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Rezumat 

 

Procesul de globalizare aduce în lumină din ce în ce mai mult nevoia de comparabilitate în rândul 

situaţiilor financiare ale companiilor. În vederea asigurării unui nivel rezonabil de comparabilitate, o 

masură ar fi implementarea unui set de standarde de raportare comun în rândul mai multor 

economii. Create în principal după modelul economiilor dezvoltate, aplicarea Standardelor 

Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) este aşteptată şi în rândul economiilor emergente, 

odată cu creşterea interesului investitorilor internaţionali de a-şi deschide afaceri în cadrul unor 

astfel de ţări, inclusiv în România. 

Cercetarea de faţă prezintă experienţa economiilor emergente în implementarea acestor 

standarde, cu analize detaliate asupra României, şi prezintă o serie de măsuri ce ar putea facilita 

tranziţia economiilor emergente de la standardele locale la standarde internaţionale. 

 

 

Cuvinte cheie: IFRS, economii emergente, raportare financiară, convergenţă. 
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