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4. Κεφάλαιο 4
Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο για την 
εναρμόνιση των επίσημων καταστάσεων 
με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο

Όπως αναλύθηκε στις προηγούμενες ενότητες το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ελλάδας φαίνεται να απαιτεί μη χρηματο-
οικονομικές πληροφορίες από τις/τους εταιρείες/οργανισμούς για την σταθεροποίηση 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Να σημειωθεί πως κατά το πρώτο Κείμενο Ερ-
γασίας για το Σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την Εταιρική κοινω-
νική Ευθύνη τον Ιούλιο του 2014 (Εθνικό Σχέδιο ΕΚΕ, 2014) τονίζεται η ανάγκη για 
την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ενδυνάμωση της δια-
φάνειας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ότι ο χαμηλός βαθμός διαφάνειας σχετικά με 
τις πληροφορίες ΕΚΕ προκαλεί προβλήματα τόσο στους επενδυτές όσο και στις ίδιες 
τις/τους εταιρείες/οργανισμούς. Ο χαμηλός βαθμός διαφάνειας τροφοδοτεί φαινόμε-
να διαφθοράς που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας και το κόστος των κρατικών συμ-
βάσεων (τ’ ονομαζόμενα και συναλλακτικά κόστη). Η έμφαση που δόθηκε σ’ αυτό το 
σχέδιο ήταν κυρίως για την διαφθορά με την προετοιμασία δήλωσης καταπολέμησης 
της διαφθοράς και μια σειρά στρατηγικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το 2017, στο εθνικό σχέδιο για την ΕΚΕ (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 2017), 
γίνεται σαφής αναφορά για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες προφανώς εναρ-
μονιζόμενο με το νόμο 4403/2017 και την εγκύκλιο 06.06.2017. Προτείνεται η απο-
κάλυψη των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών να πραγματοποιείται διαμέσου 
της Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις μεγάλες εταιρείες/
οργανισμούς τη Μη Χρηματοοικονομική Κατάσταση.

Τα προβλήματα με όλες αυτές τις οδηγίες είναι πως δεν δίνονται αναλυτικά πλαίσια 
προς τις/τους εταιρείες/οργανισμούς και τους ειδικούς, ενώ παρουσιάζονται μεγάλες 
αδυναμίες κι έλλειψη τεχνογνωσίας για τη συμπλήρωση αυτών των καταστάσεων. Το 
κενό που παρουσιάζεται στην λογιστική καταγραφή των περιβαλλοντικών και των 
κοινωνικών ζητημάτων στη μη χρηματοοικονομική λογιστική είναι η έλλειψη τεχνο-
γνωσίας από τους υπεύθυνους καταγραφής αυτού του τύπου πληροφοριών. Από τη 
μια πλευρά, οι λογιστές που είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή αυτών των πληρο-
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φοριών κι οι ορκωτοί λογιστές που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο τους δεν έχουν εις 
βάθος γνώση των ζητημάτων της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Σε πολύ 
μικρή κλίμακα ενδεχομένως ορισμένοι επαγγελματίες στο χώρο της λογιστικής να 
έχουν διδαχθεί περιβαλλοντικά θέματα, ωστόσο είναι αδύνατον να γνωρίζουν σε βά-
θος τους δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης (λ.χ. BOD, COD, CO2, TOx). Παρομοίως, 
οι επαγγελματίες του χώρου είναι απίθανο να γνωρίζουν τη σημασία κοινωνικών δει-
κτών όπως είναι τ’ ανθρώπινα δικαιώματα στο χώρο εργασίας. Από την άλλη πλευ-
ρά, οι επιστήμονες που κατανοούν αυτού του τύπου τις πληροφορίες όπως είναι τα 
επαγγέλματα περιβαλλοντικών επιστημών δεν γνωρίζουν τη λογιστική αποτύπωσή 
τους. Συνεπώς, η πρώτη αδυναμία που παρατηρείται στο πεδίο είναι η απουσία εξει-
δικευμένων επαγγελματιών που θα προετοιμάσουν τις λογιστικές καταστάσεις αλλά 
που θα πιστοποιήσουν επίσης τα τμήματα των λογιστικών καταστάσεων που παρου-
σιάζουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες.

Το επόμενο ζήτημα που παρατηρείται για την αποκάλυψη περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών πληροφοριών, είναι η έλλειψη ενός συγκεκριμένου πλαισίου με ενδεχό-
μενους λογαριασμούς. Έως τώρα τόσο οι ντιρεκτίβες όσο κι ελληνικές νομοθεσίες κι 
εγκύκλιοι σκιαγραφούν τον τρόπο και τα πιθανά πεδία που θα πρέπει να παρουσιά-
ζονται. Ωστόσο, σε αντιδιαστολή με την κλασική λογιστική που δίνονται συγκεκρι-
μένοι λογαριασμοί, καθώς όλες οι πληροφορίες μετρούνται σε χρηματικές μονάδες, 
στη μη χρηματοοικονομική λογιστική δίνονται πολύ γενικά πεδία τα οποία για κάθε 
εταιρεία/οργανισμό δύναται να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο. Αυτό όμως έρχεται 
σε αντίθεση με τις κλασικές αρχές της λογιστικής που είναι η διαχρονικότητα κι η 
συγκρισιμότητα των πληροφοριών τόσο για μια/έναν εταιρεία/οργανισμό όσο και με-
ταξύ περισσότερων εταιρειών/οργανισμών. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι πως 
δίνονται λαθεμένα σήματα προς τους επενδυτές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
με προφανή αναποτελεσματική κατανομή των χρηματικών κεφαλαίων.

Στην κλασική λογιστική αναφέρεται πως οποιαδήποτε κίνηση κεφαλαίων αν γί-
νεται πρέπει να αποδεικνύεται με παραστατικά. Επίσης, είναι απαραίτητο να μνη-
μονεύονται οι τεχνικές που καταγράφονται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και 
αποτιμώνται ορισμένα περιουσιακά στοιχεία (λ.χ. οι αποσβέσεις, τα αποθέματα). Στη 
μη χρηματοοικονομική λογιστική δεν φαίνεται να είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο από 
τη νομοθεσία γεγονός που ενθαρρύνει ασφαλώς τις οικονομικές οντότητες να επιδει-
κνύουν τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως αυτές επιθυμούν. Το πρόβλημα σε αυτή 
την περίπτωση είναι να ενδυναμώνεται το φαινόμενο της ασύμμετρης πληροφόρησης 
μεταξύ των οντοτήτων και των ενδιαφερόμενων ομάδων κι ασφαλώς να μην ικανο-
ποιούνται ούτε οι βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομι-
κής λογιστικής.

Εν μέρει, το πρόβλημα των αποδείξεων (παραστατικών) αλλά κι ενός πιο λεπτο-
μερούς συστήματος λογιστικής που θα βοηθούσε τις οικονομικές οντότητες να κα-
ταγράψουν αξιόπιστα και με συνέπεια της μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες τους 
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είναι δυνατόν να βασιστεί στο γενικό πλαίσιο της εγκυκλίου 06.06.2016 για την απο-
κάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ειδικότερα, η εγκύκλιος προτείνει 
να καταγράφονται τα πλαίσια που έχει υιοθετήσει η οικονομική οντότητα για την 
περιβαλλοντική και την κοινωνική διαχείρισή της. Πράγματι, τα συγκεκριμένα πλαί-
σια είναι δυνατόν ν’ αποτελέσουν τις πηγές άντλησης γενικών πληροφοριών που θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και 
στη Μη Χρηματοοικονομική Κατάσταση. Επίσης, αυτά τα πλαίσια δύναται ν’ αποτε-
λέσουν πηγή αποδείξεων μιας κι ορισμένα απ’ αυτά έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρ-
τητο οργανισμό γεγονός που διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο πως οι πληροφορίες που 
εμπεριέχονται σ’ αυτά έχουν εξεταστεί κι επικυρωθεί από ειδικούς. Όμως, το πρό-
βλημα παραμένει διότι οι περισσότερες οικονομικές οντότητες που υποχρεώνονται ν’ 
αποκαλύψουν τέτοιου τύπου πληροφορίες δεν έχουν υιοθετήσει κάποιο απ’ αυτά τα 
πλαίσια περιβαλλοντικής κι κοινωνικής στρατηγικής.

Άρα οι επιχειρήσεις αυτές που ενδεχομένως να υιοθετούν άτυπα τέτοιου τύπου κοι-
νωνικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές θα είναι δύσκολο να διασφαλίσουν στις εν-
διαφερόμενες ομάδες την ορθότητα των πληροφοριών. Προφανώς θα παρουσιάζουν 
ανάλογες πληροφορίες δίχως όμως να διασφαλίζουν απο εξωτερικούς ελεγκτές την 
αξιοπιστία των πληροφοριών. Η τακτική αυτή έρχεται αντιμέτωπη με την αρχή της 
λογιστικής που απαιτεί τεκμηρίωση για την καταγραφή λογιστικών πληροφοριών. 
Αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί κατά κάποιο τρόπο με τη βοήθεια ειδικών εκθέσε-
ων από εξειδικευμένους επαγγελματίες σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. 
Θα ήταν χρήσιμο κι αναγκαίο να υπάρξουν ειδικά έντυπα που θα πιστοποιούν τις με-
τρήσεις. Είναι αναγκαίο επίσης αυτοί οι επαγγελματίες να έχουν δικαίωμα υπογραφής 
για τα συγκεκριμένα έντυπα.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εγχειρίδιου θα καθοριστούν οι κρίσιμες πληροφο-
ρίες που είναι αναγκαίο να καταγράφουν οι οικονομικές οντότητες στις εκθέσεις μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Το αναλυτικό πλαίσιο που θα παρουσιαστεί σ’ 
αυτό το κεφάλαιο βασίζεται περισσότερο στο να κάνει περισσότερο εύχρηστους και 
πρακτικούς τους νόμους που περιεγράφηκαν πιο πάνω. Η μέριμνα του εγχειρίδιου 
είναι να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογιστικής καταγραφής μη χρηματο-
οικονομικών πληροφοριών πρόσφορων και σαφή για όλους τους ενδιαφερόμενους.
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Κριτήρια Επιλογής Πληροφοριών

Τεκμηρίωση

Επιλογή Πληροφοριών

Παραστατικά Τεκμηρίωσης

Περιβαλλοντικές Κοινωνικές

Ν. 4403/2016
Εγκύκλιος 06.06.2017

Πλαίσια Πιστοποίησης

Λογιστικές Αρχές

Νομοθεσία

Έκθεση Μη 
Χρηματοοικονομικών 

Πληροφοριών

Πλαίσια Περιβαλλοντικής 
Πιστοποίησης

Πλαίσια Αειφόρου 
Πιστοποίησης

Πλαίσια Κοινωνικής 
Πιστοποίησης

Αρχές Χρηματοοικονομικής 
Λογιστικής

Περιβαλλοντικές και 
Κοινωνικές Αρχές

Αρχές Μη Χρηματοοικονομικής 
Λογιστικής

Ν. 4548/2018
Εγκύκλιος 16.01.2018

Έναρξη

Διάγραμμα 8: Μεθοδολογία επιλογής Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

Το Διάγραμμα 8 αναπαριστά τα βασικά βήματα που χρησιμοποιούνται για τη δη-
μιουργία αναλυτικού πλαισίου Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου κι Έκ-
θεση Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη 
για την επιλογή και συμπλήρωση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι: α) 
οι βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής λογιστικής, κι 
οι αρχές της αειφόρου (περιβαλλοντικής και κοινωνικής) ανάπτυξης, β) τα υφιστάμε-
να διεθνή πλαίσια για την καταγραφή περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών 
και γ) η υφιστάμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο οι βασικές αρχές στις οποίες θα βασιστούν οι λο-
γιστικές πληροφορίες προκύπτουν από τον Πίνακα 5. Στην πρώτη στήλη καταγράφο-
νται οι αρχές της χρηματοοικονομικής λογιστικής, στη δεύτερη στήλη οι λογιστικές 
αρχές της μη χρηματοοικονομικής λογιστικής και στην τελευταία παρουσιάζονται οι 
αρχές της αειφορίας.
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Πίνακας 5: Λογιστικές Αρχές

α/α Χρηματοοικονομική 
Λογιστική

Μη Χρηματοοικονομική 
Λογιστική (Ν. 4403/2016, 

Εγκύκλιος 06.06.2017, 
Ανακοίνωση της Επιτροπής 

2017/C 215/01)

Αρχές Αειφορίας 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019/C 

209/01 και Πλαίσια 
Αειφορίας)

1 Η Αρχή της Συνέχειας 
(Going Concern)

Η Αρχή των Πληροφοριών 
Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Προσανατολισμένων 
στο Μέλλον

Η Αρχή της 
Συνδεσιμότητας 
Πληροφοριών (IIRC)

2 Η Αρχή της 
Χρονικής Περιόδου

Η αρχή της Τακτικής κι 
Έγκαιρης Ενημέρωσης 
(GRI), Η Αρχή 
του Στρατηγικού 
και Μελλοντικού 
Προσανατολισμού (IIRC)

3
H Αρχή του 
Δεδουλευμένου 
(Accruals Principle):

4 Η Αρχή της 
Συντηρητικότητας

Η Αρχή της Ισορροπίας 
– Θετικές κι Αρνητικές 
Πληροφορίες (GRI), Η 
Αρχή της Αξιοπιστίας και 
της Πληρότητας (IIRC)

5 Η Αρχή της Εύλογης 
Παρουσίασης

Η Αρχή της Σημαντικότητας/ 
Ουσιαστικότητας,

Η Αρχή των 
Ενδιαφερόμενων Ομάδων

Πληρότητα (GRI), 
Οικονομική και 
Περιβαλλοντική 
Ουσιαστικότητα 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019/C 
209/01), Η Αρχή της 
Ουσιαστικότητας (IIRC)

6 Η Αρχή της 
Σημαντικότητας

Η Αρχή των 
Ενδιαφερόμενων 
Ομάδων (IIRC)

7 Η Αρχή του 
Ιστορικού Κόστους

8 Η Αρχή 
Αναγνώρισης Εσόδων

9 Η Αρχή της Συσχέτισης 
Εσόδων κι Εξόδων

10 Η Αρχή Αυτοτελούς Οι-
κονομικής Οντότητας

11 Η Αρχή 
Νομισματικής Μονάδας
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
1 
2 
3

5.1 Επιδράσεις της περιβαλλοντικής – αειφόρου 
πολιτικής στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη 
χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να ταξινομήσει και να αναλύσει συνοπτικά τις κύ-
ριες κατηγορίες περιβαλλοντικής/αειφόρου πολιτικής και τις ενδεχόμενες επιδράσεις 
που ασκούν στο στρατηγικό σχεδιασμό των εταιρειών/οργανισμών. Τελικός στόχος 
εν τούτοις είναι να «αποκαλύψει» κάποιου τύπου μηχανισμό με τον οποίο αυτές οι 
επιδράσεις δύναται να «μεταφράζονται» στη γλώσσα της/του εταιρείας/οργανισμού, 
δηλαδή στη γλώσσα της συμβατικής λογιστικής. Η προσπάθεια αυτού του μέρους 
επικεντρώνεται, εν τέλει, κυρίως στην περιγραφή ενός τεκμηριωμένου αναλυτικού 
μηχανισμού, σύμφωνα με τον οποίο κάθε εταιρεία/οργανισμός θα είναι σε θέση να 
«ερμηνεύει» και να παρακολουθεί όλες τις νέες πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν 
από την εφαρμογή διάφορων εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής οι οποίες επι-
βάλλονται από τις κρατικές υπηρεσίες, τις οιεσδήποτε άλλες ρυθμιστικές αρχές του 
κράτους, αλλά και από την ίδια την/τον εταιρεία/οργανισμό στο πλαίσιο της εκούσιας 
επιλογής τακτικών περιβαλλοντικής ή και αειφορικής διαχείρισης.

Πράγματι, οι ρυθμιστικές πολιτικές διαμορφώνουν συνθήκες που αναγκάζουν τις/
τους εταρείες/ οργανισμούς ν’ αντιδράσουν ώστε να διασφαλίσουν το δικό τους συμ-
φέρον κι ως εκ τούτου να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για να αντιμετω-
πίσουν αυτές τις νέες συνθήκες που τις εκλαμβάνουν ως προκλήσεις για δράση. Των 
αναλογιών τηρουμένων, κάθε εξωτερική ρυθμιστική παρέμβαση όπως και κάθε εσω-
τερική σχετική πρωτοβουλία λογικά συνεπάγεται αντίστοιχη αντίδραση εκ μέρους 
της διεύθυνσης της/του εταιρείας/οργανισμού είτε για την αποκατάσταση του προ-
ηγουμένου status quo, είτε για την εξασφάλιση νέων ωφελημάτων. Σύμφωνα με τη 
λογική αυτή παραδοχή, η συνέχεια του κεφαλαίου προχωράει στην ταξινόμηση, την 
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καταγραφή και την παρουσίαση των πολιτικών και στην αντιστοίχιση των στρατη-
γικών, που συνήθως υιοθετούνται από την εταιρεία/οργανισμό για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεών τους.

Οι κρατικές πολιτικές οι οποίες αναλύονται σε αυτό το σημείο για λόγους συστημα-
τικής παρουσίασης, κατηγοριοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία σύμφωνα μ’ έναν 
πεπερασμένο αριθμό κριτηρίων, όπως είναι ο υποχρεωτικός ή ο εθελοντικός χαρα-
κτήρας με τον οποίο επιβάλλονται, η σύνδεσή τους με το μηχανισμό των τιμών ή όχι, 
ο εθελοντικός ή ο υποχρεωτικός χαρακτήρας (Tsireme et al., 2012; Lloret, 2016). Στο 
πλαίσιο του ανα χείρας εγχειριδίου, η ταξινόμηση των πολιτικών αναφέρεται κυρίως 
στο πρώτο κριτήριο, δηλαδή στον εθελοντικό κι υποχρεωτικό χαρακτήρα τους. Κατά 
την ανάπτυξη των δύο αυτών αντιθετικών κατηγοριών θα αναδειχθούν άλλες κατηγο-
ρίες που προκύπτουν από το είδος των «εργαλείων» που τίθενται σε ισχύ κάθε φορά.

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές είναι δυνατόν να διακρίνονται κυρίως σε δύο μεγά-
λες κατηγορίες: α) τη δημόσια πολιτική που σχεδιάζεται κι επιβάλλεται από τη νόμι-
μη κρατική διοίκηση (με τη βοήθεια ποικίλων εξειδικευμένων ρυθμιστικών αρχών) κι 
επιδρά άλλοτε άμεσα κι άλλοτε έμμεσα στη λειτουργία και τη συμπεριφορά της/του 
εταιρείας/οργανισμού, διατηρώντας ασφαλώς έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα, και β) 
τις εθελοντικές στρατηγικές που εφαρμόζονται πρωτοβουλιακά από τις ίδιες τις/τους 
εταιρείες/οργανισμούς και που θεωρούνται για την οικονομία του λόγου επακόλουθο 
ποικίλων επιχειρηματικών κινήτρων, όπως για παράδειγμα είναι η βελτίωση της κερ-
δοφορίας, της εικόνας της/του εταιρείας/οργανισμού, της πιστοληπτικής ικανότητας 
(Toms, 2002; Hoffman, 2005; Aragón-Correa and Rubio-Lopez, 2007).

Η δημόσια περιβαλλοντική ή αειφόρος πολιτική εκφράζεται με διάφορες μορφές κι 
αντίστοιχα εργαλεία. Αρχικά έλαβε τη μορφή νομοθετικών άμεσων ρυθμίσεων, ενώ 
εν συνεχεία βασίστηκε περισσότερο στο μηχανισμό των τιμών ως ρυθμιστικό μέσο. 
Τελευταία τείνει προς τη χρήση «παροτρύνσεων» για εθελοντική προσαρμογή σε συ-
γκεκριμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους. Πράγματι, η επιβολή των νο-
μοθετικών ρυθμίσεων στοχεύει να παροτρύνει τους υπεύθυνους (λ.χ. επιχειρήσεις, 
καταναλωτές) να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους από τον συμβατικό τρόπο σε 
φιλικότερη προς το φυσικό περιβάλλον. Στα αρχικά στάδια, οι πολιτικές που χρη-
σιμοποιήθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως πολιτικές «εντολών κι ελέγχου» («Command 
and Control») και περιλαμβάνουν τη περιβαλλοντική νομοθεσία, τις περιβαλλοντικές 
ρυθμίσεις και τα προκαθορισμένα πρότυπα που συνοδεύονται από προβλέψεις για 
συγκεκριμένες ποινές σε παραβάτες που υπερβαίνουν τις υπαγορεύσεις των ρυθμίσε-
ων (Σκούρτος και Σοφούλης, 1998).

Εν συνεχεία, οι πολιτικές άρχισαν με αύξοντα ρυθμό να βασίζονται (και) στο μηχα-
νισμό των τιμών (σε κίνητρα κι αντικίνητρα) και τα συγκεκριμένα «εργαλεία» που τέ-
θηκαν σε κυκλοφορία ονομάστηκαν «οικονομικά εργαλεία» («economic instruments» 
ή «market-based-instruments»). Ακολούθως, για την καλύτερη κατανόηση αυτών των 
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εργαλείων πραγματοποιείται η αναλυτική περιγραφή τους, καθώς επίσης οι επιδρά-
σεις που επιφέρουν στην οργανωσιακή δομή και στη χρηματοοικονομική διάρθρωση 
της/του εταιρείας/ οργανισμού.

5.1.1 Οι ενδεχόμενες επιδράσεις των εργαλείων «εντολών 
κι ελέγχου» στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη 
χρηματοοικονομική διάρθρωση των εταιρειών/οργανισμών

Τις τελευταίες δεκαετίες και στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής θεσπίζονται 
πολυάριθμοι νόμοι, άμεσες διοικητικές ρυθμίσεις και πρότυπα τα οποία έχουν στό-
χο να πιέσουν τους υπεύθυνους να μειώσουν, να προλάβουν ή να αποκαταστήσουν 
τα προβλήματα που (ενδεχομένως) προκαλούν στο φυσικό και το ανθρωπογενές πε-
ριβάλλον. Διεθνώς, τη συγκεκριμένη νομοθεσία κατά το πλείστο οι συγγραφείς τη 
θέτουν κάτω από τον γενικό τίτλο της «περιβαλλοντικής» ή της «κοινωνικής» νομο-
θεσίας, ενώ αρκετοί άλλοι αναφέρονται στη νομοθεσία αυτή με τον όρο «κοινωνι
κοπεριβαλλοντική» (social-environmental legislation). Ανεξάρτητα από τον όρο που 
χρησιμοποιείται, οι ρυθμίσεις αυτής της κατηγορίας κι ειδικότερα η νομοθεσία είναι 
δυνατόν να διακριθούν σύμφωνα με το γεωπολιτικό πεδίο στο οποίο εκτείνονται σε 
α) εθνικές, β) ευρωπαϊκές (περιφερειακές), και γ) διεθνείς.

Η άλλη μεγάλη κι ιδιαίτερα σημαίνουσα κατηγορία υποχρεωτικών ρυθμίσεων, τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ανήκουν μεν στην ευρύτερη κατηγορία των «εντολών κι 
ελέγχου», που αξίζει, όμως, να διακριθεί σύμφωνα με τους Σκούρτο και Σοφούλη 
(1998) ανάλογα με την ουσιαστική επιδίωξή τους για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Υπό την έννοια αυτή τα επιβαλλόμενα πρότυπα μπορεί να αναφέ-
ρονται: στην περιβαλλοντική ποιότητα του εδάφους, στα ανώτατα όρια εκπομπών, 
στις τεχνολογικές προδιαγραφές για την παραγωγική διαδικασία, στις φυσικο-χημι-
κές προδιαγραφές για χρησιμοποιούμενες μεταβλητές εισροές, στις καταναλωτικές 
προδιαγραφές για τη χρήση των τελικών προϊόντων και, τέλος, στις χωροταξικές προ-
διαγραφές για τις βιομηχανικές δραστηριότητες.

Η θέσπιση της «περιβαλλοντικής» νομοθεσίας, των διοικητικών ρυθμίσεων και των 
επιβαλλόμενων προτύπων ασκεί ουσιαστική επίδραση στο σχεδιασμό των στρατηγι-
κών των επιχειρήσεων/οργανισμών (Ε.Ε., 1998α). Αν και αυτή η άποψη φαίνεται να 
είναι κοινά αποδεκτή από το μεγαλύτερο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας, ωστό-
σο τα συμπεράσματα για τις ακριβείς και τελικές επιπτώσεις της «περιβαλλοντικής 
και της κοινωνικής» νομοθεσίας στη λειτουργία της εταιρείας/οργανισμού ποικί-
λουν σε μεγάλο βαθμό (Schaltegger and Synnestredt, 2002). Για αυτό το ζήτημα, ο 
Hitchens(1999) παρατηρεί ότι οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις μετέβαλαν σε μεγάλο 
βαθμό τους όρους εμπορίου μεταξύ των κρατών που τις θεσπίζουν σε σχέση με τα 
υπόλοιπα κράτη. Αυτό είχε ως συνέπεια να επηρεάζονται οι εξαγωγικές δραστηριό-
τητες των εταιρειών/οργανισμών, όπως επίσης κι ο τόπος στον οποίο χωροθετούν τις 
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εγκαταστάσεις τους (Stafford, 1985; Malecki, 1985; Jeppesen et al., 2002). Παρα-
τηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εταιρείες/οργανισμοί μετέφεραν τις εγκα-
ταστάσεις τους σε χώρες με «χαλαρότερες» περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Haq et al., 
2001). Ο Haq et al. (2001), επίσης, υποστηρίζει ότι οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις 
αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των εταιρειών/οργανισμών για την απόκτηση τεχνο-
λογίας αντιρρύπανσης και κυρίως αυτών που εξ αντικειμένου θεωρούνται υπεύθυνες 
για την περιβαλλοντική υποβάθμιση (λ.χ. χημικές επιχειρήσεις), ενώ παρατηρήθηκαν 
αξιοσημείωτες επιδράσεις (μείωση) στην παραγωγικότητά τους. Οι List και McHome 
(2000), σε μια συστηματικότερη μελέτη, τόνισαν ότι οι διαφοροποιήσεις της περι-
βαλλοντικής και της κοινωνικής νομοθεσίας που παρατηρείται μεταξύ κρατών ή και 
μεταξύ περιφερειών του ίδιου κράτους, εκτός ότι αποτέλεσαν κίνητρο για την μετε-
γκατάσταση των εταιρειών/οργανισμών, επίσης αποτέλεσαν ισχυρό «εμπόδιο» για 
την ίδρυση νέων εταιρειών/οργανισών.

Αντιστρόφως, οι Porter και Vander Linde (1995) υποστήριξαν επίμονα ότι η επι-
βολή συγκεκριμένων «περιβαλλοντικών» ρυθμίσεων ενδέχεται να έχει θετικές συ-
νέπειες για τις/τους εταιρείες/οργανισμούς, επειδή η θέσπισή τους θα επιφέρει σε 
αυτές διπλό όφελος (the win-win theory): από τη μία πλευρά, η/ο εταιρεία/οργανι-
σμός, επιτυγχάνει τις δεσμεύσεις που τίθενται τα περιβαλλοντικά όρια (επιτυγχάνει 
την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, δηλαδή, το επιθυμητό αποτέλεσμα), από 
τη μια πλευρά η/ο εταιρία/οργανισμός επιτυγχάνει τις δεσμεύσεις που τίθενται απ’ τα 
περιβαλλοντικά όρια (δηλαδή πετυχαίνει την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα) 
ενώ από την άλλη πλευρά η/ο εταιρία/οργανισμός καλυτερεύει τη χρηματοοικονομι-
κή θέση της/του διαμέσου νέων καινοτομιών. Οι «περιβαλλοντικές» ρυθμίσεις, σύμ-
φωνα με τους ίδιους, αποτελούν «εύκαμπτα» εργαλεία πολιτικής, διότι δίνουν στην 
εταιρεία/οργανισμό την ελευθερία να επιλέξει εκούσια τις διαχειριστικές πρακτικές 
που θα εφαρμόσει (λ.χ. με κριτήριο το χαμηλό κόστος), προκειμένου να συμβάλει στη 
διατήρηση του περιβάλλοντος.

Σε αυτή τη λογική, οι εταιρείες/οργανισμοί για να εναρμονιστούν με τις δεσμεύ-
σεις που υπαγορεύονται από τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές ρυθμίσεις, όπως 
και των προτύπων, χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία και στρατηγικές, όπως: σύγχρο-
νες τεχνολογίες για τον περιορισμό της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, εξοπλισμό 
«καθαρής» τεχνολογίας (clean technology), συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρι-
σης (Environmental Management Systems) και τέλος, επενδύσεις για τη βελτίωση 
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων τους (Murphy and Gouldson, 2000; 
Sonntag, 2000; del Río González, 2005; Ashraf et al., 2019). Οι σύγχρονες τεχνολο-
γίες τελικού αποτελέσματος για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (end-
of-pipe technologies), συνήθως, συμβάλουν, ώστε οι εταιρείες/οργανισμοί να περι-
ορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδεχομένως να επιφέρουν στο φυσικό και το 
ανθρωπογενές περιβάλλον κατά την καθημερινή λειτουργία τους (λ.χ. φίλτρα αερίων 
ρύπων). Ενώ, οι υπόλοιπες πρακτικές, δηλαδή τα εργαλεία «καθαρής» τεχνολογίας 
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και τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, μεταβάλλουν ή προσθέτουν ορισμέ-
νες νέες πρακτικές στη διαχείριση της/του εταιρείας/οργανισμού, δηλαδή στη γενικό-
τερη οργάνωσή της/του (Buhr, 1998; Frisnsand van Vliet, 1999).

Για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν γενικότερα την προώθηση θεμάτων 
προστασίας της κοινωνίας ασφαλώς πέρα από τη συνήθη επιχειρηματική συναλλαγή, 
οι εταιρείες/οργανισμοί επενδύουν τα χρηματικά κεφάλαιά τους κυρίως για στρατη-
γικές που θα βελτιώσουν τις συνθήκες υγείας κι ασφάλειας των εργαζομένων τους.1 
Οι Stokols et al. (2001) συνοψίζουν τις πρακτικές για τα κοινωνικά ζητήματα στις 
ακόλουθες γενικές κατηγορίες: (α) εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
(λ.χ. ISO 9000, TQM), (β) σύσταση ειδικών τμημάτων για την έρευνα νέων μεθόδων 
και τεχνικών, που θα βελτιώσουν τις συνθήκες των εργαζομένων τους, (γ) επενδύσεις 
για μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας που θεωρούνται υψηλής ασφάλειας για τους 
εργαζομένους. Η επιλογή των συγκεκριμένων στρατηγικών πραγματοποιείται από 
τις/τους εταιρείες/οργανισμούς με τη βοήθεια ορισμένων κριτηρίων, όπως για παρά-
δειγμα το χρηματικό όφελος που αποκομίζει ή το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται 
η/ο εταιρεία/οργανισμός για την εφαρμογή τους, την ένταση των πιέσεων που της/του 
ασκούνται από τις ενδιαφερόμενες ομάδες για την κοινωνική και την περιβαλλοντική 
επίδοση της (Sakris, 1998).

Οι κρατικές ρυθμίσεις κι η νομοθεσία, σε αρκετές των περιπτώσεων, οριοθετούν 
το μέγιστο και το ελάχιστο επίπεδο (πρότυπα) εντός του οποίου πρέπει να κυμαί-
νονται οι στόχοι των αειφόρων στρατηγικών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.2

Τα όρια εκπομπής ρύπων, όταν προσδιορίζονται, αποτελούν ένα αυστηρό κατώ-
φλι το οποίο η/ο εταιρεία/οργανισμός δεν πρέπει να υπερβεί κατά την παραγωγική 
διαδικασία της/του και γενικότερα σε ολόκληρη τη διάρκεια της λειτουργίας της/
του. Αυτές οι νόρμες υποχρεώνουν την/τον εταιρεία/οργανισμό να σχεδιάσει και να 
υλοποιήσει διάφορες στρατηγικές για να επιτύχει τα όρια που του/της επιβάλλουν 
(Klassen and Angell, 1998). Η αλήθεια είναι ότι έχει παρατηρηθεί ότι σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις η/ο εταιρεία/οργανισμός έρχεται αντιμέτωπη/ος με δύο βασικές επιλογές:

 α)  είτε να σχεδιάσει και να εφαρμόσει κάποια στρατηγική (για την προ-
στασία του περιβάλλοντος ή της κοινωνίας) ή

1 Η σχετική νομοθεσία ορίζει για τα κοινωνικά θέματα τις εξής κατηγορίες ζητημάτων: α) 
ατυχημάτων, β) υγείας των εργαζομένων, γ) περίθαλψης, δ) επιδομάτων, ε) παροχών, στ) 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, η) συνταξιοδοτικά κ.ά.

2 Πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει πλήρης προσδιορισμός των ορίων 
για όλα τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά ζητήματα. Αλλά και στις περιπτώσεις που γίνε
ται κάποιος προσδιορισμός από κάποιους οργανισμούς, αυτός δεν πραγματοποιείται κάτω 
από κάποια συστηματική μεθοδολογία. Μια καλή συζήτηση για τα όρια πραγματοποιείται 
στο άρθρο των Nikolaou and Tsalis (2020).
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 β)  ή να μην εφαρμόσει καμία στρατηγική και να υποστεί ως εκ τούτου τις 
συνέπειες της νομοθεσίας (π.χ. να καταβάλει πρόστιμο).

Κατά συνέπεια, η/ο εταιρεία/οργανισμός θα εφαρμόσει ή όχι στρατηγικές για τα 
περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά ζητήματα σύμφωνα με τις επιπτώσεις που θα έχουν 
αυτές στην οικονομική βιωσιμότητά της/του, στη κερδοφορία της/του κ.λπ. Τα ενδε-
χόμενα αυτά παρουσιάζονται με ευδιάκριτο τρόπο στο Πλαίσιο 1.

Πλαίσιο 1 
«η/ο εταιρεία/οργανισμός υιοθετεί ή όχι στρατηγικές για την 
αειφόρο διαχείρισή της σύμφωνα με οικονομικά (το κόστος ή 
το όφελος της εφαρμογής) και κοινωνικά κριτήρια (τις πιέσεις 

των ενδιαφερόμενων ομάδων)».  
(Ε1)

Το ενδεχόμενο αυτό είναι δυνατόν να διακριθεί σε περισσότερες επιμέρους περι-
πτώσεις, όπως φαίνονται στα ακόλουθα Πλαίσια 1.1 και 1.2.

Πλαίσιο 1.1 
«η/ο εταιρεία/οργανισμός εφαρμόζει στρατηγικές για την 

αειφόρο διαχείριση όταν το όφελός της υπερβαίνει το κόστος 
εφαρμογής της (λ.χ. χρηματικό ή κοινωνικό)». 

(Ε1.1)

Σύμφωνα με την περίπτωση που ορίζεται στο Πλαίσιο 1, η/ο εταιρεία/οργανισμός 
έχει στη διάθεσή της να επιλέξει μία από τις στρατηγικές που περιγράφτηκαν ή συν-
δυασμό τους, οι οποίες κατά κανόνα επηρεάζουν με κάποιο τρόπο τη χρηματοοικο-
νομική συγκρότησή της και κυρίως σε δυο επίπεδα: πρωτογενώς και δευτερογενώς. 
Ως πρωτογενείς χαρακτηρίζονται οι επιδράσεις που άμεσα βαρύνουν στη χρηματοοι-
κονομική διάρθρωση της/του εταιρείας/οργανισμού. Για παράδειγμα, η αγορά νέου 
τεχνολογικού εξοπλισμού (για την προστασία του περιβάλλοντος) θα έχει άμεση 
επίδραση στη διαμόρφωσή της αξίας των παγίων στοιχείων της (King, 2000). Ενώ, 
δευτερογενείς χαρακτηρίζονται οι επιδράσεις που βαρύνουν έμμεσα τη χρηματοοικο-
νομική διάρθρωση της. Οι επιπτώσεις, για παράδειγμα, που θα επιφέρει η αγορά νέου 
τεχνολογικού εξοπλισμού στο κόστος, στην τιμή του προϊόντος, στην προσφερόμενη 
(παραγόμενη) ποσότητα, στα κέρδη και σε άλλες χρηματικές αξίες. Στο Διάγραμμα 
13, παρουσιάζονται οι πιθανές πρωτογενείς και δευτερογενείς επιδράσεις που θα έχει 
η/ο εταιρεία/οργανισμός από τη διαχείριση αποβλήτων, ανάλογες θα είναι οι επιδρά-
σεις που θα προκύψουν για την/τον εταιρεία/οργανισμό για κάθε θεματική ενότητα 
περιβαλλοντικής και κοινωνική προστασίας.
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