
Tradus de:

o creștere de 9,8% în valoarea exporturilor 
în raport cu PIB

o creștere de 5.073 USD în PIB/locuitor

o creștere de 3,3% a dimensiunii 
sectorului de servicii în raport cu PIB

o scădere de 7,4% a sumei 
cotelor de impozitare

o crește de 0,3 puncte în parametrul 
Calitatea educației din Indicele 
competitivității globale al Forumului
Economic Mondial

o creștere de 16,0% a investițiilor
străine directe în raport cu PIB 

o creștere de 11.224 USD în 
PIB/locuitor

o creștere de 4,2%

nu există o legătură relevantă 
din punct de vedere statistic

o scădere de 9,8%

o creștere de 34%

o creștere de 0,4 puncte
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*Membrii IFAC includ peste 175 de PAO-uri din peste 130 de jurisdicții din întreaga 
lume. Nu fiecare contabil este membru al unei PAO IFAC și nu fiecare PAO este 
membră IFAC. Informațiile legate de numărul total de contabili sunt preluate de 
obicei din statistici publicate privind forța de muncă, în timp ce informațiile 
referitoare la membrii IFAC sunt preluate din statisticile membrilor IFAC. Pentru 
informații suplimentare, contactați membership@ifac.org

Despre aceste concluzii

PPentru a realiza acest studiu, IFAC a colaborat cu Centre for Economics and Business Research (Cebr), unui 
dintre liderii mondiali în domeniul consultanței. Analiza a examinat profesia contabilă din țările G20 
(inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual). Datele au fost colectate dintr-o varietate 
de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, în scopul stabilirii unor legături între variabilele economice, numărul contabililor și 
numărul membrilor PAO-urilor.

Profesioniștii contabili aduc o 
contribuție semnificativă 
economiei la nivel local, 
național și global. Pentru 
fiecare parametru evaluat, un 
număr mai mare de contabili 
corespunde unei performanțe 
ececonomice mai bune. Mai 
mult, apartenența 
profesioniștilor contabili la 
organizații profesionale 
contabile (PAO-urilor)* 
membre IFAC corespunde 
unei performanțe chiar mai 
bbune în ceea ce privește 
indicatorii economici. Pe scurt, 
contabilii aduc o contribuție 
importantă economiilor 
naționale. Contabilii care fac 
parte din organizații 
profesionale membre IFAC 
aaduc o contribuție și mai 
semnificativă.

DACĂ CEI 500 DE CONTABILI SUNT
MEMBRI AI PAO-URILOR MEMBRE IFAC
CREȘTEREA ESTE CORELATĂ CU:

O CREȘTERE DE  500 DE 
CONTABILI / MILION 
ESTE CORELATĂ CU: MODIFICARE

Drepturi de autor © ale Internaonal Federaon of Accountants (IFAC). Toate drepturile rezervate.Rolul contabililor în dezvoltarea economică



Documentul Rolul contabililor în dezvoltarea economică, publicat de International Federation of Accountants (IFAC) în noiembrie 2020 în limba engleză, a fost tradus în limba română de  
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) în iunie 2022 și a fost reprodus cu permisiunea IFAC. Textul aprobat al documentului Rolul contabililor în dezvoltarea economică  
este cel publicat de IFAC în limba engleză. IFAC nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea și caracterul complet al traducerii sau pentru orice acțiuni care ar putea decurge ca urmare a acesteia.

Textul în limba engleză al documentului Rolul contabililor în dezvoltarea economică © noiembrie 2020 al International Federation of Accountants (IFAC). Toate drepturile rezervate.

Textul în limba română al documentului Rolul contabililor în dezvoltarea economică © iunie 2022 al International Federation of Accountants (IFAC). Toate drepturile rezervate.

Titlul original: Accountant`s Role in Economic Development (November 2020).

Contactați permissions@ifac.org pentru permisiunea de a reproduce, a stoca, a transmite sau a utiliza acest document în alte scopuri similare.

mailto:permissions%40ifac.org?subject=

