ΑΡΘΡΟ
του κυρ
ρίου Αυγουσ
στίνου Δημηττρά, Επίκουρ
ρου Καθηγητή του Ελληνικού Ανοιχχτού Πανεπισ
στημίου,
στο
ο “Capital Link CSR in Grreece” για τιις «Τάσεις σττην παροχή πληροφόρη
ησης για δρά
άσεις Εταιρικκής Κοινωνικής
Ευθύνηςς μέσω των ετήσιων
ε
Οικονομικών κα
αταστάσεωνν των επιχειρήσεων»

τ
Η σύγχρονη έρευνα στο χώρο της
λογιστικήςς έχει επικεεντρωθεί σττην
ποιότητα των παρεχόμενων από τις
τ
π
ών.
οικονομικές μονάδες πληροφοριώ
Η παγκοσμιοποίηση, η απελεευ‐
τ
χρηματα
αγορών και η
θέρωση των
απαίτηση ύπαρξης στοιχειωδώ
ών
κανόννων λειτουργγίας όπως κα
αι η ευαισθη
ητοποίηση της
τ
προσττασίας
το
ου
πολιτιστικού
κα
αι
φυσικο
ού
περιβάλλοντος, δ
δημιουργούνν έναν νέο
ο κόσμο πο
ου
άλει νέους κκανόνες στονν τρόπο σκέέψης και νέέες
επιβά
ανάγκκες που πρ
ρέπει να καλύψουν
κ
οι σύγχροννες
επιχειιρήσεις.
Φαινό
όμενα όπω
ως εκείνο της ωραιο
οποίησης τω
ων
οικονο
ομικών κατα
αστάσεων κα
αθώς και τηςς παραποίησ
σης
σημανντικών πλη
ηροφοριών των επιχειρήσεων έχχει
προσεελκύσει έντο
ονα το ενδιαφέρον τω
ων επενδυτώ
ών,
των χρ
ρηματοοικοννομικών ανα
αλυτών και των
τ ερευνητώ
ών
επιστη
ημόνων αννά τον κό
όσμο. Η ποιότητα
π
της
τ
πληρο
οφόρησης έχει
έ
σταδια
ακά αναχθεεί σε μείζζον
ζητούμενο.
βάλλοντος, η
Παράλλληλα, η προστασία του περιβ
βιώσιμη ανάπτυξη και η ανάγκη για
α
κοινωνιική
υπεύθ
θυνη συμπεεριφορά καιι η κοινοπο
οίησή της στο
σ
επενδ
δυτικό και εευρύτερο κο
οινό από τιςς επιχειρήσεεις
συνιστούν ένα νέο ερευνητιικό πεδίο. Οι
Ο επιχειρήσεεις
ση να ικαννοποιούν την
τ
έχουνν την ηθικκή δέσμευσ
επιδίω
ωξη για κερδ
δοφορία, χωρίς όμως να υπονομεύουν
το φυ
υσικό και κοινωνικό περ
ριβάλλον, όπ
που θα ζήσουν
οι επό
όμενες γενιές.
Στην κοινωνία
κ
τηςς γνώσης, τη
ης πληροφό
όρησης και της
τ
τεχνολλογίας η ΕΕταιρική Κοινωνική Ευθ
θύνη (ΕΚΕ) ή
Corpo
orate social rresponsibilityy (CSR) αποττελεί την ηθιική
συμπεεριφορά εκ μ
μέρους των επιχειρήσεω
ων στις σχέσεεις
τους με την κοιννωνία , το περιβάλλονν και τα άλλλα
μ
τα οπο
οία επηρεάζζονται από τη
ενδιαφερόμενα μέρη,
υργία των επ
πιχειρηματικκών ομάδωνν. Σύμφωνα με
λειτου
τον αμ
μερικανό οικκονομολόγο Ηoward Bow
wen, από το
ους
πρωτο
οπόρους ερ
ρευνητές σττον τομέα της ΕΚΕ, «Η
«
υπευθ
θυνότητα αναφέρεται
α
οχρέωση τω
ων
στην υπο
επιχειιρηματιών να
α επιδιώκου
υν εκείνες τιςς πολιτικές, να

λα
αμβάνουν εκείνες
ε
τις αποφάσεις
α
ή να ακολο
ουθούν
εκκείνες τις δράσεις, που συνάδουν
σ
μεε τους στόχο
ους και
τιις αξίες τηςς κοινωνίαςς μας». Η κοινωνία και
κ
οι
επ
πιχειρήσεις συνδέοντα
αι μεταξύ τους με σχέση
αμ
μφίδρομη κα
αι αλληλένδεετη.
Η δημοσιοπο
οίηση των δράσεων
δ
ΕΚ
ΚΕ εκ μέρου
υς των
πιχειρήσεωνν επηρεάζεει τις δια
αδικασίες λήψης
επ
απ
ποφάσεων και
κ ανάληψη
ης ενεργειώ
ών και μειώννει την
ασ
συμμετρία πληροφόρησ
π
σης ανάμεσα
α στους επεννδυτές
κα
αι στις εταιρ
ρείες, γεγονό
ός που έχει άμεση επίπ
πτωση
σττην μείωση
η της αντίίληψης του
υ κινδύνου
υ. Στο
πα
αρελθόν έχεει υποστηριχχθεί ότι η ΕΚΕΕ είναι δυνα
ατόν να
πρ
ροκαλέσει επιπλέον
ε
έξξοδα σε μίία επιχείρησ
ση με
απ
ποτέλεσμα να περιορίζζει την κερδ
δοφορία τηςς. Στην
πρ
ραγματικότη
ητα όμως, η διεθνής έρ
ρευνα αποδεεικνύει
όττι οι επιχειρ
ρήσεις με κα
αλύτερη επίίδοση στον τομέα
τη
ης ΕΚΕ δεν υστερούν ουσιαστικά
ο
σ αποδοτικκότητα
σε
εννώ συχνά επιτυγχάνου
ε
ν ευκολότερα τους σττόχους
το
ους για άντληση κεφαλα
αίων.
Η μελέτη των ετα
αιρειών σττηριζόμενη στην
αραδοσιακή ανάλυση μόνο
μ
των χρη
ηματοοικονο
ομικών
πα
– ποσοτικών πληροφοριώ
π
ών (income sstatement, balance
heet, financial ratios etc.) δεν είναι πλέον επαρ
ρκής. Η
sh
αλλλαγή στη μελέτη
μ
μη οικονομικών
ο
παραγόντω
ων των
επ
πιχειρήσεωνν επέβαλλε και την αλλλαγή της μορφής
μ
τω
ων οικονομ
μικών πληρ
ροφοριών, δίδοντας ακόμα
μεεγαλύτερη έμφαση
έ
στιις λεκτικές πληροφορίεες των
εττήσιων οικονομικών καταστάσεων και στην
εννημέρωση που
π παρέχετται από τα αντίστοιχα
α
σχόλια
σ
τη
ης Διοίκησηςς.
Να σημειώσο
ουμε ότι οι οικονομικέςς καταστάσεις των
σιαστικά σε δύο μέρη (εεικόνα
ετταιρειών χωρίζονται ουσ
1)). Το πρώττο μέρος είναι
ε
εκείνο
ο που (Fin
nancial
Sttatements) που
π περιλαμ
μβάνει αριθμητικά (ποσ
σοτικά)
δεεδομένα (Ισολογισμός κλπ),
κ
ενώ , το
τ δεύτερο μέρος
πεεριλαμβάνειι το λεκτικό κομμά
άτι (Management
Co
ommentary) στο οποίίο πρέπει να αναφέρονται
πλληροφορίες για (α) τη φύση της εταιρείας, (β
β) τους
σττόχους που έχει θέσει για το άμεσο ή το απ
πώτερο
μέέλλον, (γ) την ανά
άληψη κινδ
δύνων από
ό την
οιικονονομική μονάδα κ.ο.κ.,
κ
όπωςς επίσης και
κ
τις
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επεξηγήσεις των σ
σημαντικών ποσοτικών στοιχείων πο
ου
αμβάνονται στο πρώτο μέρος έτσι ώστε να είνναι
περιλα
δυναττό
να διαγνωστεί
δ
α
η
και να αξιολογηθεί
στραττηγική και συ
υνεπώς η προοπτική της επιχείρησηςς.

Πηγή (IASB , 2010)

Με τη
ην εισαγωγή
ή των Διεθνώ
ών Λογιστικκών Προτύπω
ων
(IFRS) το 2005 φ
φαίνεται να
α βελτιώνετα
αι σε μεγά
άλο
ό η ποιότηττα των ποσο
οτικών πληρ
ροφοριών πο
ου
βαθμό
παρέχχονται στις δημοσιευμένες χρημα
ατοοικονομικκές
κατασ
στάσεις των επιχειρήσεω
ων. Παραμέένει όμως υπ
πό
μελέτη το θέμα της ποιότη
ητας των λεκτικών (μη
ροφοριών. για
γ
τις οπο
οίες δεν έχχει
ποσοττικών) πληρ
υιοθετηθεί στην Ευρώπη ανττίστοιχο πλα
αίσιο, όπως το
σιο του M
Management Discussion
n & Analysis
πλαίσ
(MD&
&A) που υπάρ
ρχει στης ΗΠ
ΠΑ εδώ και αρκετά
α
χρόνιια.
Το πλλαίσιο αυτό ξεκίνησε να
α εμφανίζετται στις αρχχές
του 2006
2
από την επιτρο
οπή Διεθνώ
ών Λογιστικώ
ών
Προτύ
ύπων (IASB) η οποία διέέγνωσε την αδυναμία
α
πο
ου
υπάρχχει στο κομμ
μάτι των λεκκτικών πληροφοριών σττην
Ευρωζζώνη σε σύγγκριση με τις
τ Ηνωμένες Πολιτείες οι
οποίες εφάρμοζα
αν από το 20
000 το αντίσ
στοιχο πλαίσ
σιο
ο όνομα Management
M
t Discussion
n & Analysis
με το
(MD&
&A). Σύμφωννα με έγκυρ
ρες μελέτες,, η εφαρμογή
του MD&A
M
βελτίίωσε την πο
οιότητα τωνν οικονομικώ
ών
κατασ
στάσεων στις ΗΠΑ κατά
ά 80% σε σύγκριση με την
τ
προηγγούμενη χρο
ονική περίοδο που δεν εφ
φαρμοζότανν.
Ηδη, το Ameriican Institu
ute of Certified Pub
blic
untants (AICP
PA) να έχει χαρακτηρίσε
χ
ει την άντλησ
ση
Accou
και επ
πεξεργασία μη ποσοτιικών Δεδομ
μένων από τις
τ
δημοσ
σιευόμενες καταστάσεις ως μία από τις 10
κορυφ
φαίες τεχνο
ολογίες του
υ μέλλοντοςς. Επίσης, το
Institu
ute of Intern
nal Auditors επισημαίνει ότι η σχετιική

ρευνα αποτεελεί μία από
α
τις 4 άμ
μεσες ερευννητικές
έρ
πρ
ροτεραιότηττες της εποχή
ής μας.
Σττο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή
ήμιο διεξά
άγουμε
ση
ημαντική έρ
ρευνα στην μέτρηση τη
ης ποιότητα
ας του
λεεκτικού
μέρους
μ
τω
ων
ετήσιω
ων
οικονο
ομικών
κα
αταστάσεωνν στο οποίίο συμπεριιλαμβάνοντα
αι και
σττοιχεία τηςς ΕΚΕ. Με τον Υποψ
ψήφιο Διδά
άκτορα
Αλλέξανδρο Γαρεφαλάκη
Γ
η ερευνούμ
με ένα νέο
ο και
πρ
ρότυπο πλα
αίσιο το οποίο θα μπορεί
μ
να εξάγει
πλληροφορίες για την ποιότητα τωνν δημοσιευμένων
λεεκτικών πληροφοριών. Παρόλο
Π
που για πολλά χρόνια
χ
επ
πικρατεί η άποψη
ά
σε επαγγελματίε
ε
ες του χώρο
ου της
λο
ογιστικής όττι αυτή η πληροφορίία δε μπορ
ρεί να
μεετρηθεί, η αλήθεια είίναι ότι είναι
ε
ένα αρκετά
α
δύ
ύσκολο εγχεείρημα εξαιτίίας των πολλλών πληροφ
φοριών
πο
ου περιέχχονται στιςς ετήσιες εκθέσεις των
επ
πιχειρήσεωνν, ενώ αρκετές φορές οι πληροφορίεες που
δη
ημοσιεύοντα
αι είναι δυσννόητες. Τα σύγχρονα
σ
εργγαλεία
τη
ης πληροφορ
ρικής μπορο
ούν να βοηθ
θήσουν σημαντικά
σεε αυτή την κατεύθυνση πραγματοποι
π
ιώντας
ανναγνώριση κειμένου κα
αι αναζήτηση κρίσιμων όρων.
Το
ο πλαίσιο, που
π
αναπτύσσουμε στη
ηρίζεται σε εκείνο
τη
ης Διεθνώνν Λογιστικών Προτύπ
πων (IASB) και
εμ
μπεριέχει 43
4 κρίσιμους δείκτες (Key
(
Performance
In
ndicators ‐KP
PIs). Πρακτικκά, πρόκειτα
αι για ένα σύνολο
σ
43
3 δεικτών
που κα
αταγράφουνν την εμφ
φάνιση
συ
υγκεκριμένω
ων πληροφ
φοριών στιςς εκθέσεις που
συ
υνοδεύουν τις ετήσιες οικονομικέςς καταστάσεεις και
μεετρούν την ποιότητα τω
ων πληροφοριών που παρέχει
σεε λεκτική μορφή η επιχείρηση.
ε
Οι δείκτεςς που
χρ
ρησιμοποιού
ύνται
ομα
αδοποιούντα
αι
σε
πέντε
κα
ατηγορίες, με
μ βάση το είδος της πληροφορία
ας, ως
εξξής:
ης εταιρείας,,
1. Δρασττηριότητα τη
2. Αντικεειμενικοί στό
όχοι και στρ
ρατηγικές,
3. Σημανντικοί πόροι,, κίνδυνοι κα
αι σχέσεις
4. Aποτεελέσματα κα
αι προοπτικές και
5. Μέτρα
α και δείκτεςς απόδοσης
Το
ο άθροισμα
α της βαθ
θμολόγησης των επιμ
μέρους
δεεικτών δίνειι τη συνολικκή εικόνα της ποιότητα
ας των
πα
αρεχόμενωνν πληροφοριών σε λεκτικκή μορφή.
Οι δράσεις της
τ
ΕΚΕ πεεριλαμβάνοννται σε αυττές τις
ων η αποκκάλυψη απ
ποτελεί
πλληροφορίες των οποίω
μέέρος της συνολικής ποιότηττας. Ενδεικτικά,
ανναφέρουμε ένα δείκττη από καθεμία απ
πό τις
πα
αραπάνω κα
ατηγορίες πο
ου είναι δυννατό να εμπεεριέχει
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στοιχεεία που πρ
ροκύπτουν από πολιτιικές ΕΚΕ τω
ων
επιχειιρήσεων:
 Χαρακτηρ
ριστικά των προϊόντων
π
 Πως οι μη‐χρηματο
οοικονομικοίί στόχοι της
τ
εταιρείας συμβάλλου
υν στην δια
αμόρφωση της
τ
αξίας της
 Πως πρα
αγματοποιείίται η δια
αχείριση τω
ων
κρίσιμων σχέσεων της εταιρείας και πως αυττές
επηρεάζουν τη δρασττηριότητά της
 Προσδιορ
ρισμός
τω
ων
στόχωνν
για
μ
μη
χρηματοο
οικονομικά μεγέθη
μ
της επ
πιχείρησης
ρισμός
τω
ων
σημανντικών
μ
μη‐
 Προσδιορ
χρηματοο
οικονομικών
μεγεθ
θών
πο
ου
χρησιμοποιούνται για
α την παρακκολούθηση της
τ
ανάπτυξης της επιχείρ
ρησης

Ήδ
δη έχουμε προγραμματτίσει την πα
αρουσίαση αυτού
το
ου πλαισίου
υ σε διεθνέςς συνέδριο και η προσέγγισή
μα
ας έχει λάβεει θερμή υπο
οδοχή.
Στταδιακά, οι δράσεις ετταιρικής κοινωνικής ευ
υθύνης
τω
ων επιχειρήσ
σεων αποτεελούν συστη
ηματικά μέρος της
συ
υνολικής αξιολόγησης των
τ
οικονομ
μικών μονάδ
δων. Η
έρ
ρευνα και οι
ο συζητήσεεις για την καθιέρωση ενός
πλλαισίου που
υ θα αναγννωρίζει και θα αξιολογεί την
πα
αρουσίαση των σχετικών πληρο
οφοριών απ
πό τις
επ
πιχειρήσεις προς το επενδυτικό κα
αι ευρύτερο κοινό
βρ
ρίσκονται πλέον
π
στην ημερήσια διάταξη.
δ
Σύ
ύντομα
ανναμένονται εξελίξεις απ
πό τους εθνιικούς και διιεθνείς
φορείς που είναι αρμόδιοι για την υιοθ
θέτηση
ροτύπων και κανόνωνν σχετικά με την παροχή
π
πρ
πλληροφόρηση
ης μέσα από
α
τις εττήσιες ανα
αφορές
(reports) τωνν επιχειρήσεεων και μεε τη έρευνα
α που
διιεξάγουμε στο Ελληννικό Ανοικττό Πανεπισ
στήμιο,
φιλοδοξούμε να συμβάλλλουμε θεττικά σε αυττή την
ατεύθυνση.
κα

“Capital
“
Lin
nk CSR in Grreece” – Κέντρο Τεχνο
ογνωσίας ΕΚ
ΚΕ
Το “C
Capital Link CSR in Greeece” αποτελλεί ένα ολοκλληρωμένο μηχχανισμό τεχνοογνωσίας, επικκοινωνίας και προβολής θεμάτων
Εταιρικ
κής Κοινωνική
ής Ευθύνης. Ιδρύθηκε
Ι
το 2010
2
από τηνν CAPITAL LIINK με σκοπό
ό να στηρίξει τις δράσεις αι
α να γεφυρώ
ώσει την
επικοιννωνία μεταξύ των εταιριών και των οργαννισμών που εκ
κπροσωπούν τη Κοινωνία. Παρέχει πληρ
ροφόρηση για
α επίκαιρα θέμ
ματα και
εξελίξεεις της ΕΚΕ σττην Ελλάδα κα
αι στο εξωτερικκό, προβάλλει τις δράσεις των
τ
Ελληνικών
ν κοινωνικά υπ
πεύθυνων ετα
αιριών, διευκολλύνει τη
πρόσβ
βαση του επιχ
χειρηματικού κόσμου σε μη
η κυβερνητικο
ούς και μη κεερδοσκοπικού
ύς οργανισμού
ύς μέσα σε έννα πλαίσιο πλήρους
π
διαφάν
νειας, προβάλλλει τις ανάγκεες της Κοινωννίας και των φορέων
φ
που την
τ εκπροσωπ
πούν, επιτυγχ
χάνει συμπράξξεις μεταξύ τω
ων δύο,
ανταπο
οκρίνεται με επιτυχία στα
α αιτήματα βο
οήθειας τόσο οικονομικής φύσεως, όσ
σο και υλικών
ν αναγκών και
κ αποτελεί γέφυρα
γ
επικοιννωνίας μεταξύ
ύ όλων των κο
οινωνικών και επιχειρηματικκών ομάδων. Στα μέλη τηςς περιλαμβάνο
ονται εταιρείεςς, ΜΚΟ, ιδρύματα και
Σύλλογ
γοι από όλη τη
ην Ελλάδα.
Το “ Capital
C
Link CSR in Greeece” –
και υπηρεσιών, ενδεεικτικά αναφέρ
ροντας :







Κένττρο Τεχνογννωσίας ΕΚΕΕ επιτυγχάνει τους στόχουςς του

με μια σειρά
σ
πρωτοβ
βουλιών

Το portal w
www.csringree
ece.gr το οποίο αποτελεί: α)) μία συγκεντρ
ρωτική πηγή προβολής
π
όλω
ων των νέων ΕΚΕ,
Ε
των πρα
ακτικών
των εταιριώ
ών, των προ
ογραμμάτων και
κ των αναγ
γκών των Συλλλόγων από όλη την Ελλλάδα και β) συγκεντρωτική
σ
ή πηγή
ενημέρωση
ης φιλοξενώνττας έρευνες κα
αι μελέτες από
ό μεγάλα ξένα και Ελληνικά Πανεπιστήμια
α, καθώς και όλες
ό
τις νέες διιατάξεις
και αποφάσ
σεις διεθνών φορέων
φ
για τη
ην ΕΚΕ
Το Αγγλικό
ό portal www.m
maritimecsr.co
om το οποίο παρουσιάζει τις ενέργειες καθώς
κ
και του
υς κανονισμού
ύς ΕΚΕ που ισχύουν
στο χώρο ττης Ναυτιλίας σε διεθνές επ
πίπεδο και λειτουργεί ως συ
υγκεντρωτική πηγή ενημέρω
ωσης και προ
οβολής των δρ
ράσεων
των ναυτιλιακών εταιριώ
ών και γενικότεερα όλων των
ν νέων και πλληροφοριών για τα θέματα της
τ ΕΚΕ. Απεευθυνεται σ έννα ευρύ
ύς οργανισμού
ύς, τις ενώσεις του κλάδου
υ, την επενδυττική και
κοινό που περιλαμβάνειι κυβερνητικά στελέχη, μη κυβερνητικού
ν
ε
εταιρίες
διεθννώς που εφα
αρμόζουν στρατηγική ΕΚΕ καθώς κα
αι τους
χρηματοοικκονομική κοιννότητα, τις ναυτιλιακές
απολογισμούς τους.
ονικό εβδομαδ
διαίο newslette
er που αποστέέλλεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό
κ
Το ηλεκτρο
Τη διοργάννωση σε ετήσια βάση Συνεδ
δρίων Εταιρική
ής Κοινωνικής Ευθύνης σε 3 χώρες :
Αθήνα-Ελλλάδα, Λονδίνο
ο-Αγγλία και Νέα
Ν Υόρκη-Αμεερική.

www..csringreece.gr & w
www.mariitimecsr.ccom
* Οι συ
υνεντεύξεις που φιλοξενούνται και προβάλλον
νται μέσω του μηχανισμού
μ
CSR
RinGreece της CAPITAL
C
LINK εκ
κφράζουν την άποψη
ά
των δημιουργών
τους, ως
ω εκ τούτου η C
CAPITAL LINK δε
εν φέρει καμία ευθύνη
ε
για οποιιεσδήποτε απόψ
ψεις, συστάσεις ή γνώμες εκφρά
άζονται σε αυτέςς.
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