INTEGRITATE
Conceptul de integritate presupune ca în relaţiile profesionale şi de afaceri:
a - să fii corect, drept şi onest;
b - să acţionezi cinstit şi conform realităţii;
c - să nu utilizezi informaţii care:
- conţin declaraţii false sau greşite (care ar putea induce în
eroare consumatorii);
- sunt furnizate imprudent;
d - să nu foloseşti de o manieră imprudentă informaţiile obţinute.
I. Concept; definiţii
Această definiţie este conformă documentelor FEE cu privire la valorile şi principiile
fundamentale ale profesioniştilor contabili şi derivă din Codul Etic IFAC, respectiv Codul
Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili.
Principiile etice fundamentale formează împreună un cadru general pentru conduita
etică în domeniul profesional şi de afaceri; în cadrul acestora, integritatea este de fapt
principiul de bază al conduitei profesionale deoarece fără integritate nimeni nu se poate
baza pe activitatea profesională iar în cadrul unei afaceri conduita integră este un factor
de acţiune deosebit de important pentru încredere şi constituie componenta cheie a
riscului de afaceri, mai ales astăzi când există tentaţii tot mai mari de a sacrifica totul
pentru câştiguri pe termen scurt.
Există multe modalităţi de a exprima termenul de integritate; important este mesajul
pe care îl transmite un termen sau altul.
ICAEW a identificat 5 aspecte aferente integrităţii:
•

valori morale (cum ar fi onestitatea);

•

motivele (cum ar fi dorinţele, interesele şi idealurile);

•

angajamentele (în gând, cuvânt şi faptă);

•

calităţile (cum ar fi perseverenţa şi curajul);

•

poziţia fermă (chiar în faţa unor oponenţi);

FEE consideră că cele 7 trăsături ale unei conduite integre sunt:
•

să fii cinstit, onest şi sincer, inclusiv faţă de tine însuţi;

•

să negociezi cinstit (să tratezi oamenii pe aceeaşi bază, fără prejudecăţi);

•

să te conformezi spiritului şi literei legii şi reglementărilor;

•

să iei în considerare interesul public;

•

să fii consecvent;
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•

să ai mintea deschisă şi gata să analizeze informaţii şi idei noi;

•

să întreprinzi acţiuni corective.

Profesioniştii contabili nu trebuie numai să se comporte cu integritate, ci să se
considere că fac acest lucru. Adică, trebuie să se evite faptele şi situaţiile în care un terţ
rezonabil şi informat ar pune sub semnul întrebării integritatea profesionistului contabil.
Din cele de mai sus rezultă că activitatea şi consilierea unui profesionist contabil nu
trebuie să fie corupte de interesul propriu sau de alte motive financiare sau de conduită şi
nu trebuie să fie influenţat de interesele altor părţi.
De asemenea, în termeni practici, profesioniştii contabili nu ar trebui să fie asociaţi
cu rapoarte, randamente, comunicări sau alte informaţii, atunci când consideră că
informaţiile:
•

Cuprind o declaraţie importantă falsă sau greşită;

•

Cuprind situaţii sau informaţii furnizate imprudent;

•

Omit sau ascund informaţii prevăzute a fi incluse, atunci când omiterea sau
ascunderea lor ar conduce la erori.

Un exemplu practic a ceea ce se descrie mai sus ar fi o situaţie în care un cadru de
conducere dintr-o companie cere unui auditor să efectueze anumite proceduri agreate
într-o tranzacţie efectuată de companie, pentru a asigura Consiliul că tranzacţia a fost
efectuată conform aprobării.
Dacă se cere auditorului să limiteze procedurile la cele pe care ştie că nu vor avea
drept rezultat concluzii negative, ar trebui să fie clar că apare o problemă etică.
Dacă auditorul consideră că procedurile cerute nu sunt suficiente pentru obiectivul
vizat şi că este clar că introducerea altor proceduri ar putea schimba opinia directorilor,
atunci ar trebui să discute situaţia pentru a cădea de acord asupra unui domeniu adecvat
de aplicare sau, în circumstanţe diferite, ar trebui să refuze misiunea.
II. Sensul şi importanţa integrităţii
O caracteristică aparte a profesiei contabile o constituie acceptarea responsabilităţii
sale de a lua în considerare interesul public iar pentru dobândirea încrederii publice
integritatea trebuie să se găsească în centrul vieţii profesionale datorită nevoii de aliniere
a performanţei profesiei la aşteptările rezonabile ale societăţii.
Integritatea se referă la o calitate a caracterului unei persoane dar mesajul este
întotdeauna acelaşi „a face ceea ce trebuie”, mesaj vechi de peste 400 de ani când
filozoful englez Francis Bacon arăta: „Nu ce mâncăm ci ceea ce digerăm ne face puternici;
nu ce câştigăm ci ceea ce economisim ne face bogaţi; nu ce citim ci ceea ce ne aducem
aminte ne face învăţaţi; nu ce pretindem că suntem ci ceea ce lucrăm ne oferă integritate”.
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Conduita integră se referă atât la integritatea profesională cât şi la integritatea
personală, integritatea profesională fiind un element al integrităţii personale; integritatea
personală vizează tot ceea ce facem, integritatea profesională fiind limitată la activităţile
profesionale şi de afaceri. Conduita personală poate fi uneori atât de scandaloasă încât să
discrediteze profesia.
Cei mai mulţi experţi contabili şi alţi profesionişti contabili îşi desfăşoară activitatea
în organizaţii de diverse tipuri. Rezultă că integritatea profesională individuală şi
integritatea organizaţională sunt legate şi, în acest context, cultura organizaţională este
cheia către realizarea integrităţii în cadrul profesiei.
Promovarea integrităţii organizaţionale necesită o serie de factori de acţiune cheie,
inter-relaţionaţi:
•

Conducerea, care este deosebit de importantă în ceea ce priveşte declaraţia,
intenţia şi acţiunea;

•

Strategia;

•

Politicile;

•

Informaţiile; şi

•

Cultura.

Factorii de acţiune trebuie să fie inter-relaţionaţi, să se susţină reciproc şi eficient în
toată organizaţia. Aceasta necesită o conducere determinată şi energică. Profesioniştii
contabili se găsesc adesea pe poziţia de a influenţa aceşti factori de acţiune, deşi gradul
până la care pot face acest lucru depinde de gradul lor ierarhic şi de influenţă.
Pentru a fi eficiente, valorile etice trebuie să fie încorporate în modalitatea
companiei de a-şi desfăşura activitatea. În practică, succesul acestor acţiuni poate fi
observat printr-un număr de indicatori:
•

Conştientizare: o organizaţie care încearcă să aibă integritate va recunoaşte

dilemele etice;
•

Predictibilitate: o organizaţie cu integritate ştie cum să acţioneze atunci când
se confruntă cu o dilemă etică, deoarece are, şi aplică, valori etice clare într-o
modalitate consecventă şi credibilă;

•

Transparenţă: a fi deschis şi onest în legătură cu conduita;

•

Perspectivă pe termen lung: în organizaţiile cu integritate, acţiunile pe termen
scurt susţin obiective pe termen lung. Aceasta implică, de exemplu, crearea
de relaţii pe termen lung cu clienţii, cu furnizorii şi cu alte părţi interesate;

•

Oamenii: există o implicare de a susţine angajaţii pentru menţinerea valorilor
etice ale organizaţiei şi de a rezolva orice dileme etice cu care s-ar confrunta.
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De exemplu, o firmă de expertiză contabilă impune tuturor partenerilor şi angajaţilor
săi să efectueze un stagiu anual de pregătire în independenţă, care conţine şi un test.
Directorul găseşte o modalitate de a înşela sistemul şi apare că a trecut testul, deşi acest
lucru nu s-a întâmplat. Directorul împarte procedura cu alţi membri ai firmei, încurajându-i
să profite de avantajul modalităţii uşoare de a depăşi obligaţia. Atunci când firma
descoperă aceasta, are o cale clară pe care trebuie să o urmeze:
•

Independenţa este cheia pentru orice firmă de expertiză contabilă şi a acţiona cu
integritate este una dintre valorile firmei. Prin urmare, firma ar trebui să demită
directorul, trimiţând un mesaj către întreaga organizaţie, anume că anumite
conduite nu sunt permise de firmă;

•

O alternativă a demiterii ar fi acţiunea disciplinară, dar dacă aceasta nu este
făcută publică în general, firma va avea nevoie să parcurgă etape suplimentare
pentru a se asigura că mesajul că anumite conduite nu sunt permise este primit
de întreaga firmă.
Firma trebuie să reziste tentaţiei de a-şi însuşi o opinie mai pragmatică şi de a nu-şi

schimba răspunsul, chiar dacă s-ar crea o problemă din cauza faptului că directorul
reprezintă o sursă importantă de continuare a activităţii.
III. Integritatea în organizaţii
Cultura unei organizaţii (firme, organisme profesionale etc.) are impact asupra
modului cum se comportă indivizii în cadrul acesteia.
Tonul la vârf este în mod clar vital; integritatea organizaţională nu este rezultatul
unei acţiuni a unui singur individ. Percepţia integrităţii organizaţionale este influenţată de
efectul cumulativ al integrităţii, prezentat public de indivizi în cadrul organizaţiei, deşi
îngreunat prin prisma nivelului lor aparent de influenţă, aceasta creează o valoare
identificabilă: integritatea pe care ceilalţi dinăuntrul sau din afara organizaţiei o percep
drept un atribut al organizaţiei.
Acesta nu este un proces orientat întro singură direcţie. Integritatea identificată în
cadrul unei organizaţii nu a fost obţinută drept consecinţa unei singure decizii. Ea s-a
construit în timp (deşi poate fi distrusă mult mai rapid) şi este afectată de conduita afişată
de toţi indivizii din organizaţie.
Experţii contabili sunt responsabili cu exprimarea unei opinii cu privire la situaţiile
financiare ale organizaţiilor, nu asupra conduitei lor etice. Totuşi, măsura în care un client
de audit este integru poate avea efect direct asupra măsurii în care se poate avea
încredere în informaţiile financiare, iar auditorii ar trebui să analizeze dacă o evaluare a
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măsurii în care clienţii de audit au avut o conduită etică în organizaţiile lor poate fi
considerată utilă pentru probele de audit.
La fel ca alte organizaţii, organismele membre FEE au datoria de a implementa
standardele de conduită profesională pentru membrii lor prin conducere, strategie, politici,
informaţii şi cultură.
Un principiu fundamental al integrităţii, care se referă în general la a fi cinstit şi
onest, este inclus în Codul IFAC şi în majoritatea codurilor de etică ale organismelor
membre. Totuşi, în timp ce discuţiile privind principiul integrităţii includ în mod clar valorile
morale, celelalte aspecte, precum şi preponderenţa integrităţii, sunt mai puţin evidente.
De asemenea, în contextul contribuţiei lor actuale la promovarea integrităţii,
organismele membre FEE ar trebui să examineze:
• Susţinerea pe care o pot oferi membrilor, dacă aceştia sunt dezavantajaţi ca
urmare a păstrării integrităţii;
• Modalităţile prin care se predă etica în cadrul calificărilor profesionale şi
continuităţii;
• Procedurile dinaintea obţinerii calităţii de membru prin care se evaluează
integritatea indivizilor, raţionamentul lor moral şi calităţile personale;
• Dispoziţiile şi domeniul de aplicare a Dezvoltării profesionale continue;
• Linii telefonice de ajutor şi alte mijloace de a oferi consiliere etică şi susţinere
membrilor; şi
• Transparenţa proceselor disciplinare.
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