarea strategiei i încercarea de a înregistrarea
cretere); pe medierea valorii (de exemplu, sprijinind organismul de guvernare i conducerea
superioar în procesul decizional i facilitând înelegerea performanelor altor funcii sau uniti din
cadrul organizaiei); pe pstrarea valorii (de exemplu, administrarea activelor i atenuarea riscului
strategic i implementarea unor sisteme eficiente de control intern); i pe raportarea valorii (de
exemplu, asigurând o raportare de afaceri intern i extern relevant i util).
Performana

Exemple de roluri i funcii ale profesionitilor contabili angajai

profesionitilor contabili va
depinde, în mare msur,

Liderii de afaceri îndeplinesc în general roluri de conducere i administraie, în timp ce
partenerii strategici de afaceri sprijin i particip în procesul decizional i în gestionarea
diverselor niveluri ale organizaiei.

de pregtirea i dezvoltarea
ulterioar calificrii i va
necesita o bun înelegere a
organizaiei i a modului în

•Conducere/administraie: director executiv (CEO); director financiar general
(CFO)/director financiar (FD); ef de operaiuni; director de guvernare sau operaiuni;
trezorier

care aceasta genereaz
valoare pentru prile
interesate.

•Operaiuni: controlor al unei uniti de activitate; analist financiar sau de performan;
contabil specializat pe costuri; director de resurse; director de asisten economic;
analist de sistem
•Controlul de gestiune: director de certificare economic; director de riscuri; director de
conformitate; auditor intern
•Contabilitate i comunicare cu prile interesate: controlor la nivel de grup; ef
departament de raportare; director pentru relaiile cu investitorii; contabil financiar sau
contabil de gestiune
Performana profesionitilor contabili în anumite funcii va depinde, în mare msur, de
pregtirea, dezvoltarea i experienele ulterioare calificrii i va necesita o bun înelegere
a organizaiei i a modului în care aceasta genereaz valoare pentru prile interesate. În
plus, profesionitii contabili din cadrul IMM-urilor îndeplinesc de obicei roluri multiple. i în
cadrul IMM-urilor strategiile, planificarea economic i managementul performanei
reprezint funcii eseniale, îns pot fi realizate de o singur persoan sau de un numr
mai mic persoane i, având în vedere natura organizaiei, pot implica procese mai simple.
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GENERAREA UNEI VALORI DURABILE
Documentul Competen i versatilitate: Modul în care profesionitii contabili angajai genereaz
succes organizaional durabil se concentreaz pe identificarea ateptrilor formate în privina
profesionitilor contabili din punct de vedere al rolurilor i activitilor pe care le vor efectua,
mergând astfel dincolo de cunotinele i aptitudinile dobândite i testate în timpul pregtirii
profesionale. Acest capitol evideniaz diversele domenii de competen de care au nevoie
profesionitii contabili pentru a aciona drept creatori, mediatori, pstrtori i raportori de valoare
durabil pentru organizaiile lor.

Dobândirea aptitudinilor profesionale
Angajatorii
Standardul Internaional de Educaie 3, Aptitudini profesionale i educaie general, definete o
list util de aptitudini profesionale pentru profesionitii contabili:

solicit o gam larg de
aptitudini profesionale

• Aptitudini intelectuale;
• Aptitudini tehnice i funcionale;
• Aptitudini personale;
• Aptitudini interpersonale i de comunicare; i
• Aptitudini organizaionale i aptitudini de administrarea afacerilor8.
Aceste aptitudini profesionale fac parte din setul de capaciti pe care contabilii trebuie s le
dovedeasc pentru a-i demonstra competena. Printre aceste capaciti se numr cunotinele,
aptitudinile, valorile profesionale, etica i atitudinile. Standardul clasific o list neexhaustiv de
aptitudini necesare în cadrul celor cinci seturi de aptitudini menionate anterior i recunoate faptul
c nu toate aceste aptitudini vor fi dezvoltate în totalitate la momentul calificrii profesionale.
Aptitudinile profesionale vor fi dobândite parial în timpul sesiunilor iniiale de calificare i instruire,
18

i generale care, dac
sunt dezvoltate,
sporesc versatilitatea
profesionistului
contabil.
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îns va fi nevoie s fie dezvoltate i perfecionate pe parcursul întregii cariere, de multe ori prin
îndeplinirea de roluri diferite în cadrul unei organizaii, dar i prin intermediul dezvoltrii

i

educaiei profesionale continue.

Atitudinea i mentalitatea profesionitilor contabili angajai
Acumularea de experien practic în diverse roluri va ajuta, de asemenea, profesionitii contabili s
dobândeasc o atitudine i o mentalitate care s le permit s îi sporeasc propria performan în
cadrul organizaiilor. Angajatorii solicit o gam larg de aptitudini profesionale i economice
generale care, dac sunt dezvoltate, sporesc versatilitatea profesionitilor contabili. În plus, pe
msur ce acumuleaz experien, un profesionist contabil de succes poate fi caracterizat i prin
anumite atitudini, perspective i concepii care îl difereniaz de ceilali. Aceasta este mentalitatea
unui profesionist contabil.
Mentalitatea cuprinde i concentrarea instinctiv pe furnizarea obiectivitii i raionamentului
profesional în cadrul procesului decizional strategic i operaional, precum i pe direcionarea
resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor organizaiei.
Aceast mentalitate completeaz aptitudinile dobândite anterior, dar nu poate fi examinat sau
reglementat cu uurin. Mentalitatea profesionistului contabil trebuie s cuprind cinci domenii
diferite:
» Profesionalism i conduit etic

Profesionitii contabili trebuie s respecte standarde etice înalte, în conformitate cu prevederile
Codului Etic pentru Contabili Profesioniti (Codul), care impune contabililor s încurajeze o cultur
bazat pe etic într-o organizaie angajatoare, care s sublinieze importana pe care conducerea
superioar o acord conduitei etice (a se vedea punctul 300.5 din Cod). Prin urmare, profesionitii
contabili pot susine codul etic i de conduit al unei organizaii prin propriul lor comportament i
prin aciunile pe care le întreprind în cadrul diverselor roluri pe care le execut. Dei importana
conducerii etice este evideniat în cadrul factorului de succes „Conducere i strategie eficiente”,
profesionitii contabili trebuie s dezvolte i s promoveze o cultur etic prin intermediul
profesionalismului lor pentru toi factorii succesului organizaional durabil.
Îndrumarea IFAC intitulat Definirea i elaborarea unui Cod de eficient de conduit pentru
organizaii evideniaz rolul important pe care profesionitii contabili îl pot juca în procesul de
dezvoltare i susinere a eticii organizaionale i de încurajare a unei organizaii orientat spre
valoare. Aplicând o abordare orientat spre valoare i educând prin puterea exemplului în loc de a
se baza doar pe politici i reguli scrise, profesionitii contabili pot promova o cultur care
încurajeaz angajaii s internalizeze principiile integritii i s „fac ceea ce trebuie”, permiândule acestora s ia decizii adecvate în anumite situaii date.
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Tratarea clcâiul lui Ahile al întreprinderilor mijlocii
„Una dintre cele mai dificile provocri ale profesionitilor contabili angajai (PAIB)
apare în momentul în care acetia se confrunt cu o problem de integritate în
cadrul propriei organizaii”. Fiind unii dintre puinii directori cu calificare
profesional din întreprinderile mijlocii, PAIB au standardele profesionale i
responsabilitatea de a reaciona rapid i adecvat în momentul în care apar
probleme legate de integritate. PAIB îneleg raionamentul din spatele integritii în
afaceri – nu integritate de dragul integritii, ci integritate pentru legtura sa
puternic cu reputaia i succesul în afaceri pe termen mai lung, pe baza
beneficiilor reciproce, fair play-ului i încrederii.”9

— Julian Clarke, Director, SME Financial Systems

» Raionament profesional
Gama larg de condiii i situaii care pot aprea într-o organizaie de orice tip, din orice sector i de
orice dimensiune, face ca aplicarea unor reguli detaliate s fie ineficace pentru deciziile conducerii.
Prin urmare, calitatea raionamentului profesional devine un factor de difereniere pentru
profesionitii contabili de succes. Acesta include echilibrarea promptitudinii organizaionale i a
deciziilor rapide i intuitive cu necesitatea de a lua decizii pe baza unor dovezi solide.
Întrucât profesionitii contabili acioneaz din ce în ce mai mult ca „parteneri de afaceri”, valorile lor
profesionale fundamentale privind independena, integritatea i obiectivitatea vor fi testate, iar
procesul de aplicare a raionamentului i integritii profesionale va implica deseori reconcilierea
intereselor comerciale, financiare i de durabilitate aflate în conflict. Prin urmare, va fi din ce în ce
mai necesar ca profesionitii contabili s sprijine i s influeneze factorii de decizie pentru a se
asigura c organizaia este administrat pe baza intereselor pe termen lung ale prilor interesate i
c organizaia asigur crearea de valoare durabil.

De la registre la conducere
„Cei mai buni directori financiar reuesc s gseasc un echilibru între a avea cu
afacerea lor o relaie strategic solid bazat pe încredere i respect reciproc i a
menine obiectivitatea, independena i îndrumarea fiduciar pe care prile
interesate de afacere le ateapt de la ei. Totui, obinerea acestui echilibru a
devenit o provocare mai mare din cauza scandalurilor corporative din ultimul
deceniu i a creterii ulterioare a nivelului de concentrare pe guvernare, control i
raportare.”10

— Mark Lubienski, Vicepreedinte Financiar, EMEA , Ariba, Inc.

20

COMPETENЭELE NECESARE PENTRU GENERAREA VALORII DURABILE

» Informarea despre organizaie i mediu
Profesionitii contabili trebuie s fie contieni i informai în ceea ce privete alte discipline, ca de
exemplu tehnologia, managementul resurselor umane i al proiectelor, dar i în privina gestionrii
i evalurii activitilor i performanei non-financiare, de exemplu amprenta de carbon. Informarea
despre organizaie i mediu i înelegerea acestor aspecte sunt totodat eseniale pentru
reconcilierea aspectelor detaliate ale performanei cu obiectivele strategice. Pentru a realiza acest
demers, profesionitilor contabili li se solicit din ce în ce mai des s acioneze ca factori de
integrare, aliniind performana economic, de mediu i social i diversele funcii i procese de
afaceri, dar i ca îndrumtori care sprijin nevoile organismelor de guvernare i ale conducerii.
Pentru a îndeplini eficient rolul de factori de integrare i îndrumtori, profesionitii contabili trebuie
s poat (a) s coreleze disciplinele funcionale i unitile organizaionale, dar i (b) s faciliteze
elaborarea unei perspective comune i unificatoare în privina modelului de afacere al organizaiei
i a factorilor-cheie ai succesului în relaie cu circumstanele în continu schimbare i factorii i
tendinele de mediu. De asemenea, profesionitii contabili care lucreaz în funcii financiare i
contabile vor fi capabili s îi îndeplineasc rolurile cu mai mult încredere atunci când îneleg mai
bine organizaia, în special datele operaionale, precum informaiile privind tranzaciile, informaiile
despre clieni i expertiza pieei. Beneficiind de aceste cunotine mai ample, procesele de
planificare, previziune i gestionare a capitalului circulant vor fi probabil mai relevante i mai utile.

De la profesionist contabil angajat la director executiv
„Învând felul în care afacerea funcioneaz la nivelul de baz, am îneles cum
funcioneaz diversele departamente ale organizaiei noastre. În consecin, am
putut ajuta aceste departamente i le-am putut provoca s devin mai bune. În ziua
de azi, prea muli profesioniti din domeniul financiar i contabil nu îneleg cum
funcioneaz organizaia de jos în sus. Totui, aceast perspectiv este necesar
dac vor s se implice în deciziile nefinanciare în calitate de parteneri de afaceri.”11

— John B. Pollara, fost Director Executiv, Zieman
Manufacturing Company

» Concentrare pe investitor i pe prile interesate, în general
Se poate atepta de la profesionitii contabili, în special de la cei aflai în funcii de director
financiar general (CFO)/director financiar (FD), s conduc gestionarea relaiilor cu investitorii i ali
finanatori i, în unele industrii, cu organismele de reglementare. De asemenea, ei trebuie s aib
în vedere o perspectiv mai ampl asupra prilor interesate, în aa fel încât s se asigure c
riscurile i performana sunt gestionate în interesul pe termen lung al prilor interesate. Prin
implicarea eficient în relaiile cu investitorii i alte pri interesate, profesionitii contabili pot juca
un rol central în identificarea problemelor i a responsabilitilor semnificative ale organizaiei
privind durabilitatea i a principalelor oportuniti în domeniile de risc. Lucrul cu o gam variat de
pri interesate care au perspective i ateptri diferite poate prezenta dileme i provocri
complexe. Profesionitii contabili trebuie s aib fie poziionai în aa fel încât s abordeze
provocrile i s stabileasc felul în care diverse interese pot fi aliniate pe termen lung.
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A face bine i a lucra bine
“Cred c, dac vrei s atragi investitorii potrivii pe termen lung este din ce în ce mai uor s
pori aceste discuii, s explici un model de afaceri responsabil din punct de vedere social...
Investitorii consult mai multe cifre decât cele din bilan i din situaia veniturilor i
cheltuielilor... Nu este vorba fie de rezultate, fie de responsabilitate, este vorba de
amândou… Este vorba de a face bine i de a lucra bine, lucru pe care nu îl consider a fi un
compromis”.12

— Paul Polman, Director Executiv, Unilever

» Schimbare, incertitudine i complexitate
La fel cum se întâmpl i în cazul organizaiilor lor, contabilii vor lucra, de obicei, într-un mediu care
se schimb rapid i, prin urmare, trebuie (a) s fie capabili s se adapteze la condiiile în continu
schimbare i (b) s aplice aptitudinile i raionamentul profesional pentru informaii care, deseori,
sunt ambigue i imperfecte. Indiferent dac ei creeaz, mediaz, pstreaz sau raporteaz valoare
durabil, profesionitii contabili trebuie s fie pregtii s gestioneze incertitudinea, complexitatea
i procesul decizional strategic într-un context general, caracterizat de concentrarea sporit pe
procese eficiente de guvernare, gestionare a riscurilor i control.

Depirea mentalitii “Poliistul ru”
“Devii relevant atunci când dispui de curiozitate intelectual i de capacitatea de a înelege
nevoile colegilor ti i pe cele ale afacerii i când ai curajul de a avea un punct de vedere. Nu
este vorba despre a fi ‘poliistul ru’, ci de a fi dispus s te implici într-o dezbatere sntoas
cu privire la o direcie strategic, de a asculta prerile celorlali i apoi de a ajuta la punerea
compromisurilor în practic pentru a duce strategia mai departe.”13

— Rose Marcario, Director General Operaiuni i Director Financiar General,
Patagonia, Inc.

Drumul profesional spre dobândirea atitudinii i mentalitii necesare
Profesionitii contabili vor urma drumuri profesionale diferite - unii îi încep pregtirea într-o
practic public (de exemplu, o firm de contabilitate) i mai târziu ajung s lucreze în cadrul unei
organizaii. Alii îi încep pregtirea dobândind înc de la început experien practic în cadrul unei
organizaii. Dup ce i-au început cariera în unul dintre rolurile cheie ale funciei financiar-contabile
(de exemplu planificare i control, susinerea deciziilor, trezorerie, impozite, audit, operaiuni
contabile, etc.), muli îi extind activitatea asumându-i roluri comerciale i operaionale mai
complexe.
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Pentru a aduga valoare fie din punct de vedere al funciei financiar-contabile, fie în cadrul unui rol
comercial sau operaional mai complex, este nevoie ca ei s îneleag foarte bine sectorul i mediul
competitiv, organizaia i principalele pârghii din spatele performanei. În cadrul IMM-urilor, un
profesionist contabil poate executa mai multe roluri i poate fi mai aproape de clienii i de
operaiunile unei organizaii. Multe organizaii mai mari elaboreaz modele flexibile de ocupare a
forei de munc, modele care permit rotaia i dezvoltarea la locul de munc. Acest fapt poate
implica mutarea personalului financiar-contabil în roluri diferite în cadrul domeniului financiar sau în
afara acestuia. În afara funciei financiar-contabile, va fi important ca profesionitii contabili s aib
contact cu domenii precum vânzrile, serviciile pentru clieni, marketingul, operaiunile, cercetarea
i dezvoltarea pentru a contribui la creterea valorii organizaiei. Necesitatea de a intra în contact cu
diverse departamente ale unei organizaii a fost evideniat în discursul susinut de Kurt Kuehn în
2009, la Conferina Anual a Institutului Contabililor de Gestiune (a se vedea “Navigarea printre
cureni rapizi”).

Navigarea printre cureni rapizi
În prezentarea fcut în 2009, la Conferina Anual a Institutului Contabililor de Gestiune,
Kurt Kuehn, Directorul Financiar General al UPS, a subliniat convingerea sa c o abordare
generalist a funciei de director financiar general devine mai important în perioadele
turbulente:
“Atunci când prioritatea este s îi ajui compania s ia decizii importante, atunci cu cât
este mai extins orizontul tu i cu cât este mai mare capacitatea ta de a interveni, cu atât
mai mare va fi impactul pe care îl vei avea. Este momentul s fii cel mai bun din
specializarea ta. Este, de asemenea, momentul s îi scoi plria, s asculi cu atenie ce
se întâmpl în companie i s produci un impact.
Una dintre prioritile importante pe care le-am stabilit atunci când am intrat în domeniul
vânzrilor i marketingului la UPS a fost s m asigur c noi, reprezentanii companiei,
ascultm clienii mai bine ca niciodat i c fiecare om în parte, inclusiv cei din
departamentul financiar-contabil, cei de la departamentul de impozite sau cei de la audit,
este implicat în procesul de înelegere a nevoilor clienilor i îi d seama cum ‘bucica’
lui poate satisface aceste nevoi. Poate fi faptul c aduci valoare clienilor, facilitând
procese mai bune pentru cei care se întâlnesc cu ei. Asigurai-v c sistemele i msurile
financiare pe care le aplicai susin vânzri i operaiuni eficiente. Ajutm departamentul
de marketing s îneleag profitabilitatea produselor? Contabilitatea noastr de gestiune
este sau nu relevant pentru generarea de valoare pentru clieni? Aceste aspecte pot fi
foarte puternice, dac aliniai perspectiva financiar, designul de produs i execuia.”14

— Kurt Kuehn, Director Financiar General, UPS

Unele organizaii au implementat programe specifice pentru a crea lideri financiari, care implic
expunerea la i contactul cu diverse departamente ale organizaiei, precum i diverse forme de
instruire formal i informal, inclusiv cu ajutorul antrenorilor i mentorilor. De exemplu, la Ikea,
controlorii petrec timp muncind în departamentele de vânzri i logistic; dac îneleg cum
funcioneaz stocurile, care sunt costurile de personal i marjele brute, pot contribui mai bine i pot
aduga valoare.15
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Maturitatea unei organizaii are i ea o influen puternic asupra aptitudinilor financiare necesare;
nevoia de aptitudini financiar-contabile diferite în momente diferite nu înceteaz niciodat.
Creterea poate fi realizat organic sau prin achiziii, pentru a putea intra pe piee noi, pentru a
furniza produse i servicii noi sau pentru a remodela lanul de distribuie. Pe msur ce organizaiile
se maturizeaz, pot cuta noi surse de finanare, se pot lista la burs, pot coopta acionari i
trebuie s se conformeze reglementrilor din multe domenii diferite. Contabilii i ali profesioniti
din domeniul financiar joac roluri importante i la finalul duratei de via a afacerii. Toate aceste
aspecte ale dezvoltrii modeleaz rolurile profesionitilor contabili i aptitudinile pe care acetia
trebuie s le aduc în cadrul organizaiilor.16

Aptitudini eseniale în mediul actual
„Exist câteva aptitudini pe care noi le considerm a fi eseniale pentru profesionitii din
domeniul financiar. Lucrm într-un mediu care se schimb în permanen, prin urmare
aptitudinile în domeniul gestiunii schimbrilor i al managementului de proiect sunt
extrem de utile. De asemenea, vrem s ne asigurm c profesionitii notri din domeniul
financiar îneleg foarte bine mediul economic global i lanul de valori al acestuia, c
sunt pricepui la planificarea strategic i c dein aptitudini bune de stabilire a
parteneriatelor, cum ar fi aptitudini de comunicare, influenare i negociere, care s
poat crea un avantaj afacerii noastre. În prezent, înelegerea prioritilor organizaiei i
cunoaterea clar a modului în care planul de afaceri se aplic în practic reprezint i
ele prioriti importante”.17

— John McLafferty, ef Departament Dezvoltare Profesional Financiar,
Rolls-Royce

Profesionitii contabili angajai determin crearea de valoare durabil
Ateptrile pe care angajatorii le au de la profesionitii contabili vor fi derivate din rolurile i
activitile pe care acetia din urm ar trebui s le poat executa pentru a sprijini i a contribui la
dezvoltarea succesului organizaional durabil. În contextul factorilor succesului organizaional
durabil (vezi capitolul 2, „Factorii succesului organizaional durabil”), principalele domenii de
competen ateptate sunt evideniate în matricea de mai jos, în funcie de cele patru roluri
importante pe care contabilii le joac: creatori, mediatori, pstrtori i raportori de valoare durabil
(a se vedea capitolul 3 „Rolurile cheie ale contabililor”).
Matricea din Figura 3 ofer o imagine de ansamblu a principalelor domenii de competen
ateptate de la contabili, în funcie de care membrii i asociaii IFAC sunt invitai s îi ghideze
cadrele generale de educaie profesional (inclusiv calificarea i instruirea), programele i
procesele de evaluare, cerinele privind experiena practic i ofertele de educaie profesional
continu. Comitetul PAIB din cadrul IFAC realizeaz studii de caz pentru a evidenia modul în care
profesionitii contabili îi susin organizaia în practic în aceste domenii-cheie de competen
pentru PAIB.
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IMPACTUL MEGATENDINELOR

Figura 3: Domenii-cheie de competen ateptate de la profesionitii contabili angajai

Roluri

Creatori de valoare

Mediatori de valoare

Pstrtori de valoare

Raportori de valoare

Factorii
organizaiilor
durabile

În calitate de creatori de
valoare, profesionitii
contabili trebuie s fie
capabili:

În calitate de mediatori de
valoare, profesionitii
contabili trebuie s fie
capabili:

În calitate de pstrtori de
valoare, profesionitii
contabili trebuie s fie
capabili:

În calitate de raportori de
valoare, profesionitii
contabili trebuie s fie
capabili:

Concentrare
pe client i
prile
interesate

S se concentreze pe
crearea de valoare durabil,
asigurând o legtur
puternic între
concentrarea pe clieni i
concentrarea pe prile
interesate, strategie,
guvernare i durabilitate
pentru a sprijini livrarea de
valoare ctre clieni i
prile interesate

S sprijine organizaiile în
demersul de luare a unor
decizii strategice i
operaionale durabile,
concentrate pe clieni i
pri interesate, în
implementarea unor
strategii corespunztoare
i în evaluarea propriului
succes i a propriei
relevane

S monitorizeze situaia
organizaiei i s se asigure
c aceasta îi îndeplinete
în mod eficace i eficient
obiectivele strategice i
operaionale

S comunice în mod eficace
modul în care valoarea este
livrat clienilor i prilor
interesate, conducerii
interne i departamentelor
de operaiuni i, acolo unde
este cazul, în cadrul
raportrilor externe, cum ar
fi raportul anual

Strategie i
conducere
eficace

S stabileasc o direcie
strategic prin definirea
unui tip de valoare care
profit de riscurile i
oportunitile strategice dar
i de punctele forte i de
cele slabe ale organizaiei,
fiind contieni de punctele
critice în care organizaia
trebuie s ia decizii
strategice

S formuleze întrebri i
aspecte de luat în calcul i
s le prezinte factorilor de
decizie administrativi i
operaionali informaii i
analize relevante

S identifice, s stabileasc
prioriti i s gestioneze
riscurile strategice i
operaionale în contextul
consolidrii proceselor i
practicilor de guvernare

S furnizeze conducerii, dar
i prilor interesate externe,
analize i informaii privind
factorii, execuia i
rezultatele procesului de
creare a valorii durabile

Guvernare,
riscuri i
control
integrate

S îndrepte stabilirea
atitudinii i înclinaiilor
organizaiei spre risc i s
elaboreze practici aliniate i
eficace privind guvernarea,
riscurile i controlul, pentru
a realiza un echilibru între
respectarea regulilor i
reglementrilor i
stimularea crerii de
valoare durabil

S implementeze un
sistem de gestionare i
control al riscului la nivel
de întreprindere, ca pe o
activitate strategic i
parte integrant a
sistemului de guvernare a
organizaiei, dar i în
cadrul altor procese
decizionale, operaionale
i de raportare din cadrul
organizaiei

S evalueze politici,
proceduri i procese pentru
a gestiona sistemele de
guvernare, riscuri i control
intern, inclusiv obiective de
control care sprijin
îndeplinirea misiunii i
obiectivelor strategice ale
organizaiei, în conformitate
cu atitudinea i înclinaiile
spre risc

S furnizeze conducerii, dar
i prilor interesate externe,
informaii privind
oportunitile i riscurile
organizaiei i performana
proceselor i sistemelor de
guvernare, gestionare a
riscurilor i control

Inovaie i
adaptabilitate

S gestioneze inovaia în
funcia financiar-contabil
pentru a facilita dezvoltarea
acesteia, i s sprijine
implicarea acesteia în
elaborarea altor activiti de
inovare, cercetare i
dezvoltare ale organizaiei

S participe la evaluarea
i îmbuntirea
proceselor i stimulentelor
care faciliteaz i
promoveaz inovarea i
adaptabilitatea

S implementeze msuri de
inovare care s evalueze în
mod obiectiv impactul
financiar i nefinanciar al
acesteia i s identifice
domeniile care pot fi
îmbuntite

S raporteze cu privire la
capacitile i rezultatele
inovrii, precum i cu privire
la impactul investiiilor
fcute în cercetare i
dezvoltare, dar i cu privire
la viitoarele planuri i
prioriti
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Figura 3: Domenii-cheie de competen ateptate de la profesionitii contabili angajai
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Roluri

Creatori de valoare

Mediatori de valoare

Pstrtori de valoare

Raportori de valoare

Factorii
organizaiilor
durabile

În calitate de creatori de
valoare, profesionitii
contabili trebuie s fie
capabili:

În calitate de mediatori de
valoare, profesionitii
contabili trebuie s fie
capabili:

În calitate de pstrtori de
valoare, profesionitii
contabili trebuie s fie
capabili:

În calitate de raportori de
valoare, profesionitii
contabili trebuie s fie
capabili:

Gestiune
financiar

S îneleag i s
interpreteze sntatea
financiar a organizaiilor
i s joace un rol de
conducere în procesul de
elaborare i implementare
a unei strategii financiare
care s îndeplineasc
obiectivele strategice ale
organizaiei

S sprijine organismele de
guvernare, conducerea i
operaiunile în înelegerea
sntii financiare a
organizaiilor i a
progreselor înregistrate în
îndeplinirea obiectivelor
financiare, dar i s
furnizeze informaiile i
analizele necesare pentru
îmbuntirea procesului
de creare de valoare
durabil

S analizeze sistemele care
genereaz informaii
financiare i nefinanciare i
s se asigure c acestea
funcioneaz în limitele
standardelor recomandate
privind exactitatea i
fiabilitatea, dar i c aceste
informaii reflect
corespunztor performana
organizaiei

S prezinte informaii
detaliate cu privire la
standardele financiare i la
cele de raportare, precum i
s furnizeze îndrumri
pentru a se asigura c
aceste standarde sunt
aplicate în mod corect, astfel
încât s fie furnizate
informaii relevante, fiabile i
comprehensibile

Gestiunea
resurselor
umane i a
talentelor

S participe la elaborarea
i implementarea
strategiilor i politicilor
privind resursele umane i
talentele la nivelul întregii
organizaii i în la nivelul
funciei financiare

S concentreze
dezvoltarea individual i
a echipelor pe sporirea
aptitudinilor
organizaionale, inclusiv
pe înelegerea contextului
i prioritilor afacerii, pe
furnizarea informaii i
analize de gestiune de
înalt calitate, precum i
pe „parteneriatele de
afaceri” pentru a câtiga
încredere în cadrul
organizaiei

S asigure un spirit critic
capabil s identifice riscurile
i oportunitile din
domeniul gestiunii
resurselor umane i
talentelor, dar i s
acioneze ca promotori ai
integritii,
transparenei i expertizei

S raporteze cu privire la
modul în care investiiile
organizaiei în dezvoltarea
capitalului uman determin
crearea de valoare durabil
pentru acionari i prile
interesate

Excelen
operaional

S gestioneze resursele i
performana prin
înelegerea factorilor care
genereaz valoare pentru
acionari i prile
interesate, precum i prin
alinierea obiectivelor
individuale i
organizaionale i a
obiectivelor i
recompenselor la aceti
factori

S susin implementarea
unor sisteme i procese de
gestionare, evaluare i
raportare a performanei
strategice i operaionale

S revizuiasc lacunele de
performan în vederea
îmbuntirii proceselor i a
lanului de distribuie i s
asigure implementarea de
procese i controale menite
s previn i s detecteze
fraudele

S elaboreze i s
implementeze sisteme de
raportare i evaluare
strategic i de proces,
bazate pe performan, i s
furnizeze informaii i analize
adecvate pentru a obine
detalii relevante cu privire la
performan

Comunicare
eficient i
transparent

S elaboreze i s
implementeze strategii de
comunicare economicofinanciar de înalt
calitate, integrate, care s
le permit directorilor,
investitorilor i prilor
interesate s realizeze o
evaluare informat cu
privire la performana i
perspectivele pe termen
lung ale organizaiei

S susin comunicarea i
raportarea transparente
prin informaii i analize
relevante i cu ajutorul
unor prezentri eficiente
fcute investitorilor i altor
pri interesate,
asigurându-se totodat c
rapoartele de afaceri i
situaiile financiare
reflect exact performana
organizaiei

S efectueze evaluarea
intern i auditul sistemelor
i proceselor de informare i
ale informaiilor în sine,
pentru a asigura furnizarea
la timp a unor informaii i
raportri fiabile

S identifice tranzaciile
financiare i indicatorii
nefinanciari de performan
i s prezinte rapoarte de
afaceri de înalt calitate
prilor interesate de la nivel
intern i extern, inclusiv
investitorilor, clienilor,
angajailor, organismelor de
reglementare i furnizorilor
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