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Criza schimbărilor climatice, declinul resurselor naturale și poluarea ne afectează pe
toți. Trebuie să ne transformăm sistemul economic într-un sistem sustenabil acum
pentru a putea face față acestor amenințări iminente. Guvernanța corporativă este
esențială pentru a schimba modul în care sunt conduse întreprinderile și poate fi un
factor determinant principal al unei economii sustenabile.
Consiliile de administrație și responsabilii de politici/organismele de reglementare
sunt actori-cheie în transformarea economiei. Acest document sugerează zece
acțiuni care să le permită accelerarea acestei tranziții. Dorim să îi provocăm și să le
dăm de gândit prin zece recomandări care:

•

sugerează schimbări în rolurile și practicile consiliilor;

•

propun măsuri legislative și non-legislative din partea UE și a
responsabililor de politici și organismelor de reglementare de la nivel
național

Dorim să inspirăm o dezbatere și considerăm binevenite comentariile pe
marginea acestui document. Ne puteți transmite ideile și opiniile dvs. cu
privire la modul în care ar trebui să evolueze guvernanța corporativă pe
adresa iryna@accountancyeurope.eu, până la data de 1 octombrie 2019.
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Economia noastră aduce o dezvoltare accelerată și o creștere a bogăției, însă determină totodată
reducerea resurselor, poluare, consum excesiv și instabilitate socială, la un nivel care nu mai este
sustenabil. Singura cale înainte este de a schimba modul în care funcționează economia. Aceasta
începe cu schimbarea modului în care sunt conduse întreprinderile. Prin urmare, guvernanța
corporativă este esențială. Nu mai vorbim despre a face bine și a transforma lumea într-un loc mai
bun: vorbim despre menținerea pe piață.
Acest document propune zece idei care să ajute consiliile, responsabilii de politici și organismele de
reglementare să facă schimbările necesare. Sustenabilitatea trebuie să devină elementul de bază al
deciziilor pe care aceștia le iau, deoarece eșecul ecosistemelor și societăților înseamnă totodată
căderea mediului de afaceri și a statelor. Consiliile au puterea de a-și transforma întreprinderile și ar
putea ajuta la valorificarea unuia dintre cei mai importanți factori ai schimbării: piețele. Este, însă,
necesară o schimbare și din partea responsabililor de politici și a organismelor de reglementare,
pentru a sprijini și a accelera transformarea sistemică. Scopul acestui document este de a ajuta
consiliile, responsabilii de politici și organismele de reglementare, provocându-i și dându-le de gândit.
Prin urmare, oferim zece recomandări care:
•

sugerează schimbări în rolurile și practicile consiliilor;

•

propun măsuri legislative și non-legislative din partea UE și a responsabililor de politici și
organismelor de reglementare de la nivel național
ț

Piețele s-au dovedit a fi o forță transformatoare importantă: trebuie să le valorificăm puterea pentru a
trece la o economie sustenabilă. Consiliile pot lua următoarele măsuri pentru a declanșa
transformarea întreprinderilor în entități sustenabile:
•

să recunoască faptul că au o responsabilitate față de interesul public de a avea o activitate
sustenabilă

•

să își transforme modelul de afaceri

•

să schimbe structura consiliului pentru a se potrivi scopului (reînnoit)

•

să (re)evalueze periodic modul de funcționare și procesele

•

să gândească într-o manieră integrată

•

să depășească granițele întreprinderii
ș
ș

Responsabilii de politici și organismele de reglementare pot facilita schimbarea din punct de vedere
strategic dacă:
•

regândesc rolul organismelor de reglementare

•

trec de la protejarea acționarilor la protejarea părților interesate

•

creează un cadrul general de reglementare european pentru guvernanța corporativă pe piața
unică

•

asigură o aplicare consecventă și eficientă
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Rezumat executiv

Transformarea sistemului nostru economic în unul sustenabil reprezintă o responsabilitate colectivă.
În diferitele lor funcții, profesioniștii contabili sunt actori cheie pentru toate nivelurile de guvernanță
corporativă. Deciziile de afaceri bune pleacă de la informații fiabile. Pe măsură ce întreprinderile își
schimbă etaloanele pentru succes, contabilii contribuie prin: evaluarea impactului, prezentarea
informațiilor și furnizarea de asigurări cu privire la ceea ce s-a raportat. Nu este timp de pierdut,
actorii din sectorul public și privat trebuie să adopte gândirea integrată și trebuie să acționeze rapid și
decisiv pentru a crea o economie sustenabilă.

Acest document are scopul de a porni o dezbatere, prin urmare comentariile sunt binevenite. Ne
puteți transmite ideile și opiniile dvs. cu privire la modul în care ar trebui să evolueze guvernanța
corporativă pe adresa iryna@accountancyeurope.eu, până la data de 1 octombrie 2019.
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•

În cele 28 de state membre UE, dezastrele cauzate de vreme și fenomene meteorologice
extreme au generat 83% din pierderile monetare între 1980-2017 2,4 milioane1

•

9 milioane de decese premature în fiecare an ca urmare a poluării aerului2

•

1 miliard de refugiați ca urmare a schimbărilor climatice până în 20503

•

2,4 milioane de persoane strămutate ca urmare a dezastrelor naturale în 20164

•

80% din întreprinderile din UE recunosc că schimbările climatice reprezintă un risc5

•

4 miliarde de euro reprezintă costul plătit de întreprinderi pentru pagubele produse de
inundații în 20186

•

Se estimează că toate fermele de fructe de mare vor fi ruinate până în 20507

•

240 de milioane va fi numărul persoanelor fără acces la apă potabilă estimat pentru 2050, în
timp ce cererea sectorului industrial va crește cu 400%8

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/the-economic-consequences-of-outdoor-air-pollution_9789264257474en#page68
3
http://theowp.org/one-billion-climate-refugees-by-2050/
4
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
5
https://6fefcbb86e61af1b2fc4c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/004/069/original/CDP_Europe_rep
ort_2018.pdf
6
Ibidem
7
https://news.stanford.edu/news/2006/november8/ocean-110806.html
8
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/env_outlook-2012-sumen.pdf?expires=1560328356&id=id&accname=guest&checksum=48CF38B51EEF754AA71AE7FC74774CFC
2
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De la revoluția industrială, economia de piață a impulsionat prosperitatea, bunăstarea, speranța de
viață, creativitatea culturală și împlinirea personală la niveluri fără precedent. Cu toate acestea,
începem să realizăm că a existat un cost ascuns. Economia noastră agravează, de asemenea,
reducerea resurselor naturale, poluarea fatală, consumul în exces și problemele sociale în creștere,
de la inegalitatea veniturilor la migrarea din motive climatice. Atenționările referitoare la criza
climatică nu sunt noi, am văzut apeluri din ce în ce mai urgente privind tratarea schimbărilor climatice
(a se vedea figura 1).
Diferite studii globale susțin unul dintre cele mai răspândite consensuri științifice dintotdeauna, pe
baza unor repetate studii aprofundate. A se vedea și informațiile scurte de mai sus și exemplele
următoare:
Criza climatică – Panelul Interguvernamental al ONU privind Schimbările Climatice (IPCC) a
publicat în octombrie 2018 un raport de referință care avertizează împotriva daunelor ireversibile
produse de schimbările climatice9. Secretarul general al ONU a declarat că „dacă nu ne schimbăm
cursul până în 2020, riscăm să depășim punctul până în care putem încă evita schimbări climatice
ieșite de sub control, cu consecințe dezastroase atât pentru oameni, cât și pentru toate sistemele
naturale care ne susțin existența”10.
Epuizarea materiilor prime – Panelul Internațional al ONU privind Resursele (IRP) a atras atenția
asupra riscurilor fundamentale generate de epuizarea materiilor prime esențiale în Raportul său pe
2019 privind resursele globale11.
Pierderea biodiversității – Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și
serviciile ecosistemice (IPBES) a prezentat impactul (economic) dramatic al pierderii fără precedent
a biodiversității în raportul său global de evaluare din 2019 cu privire la biodiversitate și serviciile
ecosistemice12.
Aceste crize multiple și interconectate amenință profitabilitatea și continuitatea întreprinderilor. Fără
acces la resurse și energie nu există activitate. Nu mai vorbim despre a face bine și a transforma
lumea într-un loc mai bun: vorbim despre menținerea pe piață. Nu mai vorbim despre generațiile
viitoare și despre crearea de valoare pe termen lung: vorbim despre generația noastră și despre
alegerea între câștig pe termen scurt și suferință pe termen lung.

ț
Ca producător principal de bunuri și servicii, mediul de afaceri are o responsabilitate-cheie în ceea ce
privește modul în care sunt produse aceste bunuri și servicii, de la condițiile de muncă la generarea
de poluare și deșeuri. Publicul așteaptă acum ca întreprinderile să pună stop degradărilor și să își
9

IPCC, (2018), Raport special: Încălzirea globală de 1,5 ºC, a se vedea https://www.ipcc.ch/sr15/
Guterres, A., Remarcile secretarului general al ONU privind schimbările climatice [așa cum au fost prezentate], 10
septembrie 2018, a se vedea https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-09-10/secretary-generals-remarksclimate-change-delivered
11
IRP, (2019), Raport pe 2019 privind resursele globale: Resurse naturale pentru viitorul pe care îl dorim, a se vedea
http://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
12
IPBES, (2019), Rezumat pentru responsabilii de politici referitor la raportul global de evaluare cu privire la biodiversitate
și serviciile ecosistemice, 6 mai 2019, a se vedea
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf.
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asume responsabilitatea față de repararea daunelor și trecerea la un viitor sustenabil. Întreprinderile
nu au altă opțiune decât să răspundă acestei cereri.
Măsurile guvernamentale, în schimb, au avut un efect limitat. Totuși, în curând acțiunile
responsabililor de politici vor trebui să se facă văzute și, cu siguranță, intervenția reglementatorilor
urmează să apară. Pentru a realiza însă progrese reale, responsabilii de politici și organismele de
reglementare vor fi și ei nevoiți să se schimbe. Modul în care funcționează economia trebuie să se
schimbe. Aceasta începe cu schimbarea modului în care sunt conduse întreprinderile. Prin urmare,
guvernanța corporativă este esențială.
Doar pentru criza climatică, Comisia Europeană (CE) estimează că „pentru a atinge obiectivele UE
pentru 2030 convenite la Paris, inclusiv o reducere cu 40% a emisiilor de gaze de seră, trebuie să
acoperim un necesar de investiții estimat la 180 de miliarde de euro pe an”13. Acoperirea acestui
necesar de investiții înseamnă decizii care trebuie luate în sălile de consiliu, deci din nou, importanța
guvernanței corporative.
Acest document are, de asemenea, scopul de a contribui la obiectivul CE declarat în Planul său de
acțiune privind finanțarea sustenabilă: de a promova guvernanța corporativă sustenabilă și de a
reduce gândirea pe termen scurt pe piețele de capital14.

Guvernanța corporativă nu se referă doar la conformarea cu dispozițiile și procedurile; aceasta se
referă la scopul organizației, care stă la baza culturii acesteia. Ea se ocupă în primul rând de
strategia și interacțiunile întreprinderii cu mediul său de operare, adică, rolul său în societate.
Totuși, guvernanța corporativă nu reprezintă un fel de glonț magic; ea este doar o piesă dintr-un
puzzle mai mare. Transformarea sistemului nostru economic în unul sustenabil reprezintă o
responsabilitate colectivă a guvernelor, întreprinderilor și cetățenilor deopotrivă. Acest document
argumentează că guvernanța corporativă poate avea o contribuție esențială la transformarea
economiei noastre. El se concentrează pe rolul pe care ar trebui să-l joace consiliile și organismele
de reglementare. Totuși, aceasta nu scutește alți actori, cum ar fi investitorii și consilierii acestora,
instituțiile financiare, bursele de valori, consumatorii, organizațiile societății civile – și profesioniștii
contabili. Însă cei din sălile de consiliu au o responsabilitate specială atunci când definesc o strategie
de afaceri și supraveghează executarea acesteia.
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) ale ONU15 (a se vedea caseta 1) oferă un reper pentru a
ghida întreprinderile către o guvernanță corporativă responsabilă. Îndeplinirea SDG impune ca
întreprinderile să-și schimbe ținta pentru a privi mai departe de valoarea pentru acționari. Mai mult,
provocarea reală va fi atingerea SDG coroborată cu menținerea în limitele „capacității de susținere” a
Pământului, așa cum au fost definite în 199516.

13

COM (2018) 97 final – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de acțiune: finanțarea creșterii
durabile, a se vedea https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
14
Ibidem, a se vedea acțiunea 10.
15
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt 17 obiective globale stabilite în 2015 de Adunarea Generală a Organizației
Națiunilor Unite pentru anul 2030. A se vedea https://www.un.org/sustainabledevelopment/
16
“Baza resurselor de mediu de care depinde în final întreaga activitate economică include sisteme ecologice care produc
o mare varietate de servicii. Baza de resurse este finită. Mai mult, utilizarea imprudentă a bazei resurselor de mediu poate
reduce ireversibil capacitatea de generare a producției materiale în viitor. Toate acestea arată că există niște limite ale
capacității de susținere a planetei.” A se vedea Arrow, K., Bolin, B., Costanza, R., Dasgupta, P., Folke, C., Holling, C. S., et
al. (1995). Creșterea economică, capacitatea de susținere și mediul înconjurător. Science, 268, p. 520–521.
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Caseta 1: Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
SDG sunt 17 obiective globale stabilite în 2015 de Adunarea Generală a ONU pentru anul 2030.
Peste 150 de guverne, inclusiv UE, și-au asumat realizarea acestor obiective. În următorii zece ani,
aceste țări își vor mobiliza eforturile pentru a elimina toate formele de sărăcie și a trata schimbările
climatice și alte provocări de mediu.

SDG abordează o perspectivă holistică, de exemplu, recunoscând impactul negativ al inegalităților
asupra performanței economice. De asemenea, ele fac un apel către toate țările (sărace, bogate și
de nivel mediu) să promoveze prosperitatea protejând, în același timp planeta.

Mai multe consilii corporatiste și mai mulți directori executivi (CEO) și președinți și-au asumat de
ceva vreme rolul de lideri în ceea ce privește agenda de sustenabilitate17. Aceștia nu au așteptat
apariția unor dispoziții legislative sau stimulente pentru a impulsiona schimbarea. Analizându-și
mediul operațional, unii au recunoscut oportunitățile de afaceri, riscurile sau amenințările. Alții au
răspuns activismului părților interesate, presiunilor pieței sau unor imperative morale. Alții ar trebui să
le urmeze exemplul.

Guvernanța corporativă este privită adesea ca ceva ce ține doar de corporațiile mai mari: ea
contează însă și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM). Nu numai că IMM-urile reprezintă marea
majoritate a companiilor europene și stau la baza economiei europene, multe fac parte și din lanțul
de distribuție al întreprinderilor mai mari. În cele din urmă, nu este vorba despre dimensiunile unei
întreprinderi, ci despre cât de mare este impactul acesteia. De exemplu, o IMM poate avea un impact
semnificativ asupra mediului local sau asupra pieței regionale de locuri de muncă. Mai mult, IMMurile sunt victimele crizei de mediu (cel puțin) în aceeași măsură ca întreprinderile mari: Potrivit
secretarului general asistent al ONU, Mami Mizutory, 55% din IMM-uri nu reușesc să-și revină în
urma dezastrelor naturale, iar pierderile cauzate de dezastre au fost raportate de asigurători ca fiind
17

De exemplu, a se vedea pagina membrilor WBCSD https://www.wbcsd.org/Overview/Our-members
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în valoare de 330 de miliarde de euro la nivelul anului 201718. Guvernanța corporativă le ajută să fie
mai bine pregătite.
Guvernanța corporativă este la fel de importantă în sectorul public, care reprezintă o parte
semnificativă din economia europeană, responsabilă de peste 50% din produsul intern brut (PIB) în
mai multe țări. Ar exista schimbări reale dacă sectorul public ar pune sustenabilitatea în centrul
guvernanței, operațiunilor și practicilor sale de raportare. Prin urmare, ideile din acest document ar
trebui să fie relevante pentru majoritatea organizațiilor, indiferent de sectorul sau dimensiunile lor.

În diferitele lor funcții, profesioniștii contabili au contribuții vitale pentru toate nivelurile de guvernanță
corporativă.
În afaceri, contabilii îndeplinesc diferite roluri, toate esențiale pentru o guvernanță corporativă
eficientă: directori executivi (CEO), directori financiari (CFO), directori neexecutivi, membri ai
comitetelor de audit, precum și responsabili cu funcții de contabilitate, raportare, control intern sau
fiscalitate.
În calitate de consultanți, contabilii ajută, de exemplu, întreprinderile să obțină finanțare adecvată, să
ia decizii privind investițiile strategice, să îmbunătățească sistemele informaționale ale întreprinderii,
să se adapteze provocărilor concurențiale și mediului de reglementare.
În calitate de auditori externi, contabilii fac obiectul unor dispoziții de independență riguroase și
specifice. Ei oferă asigurare cu privire la informațiile raportate de întreprinderi, însoțite de o garanție
ridicată în ceea ce privește independența, obiectivitatea și competența. Ei pot oferi o opinie expertă
independentă, de exemplu, cu privire la procesul folosit pentru colectarea și analizarea datelor, la
fiabilitatea și exhaustivitatea datelor sau la modul în care acestea sunt interpretate, utilizate și
raportate. Având la dispoziție aceste informații, investitorii și alte părți interesate pot avea încredere
că întreprinderile iau deciziile corecte pentru a deveni sustenabile.
Deciziile de afaceri bune pleacă de la informații fiabile. Profesia contabilă și-a valorificat
competențele în domeniul informațiilor nefinanciare și acum are o experiență îndelungată în ceea ce
privește modul în care poate ajuta companiile să facă schimbările potrivite pentru a-și reduce
impactul asupra mediului – și costurile. Pe măsură ce întreprinderile își schimbă etaloanele pentru
succes, contabilii contribuie prin: evaluarea impactului, prezentarea informațiilor și furnizarea de
asigurări cu privire la ceea ce s-a raportat. Peter Bakker, CEO al Consiliului Mondial al
Întreprinderilor pentru Dezvoltarea Durabilă (WBCSD), poate să fi părut optimist în 2013, când a
declarat că „profesioniștii contabili vor salva lumea”19, însă aceștia vor face tot ce le va sta în putere
pentru a-și aduce contribuția – doar că nu o vor face singuri.

Consiliile au puterea de a-și transforma întreprinderile și ar putea ajuta la valorificarea unuia dintre
cei mai importanți factori ai schimbării: piețele. Este, însă, necesară o schimbare și din partea
responsabililor de politici și a organismelor de reglementare, pentru a sprijini și a accelera
transformarea sistemică. Scopul acestui document este de a ajuta consiliile, responsabilii de politici
și organismele de reglementare, provocându-i și dându-le de gândit. Prin urmare, documentul
•
18
19

sugerează schimbări în rolurile și practicile consiliilor

Discurs în cadrul Conferinței de nivel înalt Globe UE privind finanțarea sustenabilă, 20 noiembrie 2018
https://hbr.org/2013/03/accountants-will-save-the-world
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•

propune măsuri legislative și non-legislative din partea UE și a responsabililor de politici și
organismelor de reglementare de la nivel național.

În acest sens, documentul analizează principii, nu propuneri tehnice detaliate. El tratează faptele,
oportunitățile și gestionarea riscurilor, crearea de valoare și continuitatea activității și păstrează
distanța față de ideologii sau convingeri de orice fel. Ca orice astfel de schimbări, propunerile din
acest document au un cost. Costul inacțiunii va fi însă, în mod inevitabil, mai mare. În contextul
dovezilor științifice strânse care arată că economiile și civilizațiile noastre accelerează către colaps20,
nu mai există posibilitatea desfășurării activității ca până acum.
Figura 1: Avertizări privind criza schimbărilor climatice

Procesul legislativ necesită timp și este, adesea, supus multor constrângeri, de la politică la
activitățile de lobby. Așteptarea unui cadru general de reglementare perfect este un lux pe care este

20

Servigne, P., Stevens, R., (2015), Cum este posibil ca totul să se prăbușească. Scurt ghid de distrugere a civilizației
noastre pentru uzul generațiilor actuale, Seuil, p. 304.; Diamond, J., (2005), Colaps: Cum aleg societățile dispariția sau
supraviețuirea, Viking Press, p. 592.

9
posibil să nu ni-l permitem. Toate consiliile trebuie să își asume responsabilitatea și să-și
direcționeze întreprinderile pe un drum accelerat către sustenabilitate.
Dintr-o perspectivă economică practică, sustenabilitatea înglobează mai multe aspecte care intră în
responsabilitatea strategică directă a consiliilor, cum ar fi accesul la materii prime, eficiența
energetică, rezistența lanțului de distribuție, acceptabilitatea socială, riscul reputației și planificarea
pentru situațiile neprevăzute.
Cel puțin de la Raportul Meadows21din 1972, (ar trebui să) știm că există „limite ale creșterii”; în
prezent, suntem aproape de aceste limite și nu ne permitem costurile. Singura opțiune realistă în
acest moment este trecerea la o economie circulară22 (a se vedea caseta 2). Fiecare cetățean și
fiecare întreprindere trebuie să gândească acum în termeni de „prosperitate sustenabilă”, așa cum a
propus fostul comisar economic din Comisia de Dezvoltare Durabilă a Guvernului Marii Britanii, Tim
Jackson23. Consiliile trebuie să se asigure că întreprinderile încep această transformare acum și că
navighează provocările și incertitudinile aferente în cel mai eficient mod.
Caseta 2: Economia circulară
O economie circulară este alternativa economiei noastre liniare – producem, utilizăm, aruncăm – în
care resursele rămân în uz cât mai mult posibil, valoarea extrasă din utilizarea lor este maximă, iar
produsele și materialele sunt recuperate și regenerate apoi la sfârșitul fiecărui ciclu de viață.
Într-o economie circulară, întreprinderile nu trebuie doar să creeze valoarea maximă utilizând resurse
minime (ceea ce sporește eficiența întreprinderii), ci și să recupereze și să regenereze produsele și
materialele.
În 2015, Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune24 pentru a ajuta la accelerarea tranziției
Europei către o economie circulară, a crește competitivitatea globală, a promova creșterea
economică sustenabilă și a genera noi locuri de muncă.
Planul de acțiune stabilește 54 de măsuri pentru „închiderea buclei” ciclurilor de viață ale produselor:
de la producție și consum la gestionarea deșeurilor și piața pentru materii prime secundare. Acesta
identifică, de asemenea, cinci sectoare prioritare în care trebuie accelerată tranziția, de-a lungul
întregului lanț valoric: materialele plastice, deșeurile alimentare, materiile prime critice, construcțiile și
demolările, biomasa și biomateria). Planul evidențiază necesitatea construirii unei baze puternice, pe
care investițiile și inovațiile să poată prospera.

Nu există o definiție unică și universal acceptată a guvernanței responsabile. Obiectivele de
dezvoltare durabilă (SDG) și granițele planetare25 ale Centrului de Rezistență Stockholm (a se vedea
caseta 3) oferă consiliilor un cadru strategic general pentru analizarea guvernanței corporative
responsabile. Totuși, Centrul de Rezistență Stockholm a menționat preocupări majore cu privire la
21

Meadows, Donella H., et al., (1972), Limitele creșterii: Un raport pentru proiectul Clubului de la Roma privind impasul
umanității. New York: Universe Books, p. 205.
22
O economie circulară maximizează valoarea produselor și materialelor, minimizează risipa și resursele și reciclează
produsele pentru a crea valoarea suplimentară. A se vedea https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-andinvestment/towards-circular-economy_en și
23
Jackson, T., (2017), Prosperitate fără creștere: fundamentele economiei de mâine. Ediția a II-a, Abingdon/New York:
Routledge, p. 350. Tim Jackson este acum directorul Centrului pentru Înțelegerea Prosperității Sustenabile (CUSP,
https://www.cusp.ac.uk/)
24
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en. A se vedea și
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ și https://www.kateraworth.com/doughnut/.
25
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html și caseta conceptuală 2.
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măsura în care este posibilă îndeplinirea SDG în limitele granițelor planetare – adică, fără a deteriora
sistemul planetei Pământ26.
SDG stabilesc provocările socio-economice și de mediu care necesită atenția consiliilor. Ele
conturează problemele care afectează direct întreprinderile, cum ar fi accesul la energie sau alte
resurse. De asemenea, ele ajută la anticiparea preocupărilor părților interesate și a modificărilor în
reglementări pe care guvernele vor trebui să le facă față pentru a trata aceste preocupări sau a-și
îndeplini propriile angajamente.
Granițele planetare indică limitele inflexibile în care pot fi desfășurate activitățile umane, inclusiv
afacerile. Prin urmare, ele vor influența modul în care guvernele pot urmări îndeplinirea SDG.
Consiliile trebuie să investigheze cum afectează SDG și granițele planetare întreprinderea și ce
impact au ele asuprea activității. Aceasta reprezintă o responsabilitate primară de afaceri a consiliilor
– nu o preocupare altruistă.
Caseta 3: Granițele planetare
Granițele planetare stabilesc limitele capacității de
susținere a Pământului. Acest cadru general a fost
elaborat în 2009 de un grup de oameni de știință
specializați în sistemul planetei Pământ și probleme
de mediu, pentru a defini seria de praguri care, odată
depășite, vor declanșa schimbări de mediu abrupte,
neliniare, în sistemele de la nivel continental la
planetar. Odată depășite, acestea vor declanșa
schimbări de mediu abrupte, neliniare. La nivelul
anului 2009, două dintre granițe fuseseră deja
depășite, în timp ce altele erau în pericol iminent de
a fi depășite.

Cele nouă granițe planetare sunt:

26

•

acidificarea oceanelor

•

apa potabilă și ciclul hidrologic global

•

schimbarea sistemului terestru (nivel depășit)

•

fluxurile biochimice (nivel critic depășit)

•

încărcarea aerosolilor din atmosferă

•

distrugerea stratului de ozon

•

integritatea biosferei (nivel critic depășit)

•

poluarea chimică

•

schimbările climatice (nivel depășit)

„Există forțe mai profunde care lucrează împotriva îndeplinirii SDG în limitele granițelor planetare. Acestea pot fi întâlnite
în special în inerția socială, instituțională și corporativă, infrastructura fizică existentă, interesele personale ale operatorilor,
ideile depășite coroborate cu lipsa de viziune a indivizilor, capitalism și orizonturile democratice de patru ani”. A se vedea
https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report_Achieving%20the%
20Sustainable%20Development%20Goals_WEB.pdf
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Există dovezi copleșitoare că ecosistemele noastre nu vor putea continua să furnizeze materii prime
întreprinderilor dacă vom continua să ne desfășurăm activitatea ca până acum27. De asemenea, ele
nu vor avea capacitatea necesară pentru a absorbi deșeurile și poluarea produse de sistemul nostru
economic actual. La nivel macro, aceasta înseamnă trecerea la o economie circulară. La nivel
micro, aceasta înseamnă transformarea modelului de afaceri.
De exemplu, creșterea volumului vânzărilor prin uzură morală planificată, diferențiere artificială și
marketing agresiv, bazat pe versionare, ar putea fi benefică pentru cifra de afaceri a companiei, dar
devastatoare pentru toți ceilalți și pentru planetă. Creșterea eficiențelor interne, prin optimizarea
consumului de resurse și energie, precum și prin reproiectarea unor produse durabile, este
indispensabilă – dar nu suficientă. Crearea de valoare pentru părțile interesate va însemna din
ce în ce mai mult redirecționarea surselor de venit către reparații, reciclare, utilizarea în
comun și întreținere.
Poziția centrală a modelului de afaceri trebuie să se reflecte în agenda consiliului ca prioritatea
numărul unu. Monitorizarea progresului acestui plan de transformare trebuie să fie un element
permanent al agendei.
În plus, Consiliul va trebui să își extindă abordarea față de gestionarea riscurilor, incluzând, de
exemplu, impactul activelor irecuperabile, litigiile pe probleme de mediu și riscul reputației. Un număr
din ce în ce mai mare de oameni de știință28 avertizează cu privire la un posibil colaps sistemic.
Indiferent cât de greu sunt de luat în calcul riscurile rare, dar catastrofice, pare indicată dezvoltarea
unor planuri pentru situații neprevăzute, în vederea pregătirii pentru șocurile externe, cum ar fi
întreruperea aprovizionării cu resurse, crizele energetice, instabilitatea socială sau defecțiuni de
sistem.
Pe termen mai scurt, consiliile trebuie să anticipeze, de asemenea, reformele în reglementări.
Pe măsură ce provocările sociale și de mediu continuă să devină mai evidente și mai costisitoare,
presiunea din partea opiniei publice va crește din ce în ce mai mult, iar responsabilii de politici nu vor
avea altă opțiune decât să reacționeze în forță și să impună măsuri drastice întreprinderilor.
Cei care fac lobby împotriva acestor schimbări se vor confrunta cu prejudicii grave din punct de
vedere al reputației și nu își vor îmbunătăți poziția pe termen mai lung. De asemenea, consiliile vor
trebui să redefinească ce înseamnă etica în afaceri și responsabilitatea în aceste circumstanțe.

Deși fiecare companie va avea nevoi diferite și particularități, agenda schimbării trebuie asumată și
accelerată puternic. Având în vedere magnitudinea provocărilor, persoanele și procesele
implicate în procesul decizional al întreprinderii trebuie să se schimbe.
Consiliile trebuie să evalueze aptitudinile și caracteristicile necesare pentru a-și susține eficiența și
funcționarea la nivel colectiv. Ele ar trebui să definească profilul colectiv al unui consiliu, precum
și profilul membrilor individuali ai acestuia, reflectând asupra a ceea ce constituie un „bun
membru al consiliului”. Pe lângă competențe, aptitudini și diversitate, următoarele criterii sunt
27

A se vedea eforturile continue ale IRP https://resourcepanel.org/
De exemplu, a se vedea Servigne, P., Stevens, R., (2015), Cum este posibil ca totul să se prăbușească. Scurt ghid de
distrugere a civilizației noastre pentru uzul generațiilor actuale, Seuil, p. 304.; Diamond, J., (2009), Colaps: Cum aleg
societățile dispariția sau supraviețuirea, Folio Essais, p. 873.
28
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esențiale pentru eficacitatea consiliilor: aptitudinile sociale și inteligența emoțională, valorile morale și
caracteristicile psihologice, cum ar fi independența și abilitatea de a-și manifesta îndoielile sau
dezacordul.
Majoritatea consiliilor au fost centrate pe performanța financiară, controale și riscuri, rolurile
principale fiind jucate de CEO și CFO. Este în interesul consiliilor să se reorganizeze și să
revizuiască rolurile, sarcinile și competențele directorilor, fără a aștepta prevederi de la
organismele de reglementare.
Sunt necesare noi roluri, iar consiliile au o responsabilitate strategică de a le crea. Astfel de roluri
noi ar putea include un director responsabil de valoare, având în vedere că a crea valoare implică
mai mult decât câștig financiar. De exemplu, prof. Mervyn King 29 a contestat modelul de guvernanță
centrat pe acționari, susținând contabilul ca principal factor de schimbare, prin trecerea de la funcția
de director financiar la cea de director responsabil de valoare. Rolul acestui director responsabil de
valoare ar necesita o perspectivă mai amplă asupra creării de valoare și ar integra în totalitate factorii
de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în performanța financiară. Acest rol ar ajuta la
transformarea modului în care este condusă o întreprindere și ar asigura tranziția modelului de
afaceri către un model cu adevărat sustenabil. Mulți contabili talentați, inclusiv cei care îndeplinesc
acum funcții de CFO și CEO, au educația și aptitudinile necesare pentru a-și asuma aceste roluri noi.
Un consiliu care funcționează într-o manieră pe deplin colegială este esențial pentru dezvoltarea unei
abordări integrate care să înglobeze atât factori de performanță financiară, cât și nefinanciară, însă
înființarea unor comitete ad-hoc ar putea oferi un ajutor suplimentar, de exemplu, un comitet pentru
transformarea modelului de afaceri, un comitet de performanță integrată sau un comitet de etică
globală. În mod similar, comitetele existente vor trebui reconfigurate, în special, comitetul de
remunerare, comitetul pentru riscuri și comitetul de audit vor trebui să își revizuiască agenda și să-și
extindă setul de aptitudini pentru a putea trata provocările emergente.
Este necesară o înțelegere mai amplă și mai strategică a diversității în cadrul consiliilor. Pe lângă
diversitatea etnică și de gen, consiliile trebuie să încerce să-și diversifice competențele
profesionale și mentalitățile. Perspectivele aprofundate asupra întreprinderii, a sectorului din care
face parte și a contextului în care operează rămân o necesitate, însă au devenit esențiale, de
asemenea, cunoștințele legate de problemele de sustenabilitate relevante pentru întreprindere.
Consiliile trebuie să fie complet echipate pentru a evalua maniera în care obiectivele de dezvoltare
durabilă și granițele planetare afectează întreprinderea și invers. Cel mai important aspect este ca, în
consilii, să existe membri cu capacitatea de a gândi lateral, de a provoca și de a-și susține ideile. În
acest scop, este util ca în sala de consiliu să existe culturi, medii sociale și generații diferite. Mai
multe studii academice analizează aportul diversității la nivel de consiliu în îmbunătățirea
performanței companiilor. Diversitatea face consiliile mai eficiente în monitorizarea conflictelor de
interese între părțile interesate și manageri, atenuând astfel problemele legate de intermediere30.

ț

ș

Eficiența consiliilor începe prin implementarea unor procese eficiente pentru evaluarea constantă a
funcționării consiliilor. Experiența demonstrează că deficiențele din astfel de procese au jucat adesea
un rol în eșecurile corporațiilor. Fiecare consiliu trebuie să elaboreze:
•
29

proceduri obiective pentru selectarea și recrutarea directorilor

King, M. și Atkins, J., (2016), Directorul responsabil de valoare: Contabilii pot salva planeta, Routledge, p. 138.
De exemplu, pentru diversitatea demografică și de gen a consiliilor, acest lucru este evidențiat în studiul realizat de
Erhardt, L. N. et al., (2003), Diversitatea consiliului de administrație și performanța financiară a firmei, Corporate
Governance An International Review, 11, p. 102-111.
30
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•

programe de integrare și dezvoltare ad-hoc

•

politici de recompensare și retenție echilibrate

•

evaluări de performanță individuală periodice și evaluări periodice ale întregului consiliu

Aria de acoperire a acestor procese trebuie să includă acum competențele legate de
sustenabilitate, diversitatea culturală și psihologică și conduita etică. Acestea pot fi
îmbunătățite suplimentar prin includerea feedbackului extern, cum ar fi chestionare adresate părților
interesate și comentarii ale angajaților. Aceste procese sunt doar mijloace către un scop și, prin
urmare, trebuie să utilizeze o abordare de tip „fond mai presus de formă” și să vizeze rezultate
eficiente, inclusiv impacturile activității și progresul către un model de afaceri sustenabil. Pentru a
evita complezența și „gândirea de grup”, aceste procese trebuie să aibă un anumit grad de
independență și obiectivitate. Acesta ar putea fi atins prin implicarea mai multor persoane din
exterior și profesioniști independenți. De asemenea, monitorizarea suplimentară ar putea fi benefică.
Și procesele de revizuire trebuie revizuite la rândul lor pentru a rămâne actuale.

Consiliile trebuie să ia în considerare întreaga gamă de factori utilizați în procesul creării de
valoare, folosind o perspectivă holistică. Așa cum spune prof. Mervyn King:
„Gândirea integrată presupune înțelegerea, cunoașterea și apoi planificarea de către
consiliului de administrație, la nivel de colectiv, a modului în care compania va face
bani. Cu alte cuvinte, aceasta trebuie să determine modelul de afaceri al companiei,
incluzând guvernarea, gestionarea riscurilor, strategia și controalele interne ale
acesteia. De asemenea, trebuie să ia în considerare cum poate compania să mențină
crearea de valoare pe termen lung, într-o manieră sustenabilă. Pentru a face acest
lucru, consiliile trebuie să determine intrările în activitățile economice, rezultatele
acelor activități economice și efectele pe care rezultatele le au asupra resurselor
utilizate de companie, mai precis, efectul asupra societății și mediului – capitalul social
și cel natural”31.
Conform Consiliului Internațional pentru Raportarea Integrată (IIRC) 32, atunci când aplică această
mentalitate, organizația se consideră ca făcând parte dintr-un sistem mai amplu, definit de calitatea,
disponibilitatea și costul resurselor, precum și de reglementările, normele și așteptările în continuă
evoluție ale părților interesate. Aceasta implică implementarea unor mecanisme în vederea asigurării
funcționării întreprinderii într-o manieră pe deplin conectată și consecventă. Deciziile nu mai pot fi
bazate doar pe factori financiari sau analizate pe un interval care nu corespunde impactului
întreprinderii. Mai mult, corelarea informațiilor ajută la luarea unor decizii mai bine informate, cu o
înțelegere îmbunătățită a efectelor externe. Astfel, se ajunge la o alocare mai eficientă și mai
productivă a diferitelor capitaluri necesare activității, atât în cadrul unei entități, cât și pe piețe.
Consiliile trebuie să adopte o abordare în întregime integrată față de strategie, conducere și
raportare:
•

31

O abordare comprehensivă față de planificarea strategică, inclusiv analiza scenariilor:
consiliile trebuie să solicite directorilor să parcurgă diferite scenarii, evaluându-le impactul
asupra diferitelor capitaluri utilizate de întreprindere, în special capitalul natural și uman

King, M., (2017), Gândirea integrată și raportul integrat, a se vedeahttps://trainingmag.com/integrated-thinking-andintegrated-report
32
http://integratedreporting.org/faqs/
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•

•

Gestionarea incluzivă și eficientă a schimbării: o abordare cu adevărat integrată și
tranziția la modele de afaceri sustenabile vor necesita experimente, descentralizare și
autonomizare. Deși leadershipul este esențial, canalele de feedback de la bază spre vârf vor
fi indispensabile pentru:
o

dezvoltarea unor noi soluții

o

evaluarea fezabilității, eficacității și acceptabilității lor

o

contribuirea la progresul continuu

o

asigurarea unei mai bune alinieri organizaționale, de la personal la conducere,
sprijinită de recompense adaptate și sisteme de gestionare a riscurilor la nivelul
întregii întreprinderi

o

implementarea celor mai bune practici identificate în întreaga întreprindere și lanțul de
distribuție al acesteia și, după caz, împărtășirea acestora cu părțile interesate

Adoptarea raportării integrate <IR>33: întreprinderile trebuie, de asemenea, să își raporteze
performanța într-o manieră integrată utilizând Cadrul general internațional <IR>34. Aceasta va

ajuta la evaluarea progresului transformațional și la împărtășirea experiențelor legate de
probleme ce țin de interesul public. De asemenea, ar putea fi util să se solicite întreprinderilor
să explice baza pe care fac alegerile strategice și modul în care trec la o abordare în
întregime integrată. Pentru a funcționa, aceste prezentări de informații ar trebui să poată fi
verificate și să fie de încredere.

În contextul amenințărilor globale sistemice, externalizarea costurilor, riscurilor și responsabililor
către alte părți, cum ar fi furnizori, furnizori de servicii de externalizare sau contribuabili, nu mai este
o opțiune. Consiliile trebuie să înțeleagă în întregime lanțurile de distribuție și ecosistemele
întreprinderii, cel puțin pentru a gestiona riscul reputației din perspectiva propriului interes.
Strategiile de aprovizionare nu mai pot viza doar un termen scurt: ele trebuie să ia în considerare
disponibilitatea și accesul la resurse naturale în scădere, strategii de înlocuire și constrângeri de
mediu în creștere (care devin gradual probleme pe termen scurt). Consiliile trebuie, de asemenea, să
privească dincolo de granițele întreprinderii. Ele trebuie să stabilească obiective cuantificabile de
sustenabilitate, care adoptă o abordare sistemică și care sunt relevante la toate nivelurile. Evaluarea
progresului efectiv necesită o abordare detaliată, prin intermediul unei analize a impactului în aval și
în amonte pe care îl generează activitățile economice. Trebuie realizată o verificare prealabilă
adecvată la nivelul întregului lanț de distribuție. Efectele asupra piețelor trebuie analizate și
evaluate, inclusiv evaluări aferente ciclului de viață al produselor.
Activitățile nu se desfășoară în mod izolat. Directorii trebuie să comunice cu și să asculte toate
părțile interesate. Ei trebuie să obțină feedback de la părțile interesate externe și interne.
Consultarea angajaților și deplina implicare sunt importante, la fel ca implicarea furnizorilor și
furnizorilor de servicii de externalizare. Cele mai avansate întreprinderi desfășoară programe de
implicare a părților interesate, ca parte a politicilor lor de responsabilitate socială corporativă (CSR).
Totuși, alții continuă să facă exact opusul și încearcă să-și estompeze impactul și responsabilitățile35.
Aceste eforturi împotriva schimbării și transparenței ar putea funcționa pe termen scurt, însă rareori
pe termen lung. Implicarea părților interesate nu este indispensabilă doar din perspectiva CSR. Ea
33

http://integratedreporting.org/the-iirc-2/
http://integratedreporting.org/wp-ontent/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
35
De exemplu, a se vedea Conway, M. E., Oreskes, N. (2012), Negustorii de îndoieli: Cum au ascuns o mână de oameni
de știință adevărul despre probleme de la fumul de tutun la încălzirea globală, Bloomsbury Paperbacks, p. 368
34
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permite, de asemenea, o mai bună înțelegere a tendințelor și așteptărilor pieței, ajută la proiectarea
unor produse acceptabile din punct de vedere social și îmbunătățește generarea de idei și inovația.
Trecerea la modele sustenabile implică reevaluări continue, complexe, care necesită competențe
multidisciplinare ce valorifică cele mai recente descoperiri științifice. În plus, pentru a avea acces la
competențele relevante, întreprinderile trebuie să comunice cu și să sprijine comunitatea științifică,
fără a-i influența independența. Toate aceste surse sunt esențiale pentru a permite consiliilor să
promoveze transformarea întreprinderilor.
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Responsabilii de politici și organismele de reglementare sunt similare oricărei alte părți: într-o lume în
schimbare, trebuie să își revizuiască rolul, prioritățile și modul de lucru și să se adapteze. Ideile de
mai jos au doar scopul de a arăta câteva direcții de schimbare. Ele sunt deosebit de importante în
guvernanța corporativă și pot fi la fel de importante la nivelul UE și la nivel național. Deoarece ne-am
menținut comentariile la un nivel înalt, am optat pentru termenii mai generali – responsabili de politici
și organisme de reglementare: folosim termenul organisme de reglementare în sens generic, de
exemplu, pentru a face referire la cei care au o responsabilitate într-un anumit domeniu în ceea ce
privește elaborarea și/sau aplicarea regulilor, supravegherea sau constrângerea. Ne referim în mod
specific la responsabilii de politici doar atunci când vrem să îi desemnăm pe cei care au puterea de a
iniția sau elabora politici publice sau de a produce legi.
ț
Organismele de reglementare au o responsabilitate imensă și trebuie să găsească un echilibru dificil
între diferite obiective. Provocarea este de a sprijini constant tranziția pieței la o paradigmă
sustenabilă și de a se adapta, furnizând în același timp certitudine legală și stabilitate.
Organismele de reglementare trebuie să se concentreze mai mult pe rezultate și pe aplicarea
eficientă a unor reguli mai bune și mai simple pentru a produce rezultate, nu infinit mai multe
reglementări. Regulile prescriptive excesive și rigide care nu au un fundament în practică tind să
stimuleze încercările de ocolire a regulilor. Concentrarea pe conformitatea formală generează
adesea o conformare și bifare de liste lipsite de sens.
Organismele de reglementare ar trebui, mai degrabă, să se concentreze pe promovarea unei
schimbări comportamentale reale și de durată. Pe lângă elaborarea de reguli, organismele de
reglementare pot folosi abordări diferite și adesea complementare, cum ar fi cercetarea, creșterea
nivelului de conștientizare, educația, stimulentele, raportarea, stabilirea unor puncte de referință,
etichetarea etc. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să evite să adopte o poziție dură atunci când
este necesar. Măsurile obligatorii trebuie luate în considerare atunci când reprezintă cel mai
bun mod de a asigura îndeplinirea obiectivelor sociale și de mediu în timp util. Impunerea unor
dispoziții obligatorii poate fi în interesul integrității piețelor și al actorilor de pe piață, atât timp cât
acestea sunt eficiente și aplicate în mod consecvent. În orice caz, organismele de reglementare și
întregul sector guvernamental trebuie să conducă, de asemenea, prin puterea exemplului.
Deciderea asupra unei strategii de reglementare trebuie să se ghideze după considerente de
eficacitate și să se bazeze pe o evaluare obiectivă a impactului diferitelor opțiuni disponibile. Atunci
când obiectivele politicilor nu sunt îndeplinite, organismele de reglementare trebuie să ia în
considerare intervenții sau acțiuni corective (suplimentare). Totuși, răspunsul la reglementările care
au dat greș nu este neapărat „mai mult din același lucru”. Regulile existente trebuie evaluate periodic
și modificate doar dacă există dovezi clare că o anumită modificare va ajuta la atingerea obiectivelor.

Liderii de opinie și inovatorii joacă un rol deosebit de important în afaceri și societate. Ei sunt
esențiali pentru inițierea schimbării. Totuși, adesea nu sunt suficienți pentru a crea o transformare
sistemică. Transformarea sistemică necesită lansarea rapidă a celor mai bune practici și schimbarea
valorilor și comportamentelor colective. Se pare că soluțiile sunt adesea mai bine dezvoltate în
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apropierea practicii, mai degrabă decât impuse prin legi netestate elaborate în niște birouri. Este
esențial ca organismele de reglementare să monitorizeze atent și să înțeleagă evoluțiile pieței și
apariția celor mai bune practici – sau lipsa acestora.
Odată ce au apărut cele mai bune practici (sau dacă dezvoltarea acestora este perturbată),
organismele de reglementare ar trebui să intervină. Unul dintre rolurile lor fundamentale este de a
asigura propagarea rapidă a celor mai bune practici. Scopul lor este de a promova schimbarea și de
a asigura un mediu echitabil, astfel încât promotorii sustenabilității să nu ajungă să se confrunte cu
un dezavantaj competitiv, în comparație cu cei care au rămas în urmă. Abordările bazate pe
instrumente juridice neobligatorii („soft law”) și măsurile cu caracter neobligatoriu sunt utile în special
atunci când cele mai bune practici sunt încă în curs de dezvoltare. Totuși, într-un context caracterizat
prin schimbări rapide și având în vedere magnitudinea transformărilor necesare în modul de
funcționare a piețelor, organismele de reglementare trebuie să evalueze periodic dacă progresul și
rezultatele dorite respectă planul.
Experiența anterioară a alimentat adesea preocupările din jurul suprareglementării. Totuși, aceasta
nu ar trebui să ne influențeze: amploarea provocărilor actuale este atât de mare încât este probabil
ca intervențiile drastice de reglementare să fie inevitabile. Preocupările legate de costul
reglementărilor sunt, de asemenea, folosite adesea ca argument. Poverile de reglementare trebuie
judecate luând în considerare magnitudinea daunelor asupra mediului și a prejudiciilor
conexe aduse piețelor și societății care par disproporționat mai mari. Aceasta este doar o altă
dilemă de tip câștig pe termen scurt versus suferință pe termen lung.

Simultan, organismele de reglementare trebuie să facă eforturi pentru simplificare. Într-o anumită
măsură, complexitatea reglementărilor reflectă labirintul economic, deși adesea organismele de
reglementare tind să sporească complexitatea. Chiar dacă există un nivel inevitabil de complexitate,
ar trebui făcute mai multe eforturi pentru limitarea și reducerea acesteia. Complexitatea are un
cost, de exemplu, în ceea ce privește incertitudinile juridice, rata de eroare sau inconsecvențele.
Monitorizarea conformității devine, de asemenea, mai dificilă și mai aleatorie și, totodată, mai
costisitoare. Poate mai puțin vizibil, însă la fel de relevant, complexitatea crește semnificativ
consumul de resurse, aspect ce ar trebui, de asemenea, luat în considerare.
În cea mai mare parte a timpului, responsabilii de politici și birocrații par să facă doar promisiuni
deșarte în ceea ce privește simplificarea. Prin urmare, ar putea fi necesară crearea unor mecanisme
noi. De exemplu, panelurile de revizuire în vederea simplificării ar putea ajuta, prin implicarea unei
diversități de părți interesate, inclusiv experți din alte domenii și persoane nespecializate. Eforturile
reglementatorilor și rezultatele legate de simplificare ar trebui evaluate periodic, iar
responsabilii de politici și reglementatorii de la toate nivelurile ar trebui să răspundă pentru
rezultatele lor.

Organismele de reglementare trebuie să colaboreze cu toate părțile interesate, inclusiv cu entitățile
reglementate. Consultările oficiale pe subiecte specifice sunt utile, dar nu suficiente: ar trebui
promovat un dialog aprofundat, periodic, atât structurat, cât și informal. O cultură a dialogului,
cooperării și încrederii va aduce mai multe beneficii decât una antagonistă. Mediul de afaceri
trebuie să lucreze și în colaborare, deoarece fără un act de credință reciproc, progresul va fi dificil de
realizat. Cooperarea poate fi promovată respectând în același timp în întregime independența
celeilalte părți. Dacă în anumite sectoare există riscul unor conflicte de interese sau al unei influențe
nejustificate, răspunsul potrivit este dezvoltarea unor mecanisme de prevenție, măsuri de protecție și
proceduri corespunzătoare pentru a gestiona aceste riscuri.
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Cooperarea este la fel de indispensabilă între organismele de reglementare: în aceeași țară,
unde abordările izolate trebuie eliminate, dar și în afara granițelor. În cea mai integrată regiune a
lumii, UE, cooperarea între organismele de reglementare ajută la reducerea riscului de divergență, a
artificiilor și a eșecurilor de reglementare. Ea ajută la diseminarea celor mai bune practici. Prin
urmare, toate statele membre ar trebui să asigure mijloacele și resursele necesare organismelor lor
de reglementare, astfel încât acestea să se poată angaja într-o cooperare extinsă. Deoarece acest
lucru este în interesul colectiv european, pare adecvat ca UE să joace un rol de monitorizare.

Responsabilii de politici și organismele de reglementare de la nivelul UE trebuie să își bazeze
politicile pe evaluări independente și obiective ale impactului social și de mediu. Realizarea unei
evaluări a impactului înainte de a lua în considerare o măsură legislativă sau de reglementare
reprezintă o bună practică. Țările care nu au adoptat încă evaluări ex-ante independente ale
impactului ca practică standard ar trebui încurajate puternic să o facă. UE și statele membre ar trebui
să fie obligate să utilizeze o metodologie standard bazată pe principii pentru a asigura calitatea și
independența evaluărilor impactului. În contextul provocărilor economice și sociale cu care ne
confruntăm în prezent, sustenabilitatea trebuie să fie reperul acestei metodologii.
Politicile și reglementările existente ar trebui, de asemenea, să facă obiectul unor evaluări
sistematice și detaliate ale impactului. Ulterior, aceste politici ar trebui să fie confirmate, modificate
sau retrase, pe baza unei analize și determinări obiective a efectelor sociale și de mediu pe care le
au. Astfel de evaluări trebuie protejate de orice imixtiuni politice și prejudecăți ideologice: ele trebuie
să furnizeze exclusiv date cantitative și calitative pentru a facilita o dezbatere obiectivă și a sprijini
luarea unor decizii politice adecvate.

Reglementările de înaltă calitate sunt în interesul colectiv al tuturor actorilor de pe piață și al
societății, însă au și un cost. Ele nu pot fi elaborate fără competențe relevante, multidisciplinare și
actualizate, fără cunoștințe aprofundate despre subiectul specific care urmează să fie reglementat,
fără o comunicare permanentă cu părțile interesate, fără experiență practică și fără un simț puternic
al integrității și responsabilității sociale. Practic, organismele de reglementare puternice, bine
informate și care dispun de resursele necesare, aduc mai multe beneficii mediului de afaceri
decât opusul lor. Responsabilii de politici au puterea și responsabilitatea de a furniza organismelor
de reglementare nivelul corespunzător de resurse.
Organismele de reglementare au nevoie de resurse pentru a-și dezvolta capitalul uman și
intelectual. Organismele de reglementare trebuie să ofere cariere atractive și competitive, precum și
programe robuste de dezvoltare profesională continuă. Investițiile în tehnologie sunt, de asemenea,
indispensabile pentru a îmbunătăți activitățile de reglementare și supraveghere, dar și pentru a ține
pasul cu evoluția piețelor și a entităților reglementate. Investiția în tehnologie înseamnă și o investiție
în pregătirea profesională.
Odată cu resursele, vine și răspunderea. Odată cu răspunderea, vin legitimitatea și eficiența.
Organismele de reglementare trebuie să raporteze obiectiv cu privire la activitățile lor, la capitalul lor
uman și intelectual și, mai important, la rezultatele calitative. Responsabilii de politici și
organismele de reglementare trebuie să facă același lucru precum consiliile. Cu alte cuvinte,
să aibă o viziune clară asupra scopului și performanței lor și să integreze factorii ESG în
strategia, gestionarea, operațiunile și raportarea lor. Responsabilii de politici, organismele de
reglementare și agențiile cu puteri delegate trebuie să-și comunice obiectivele, politicile și prioritățile
de aplicare. În afară de un efect de semnalizare, fiecare măsură de reglementare trebuie să aibă un
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scop clar exprimat, astfel încât să poată fi ușor de înțeles pentru părțile interesate, iar efectul său să
poată fi evaluat.
Beneficiile tragerii la răspundere a organismelor de reglementare în ceea ce privește îndeplinirea
obiectivelor lor trebuie evaluate independent. Astfel de bune practici au un grad de dezvoltare diferit
la nivelul UE, iar CE are un rol de jucat în promovarea și adoptarea lor la nivel general. Publicul
trebuie informat de situațiile în care organismele de reglementare sunt private de resursele
corespunzătoare și de consecințele aferente.

Guvernele și-au asumat o serie de angajamente majore, de la SDG la Acordul de la Paris, însă nu
este întotdeauna evident cum se transpune acest lucru în politica publică – și în rezultate. În ciuda
numeroaselor acorduri legate de clima globală, emisiile de dioxid de carbon continuă să crească (a
se vedea figura 2). În mediul de afaceri, lideri vizionari își schimbă viziunea de la una centrată pe
valoarea oferită acționarilor la una centrată pe valoarea oferită părților interesate și crearea de
valoare pe termen lung.
Figura 2: Emisii CO2 (tone pe cap de locuitor) vs. Acordurile globale privind schimbările
climatice36
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Guvernanța corporativă vizează stabilirea unui scop și a unei strategii pentru întreprindere și
supravegherea îndeplinirii acestora. Este un instrument esențial pentru valorificarea puterii piețelor în
vederea atingerii sustenabilității. Cadru general de reglementare trebuie, de asemenea, să
urmărească acest obiectiv. Cultura responsabililor de politici și a organismelor de reglementare
trebuie să evolueze în același ritm cu cea a mediului de afaceri. Totuși, multe organisme de
reglementare continuă să considere o prioritate piețele financiare și acționarii. Această necorelare
36

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
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este contraproductivă: toate organismele de reglementare trebuie să integreze rapid și în întregime
noul context caracterizat de constrângeri legate de resurse, deșeuri excesive și poluare, perturbări
tehnologice, scăderea pronunțată a încrederii și instabilitate socială în care funcționează în prezent
piețele și care afectează performanța financiară.
La fel ca întreprinderile, reglementările financiare trebuie să integreze performanța sustenabilă în
esența lor și toate organismele de reglementare trebuie să gândească într-o manieră integrată.
Organismele de reglementare trebuie să evolueze cu o înțelegere deplină a contextului, dacă nu, să
conducă prin puterea exemplului. În ceea ce privește piețele financiare, acestea trebuie acum să se
concentreze pe protejarea părților interesate într-un sens mai general, și nu doar a interesului
financiar al investitorilor.

Deși piețele sunt din ce în ce mai integrate, nu există un cod european de guvernanță corporativă, iar
monitorizarea declarațiilor de guvernanță corporativă variază semnificativ de la o țară la alta.
Conform celor menționate de CE în Cartea verde din 2011 privind cadrul de guvernanță corporativă
al UE37, calitatea de ansamblu a explicațiilor oferite în declarațiile de guvernanță corporativă ale
companiilor europene lasă de dorit. Pe acest fond, documentul de discuție publicat de Accountancy
Europe, Rolul auditorului în furnizarea de asigurări privind declarațiile de guvernanță corporativă
(2009)38, a arătat că auditorii pot oferi valoare adăugată prin furnizarea de asigurări cu privire la
guvernanța corporativă, controalele interne și raportarea sustenabilității, deși acest lucru ar necesita
eforturi suplimentare, de exemplu, elaborare unor criterii specifice.
Un cod de guvernanță corporativă ar corespunde mai bine realității unei piețe unice și ar aduce
consecvență, coerență, certitudine legală și, dacă este făcut bine, simplificare. Pentru investitori,
consultanții lor și alte părți interesate care acordă din ce în ce mai multă atenție guvernanței
corporative, un cod de guvernanță corporativă UE ar fi mai ușor de înțeles. De asemenea, ar spori
echitabilitatea condițiilor între diferite companii.
Unul dintre principalele obiective ale unui cod de guvernanță corporativă trebuie să fie creșterea
contribuției întreprinderilor față de responsabilitate și sustenabilitate și accelerarea transformării
necesare la nivel de companie. Un cod de guvernanță corporativă la nivelul UE ar trebui să aibă mai
întâi de toate să aibă un nivel înalt și să fie bazat pe principii. De asemenea, ar trebui să ofere
flexibilitatea necesară pentru a corespunde unor modele diferite de guvernanță corporativă (de
exemplu, pe un nivel vs. pe două niveluri), tipuri de companii și structuri de acționariat diferite. În mod
ideal, acesta s-ar baza pe o abordare modulară, cu un set de reguli de bază care trebuie aplicate de
toate companiile și un set de reguli suplimentare care să fie aplicate pe principiul „conformează-te
sau explică”. Pentru a asigura proporționalitatea și faptul că regulile cele mai exigente sunt aplicate
doar arunci când aplicarea lor este pe deplin justificată, în mod ideal, ar trebui aplicată o abordare de
37

A se vedea COM (2011) 164 final – Cartea verde a Comisiei Europene Cadrul de guvernanță corporativă al UE,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0164&from=EN care face referire la Studiul
privind practicile de monitorizare și aplicare în guvernanța corporativă din statele membre care a arătat că peste 60% din
companii nu oferă suficiente explicații atunci când aleg să nu se conformeze, p. 18.
38
Accountancy Europe era denumită anterior Federation of European Accountants (FEE), a se vedea:
https://www.accountancyeurope.eu/wpcontent/uploads/DP_Assurance_on_Corporate_Governance_Statements_0911_Colour20112009541533.pdf
Accountancy Europe a inițiat, de asemenea, o dezbatere publică cu privire la evoluțiile din domeniul auditului, asigurării și
serviciilor conexe. A se vedea Deschiderea unei discuții: Viitorul auditului și asigurării
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Future_of_Audit_and_Assurance_Discussion_Paper_1402.pdf
(2014) și O dezbatere strategică: Viitorul auditului și asigurării https://www.accountancyeurope.eu/wpcontent/uploads/1601_Future_of_audit_and_assurance.pdf (2016)
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la bază spre vârf, „gândind mai întâi la scară mică”, chiar dacă acest lucru poate părea adesea dificil
în practică.
Un cod la nivelul UE ar necesita un cadru de supraveghere solid; cineva trebuie să își asume
răspunderea. Această responsabilitate ar putea reveni unor organisme independente dedicate,
organismelor de reglementare de la nivel național sau, mai logic, un organism european unic.
Dacă ar fi implicate organizații naționale diferite, acestea trebuie să aibă o legătură strânsă, de
exemplu, prin intermediul unei rețele europene (pe modelul autorităților de supraveghere a
concurenței). Asigurarea coordonării și a implementării ar trebui să fie în responsabilitatea unui
organism european. Astfel, ar fi promovată consecvența, încrederea și cooperarea între entitățile
naționale, acestea fiind esențiale pentru funcționarea corespunzătoare a pieței unice.
Cel puțin pentru piețele de capital, ar trebui luat în considerare un supraveghetor european unic al
piețelor de capital, în special în contextul Uniunii piețelor de capital. Un supraveghetor nu poate însă
să își îndeplinească rolul decât dacă este echipat corespunzător și are autoritatea necesară.
Atitudinea politică pare destul de departe de un consens în ceea ce privește un cod de guvernanță
corporativă și o supraveghere la nivel UE. Totuși, dincolo de ideologii, o lipsă de viziune sau simpla
reticență față de schimbare, piețele continuă integrarea. Fragmentarea cadrelor generale de
reglementare pare să limiteze eficiența și să reprezinte o sursă de costuri, inconsecvențe și
incertitudini juridice suplimentare.
În majoritatea situațiilor, legislația UE este dependentă de transpunerea (și aplicarea) adecvată de
către statele membre, a căror responsabilitate este esențială. „Suprareglementarea” generează
adesea inconsecvențe și poveri care subminează eficacitatea politicilor publice europene. CE trebuie
să colaboreze cu statele membre pentru a identifica situațiile în care reglementările aduc mai multe
beneficii decât directivele în termeni de certitudine legală și coerență suplimentară. CE trebuie să își
concentreze politica privind încălcarea dreptului Uniunii („infringement”) pe îndeplinirea eficientă a
obiectivelor. Acest lucru devine chiar mai important în cazul unor probleme precum utilizarea
resurselor și conservarea unui mediu de viață acceptabil.

Concentrarea tradițională limitată pe valoarea pentru acționari este din ce în ce mai mult văzută ca
având consecințe negative asupra creării de valoare pe termen lung, precum și asupra mediului și a
societății. În practică, statutele companiilor au adesea obiective corporative standard formulate în
scopul de a asigura o flexibilitate maximă și constrângeri, riscuri și angajamente minime. Totuși,
anumite companii și-au adaptat obiectivul corporativ cu scopul de a-și reflecta angajamentul față de
responsabilitatea socială. Anumite guverne își modifică legislația, astfel încât obiectivele corporative
ale companiilor să privească mai departe de prioritatea intereselor acționarilor.
O etapă următoare ar fi prevederea unor noi forme juridice pentru companii care să urmărească în
mod specific un obiectiv (obiective) social(e) și/sau de mediu39. Ar putea fi luate în considerare
stimulente specifice40 pentru întreprinderile care adoptă astfel de forme corporative și își asumă un
rol de interes public, având în vedere că își asumă parțial responsabilitatea de a compensa daunele
pe care le-ar putea produce alte tipuri de întreprinderi. O „etichetă UE” ar recunoaște astfel de
eforturi. Companiile care îndeplinesc condițiile acestei etichete ar putea beneficia de o vizibilitate
sporită în fața investitorilor și de o creștere a reputației și a cunoașterii mărcii lor. Multe legi
39

https://ssir.org/articles/entry/french_law_revisits_corporate_purpose
De exemplu: 1) dispoziții administrative simplificate, 2) acces mai facil la finanțare, inclusiv fonduri europene și 3)
eligibilitate pentru includerea într-un indice bursier al sustenabilității.
40

22

Responsabilii de politici și organismele de reglementare trebuie să devină factori strategici de stimulare a creșterii

naționale care vizează companiile încă indică explicit sau semnalează implicit un model de
companie centrat pe interesele financiare ale acționarilor. Acest model este depășit și trebuie
adaptat.
Companiile trebuie să fie clare în ceea ce privește obiectivele lor corporative, în special modul în
care contrabalansează diferitele interese, acționarii principali și misiunea lor. Legile companiilor ar
trebui să impună, de asemenea, companiilor să includă în statutele lor:
•

modul în care iau în considerare responsabilitățile și obiectivele lor sociale și de mediu

•

relația între acestea și obiectivele lor corporative

Sistemele de recompense susțin alinierea strategică din cadrul unei organizații și sunt esențiale
pentru succesul acesteia. Nu este ceva nou să se includă alte tipuri de performanță decât cea
financiară, cum ar fi satisfacția clientului, în stimulentele corporative și politicile de remunerare. Deja
există o experiență solidă în acest sens. Astăzi, cele mai avansate companii încep să dezvolte
sisteme de recompense și stimulente care iau în calcul performanța ESG. SDG și granițele
planetare ar putea, de asemenea, să ofere o orientare.
Organismele de reglementare pot ajuta la propagarea celor mai bune practici în domeniul
remunerării directorilor. Ar trebui cel puțin ca politicile de remunerare și impactul lor asupra
sustenabilității să fie prezentate pe principiul „conformează-te sau explică. În ceea ce privește
companiile cotate, CE ar trebui să ia în considerare adaptarea prevederilor relevante din Directiva
privind drepturile acționarilor41 în conformitate cu cele mai bune practici.

Raportarea corporativă are o importanță capitală în susținerea guvernanței corporative, permițând
companiilor să ia decizii mai bune. Contabilii joacă un rol crucial în capacitatea companiilor de a
raporta informații relevante și fiabile. Accountancy Europe a inițiat dezbaterea privind viitorului
raportării corporative în 2015. De atunci, am fost responsabili de progrese în domeniul raportării
nefinanciare și asigurării și am propus conceptul Core & More (nucleu & detalii) pentru a îmbunătății
modul în care sunt prezentate rapoartele corporative (a se vedea o prezentare generală interactivă 42
care corelează toate lucrările noastre conexe).
Cadrul general de raportare corporativă al UE suferă din cauza abordării fragmentate, existând mai
multe texte juridice care tratează diferite obligații de raportare (de exemplu, Directiva de
contabilitate43, Reglementările IFRS44, Directiva privind raportarea informațiilor nefinanciare45
împreună cu îndrumările neobligatorii, Directiva privind transparența46). De asemenea, există

41

Directiva 2017/828/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE
în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor, a se vedeahttps://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0828&from=EN.
42
https://www.accountancyeurope.eu/about-us/the-future-of-corporate-reporting/
43
Directiva 2013/34/EU, a se vedea https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=EN
44
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 a se vedea https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002R1606
45
Directiva 2014/95/EU, a se vedea https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
46
Directiva 2004/109/EU, a se vedea https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0109&from=EN,
Directiva 2013/50/EU, a se vedea https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0050&from=EN
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legislație în curs de elaborare, cum ar fi în cazul prezentării informațiilor fiscale47. Interacțiunea dintre
aceste texte este complexă. Domeniul lor de aplicare nu este întotdeauna consecvent. Utilizează
praguri diferite. Nu oferă un cadru general coerent, de exemplu, statele membre nu au reușit nici
măcar să convină asupra unui set de principii generale în Directiva de contabilitate 48. Această
abordare generează complexitate și costuri inutile. Mai mult, ea descurajează conformarea și
progresul întreprinderilor.
Instituțiile UE și statele membre trebuie să analizeze atent oportunitatea de a uni piesele puzzle-ului
raportării. Dacă un acord instituțional pare greu de obținut sau ținut în loc de interesele politice, UE
trebuie să manifeste aceleași calități de leadership și aceeași înțelepciune ca atunci când a adoptat
Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS): externalizând normalizarea de
standarde. Această abordare ar putea fi o modalitate utilă de a accelera progresul, asigurând o
calitate superioară și limitând influența nejustificată asupra normalizării de standarde, care trebuie să
beneficieze de un grad ridicat de independență.
Raportarea este un alt domeniu în care ar putea fi găsite oportunități suplimentare de simplificare. De
exemplu, CE ar trebui să realizeze o evaluare de impact independentă pentru a aplica dispoziții
privind prezentarea informațiilor la nivel de grup (mai degrabă decât la nivel de companie
individuală). Tehnologia poate facilita simplificarea, deși nu reprezintă un panaceu: nu va rezolva
problema legislației slab-calitative, inconsecvente sau prea complexe. În mod similar, o utilizare
necoordonată și fragmentată a tehnologiei de către statele membre va fi în detrimentul
întreprinderilor și dăunătoare pieței unice.
În domeniul raportării nefinanciare, noua directivă ar trebui să țină pasul cu cele mai bune
practici. Revizuirea directivei ar trebui să reprezinte o oportunitate pentru diminuarea graduală a
pragului pentru a propaga progresiv la nivel general raportarea nefinanciară și a pune informații mai
cuprinzătoare la dispoziția investitorilor, responsabililor de politici și altor părți interesate. La
actualizarea îndrumărilor de raportare nefinanciară ale CE, trebuie acordată atenție pentru a nu se
ajunge ca aceste măsuri neobligatorii să perturbe echitabilitatea concurențială între companiile care
funcționează deja corespunzător (și care nu au nevoie de încurajare suplimentară) și cele care au
rămas în urmă (și care nu vor fi stimulate prin măsuri neobligatorii). Aceasta le-ar pune, practic, pe
primele într-un dezavantaj competitiv în comparație cu cele din urmă și, paradoxal, ar descuraja
bunele practici.
S-au făcut progrese majore în domeniu raportării nefinanciare, însă există și o înmulțire a
standardelor și cadrelor generale. A venit vremea consolidării: aceasta ar spori consecvența,
transparența și comparabilitatea, așa cum a arătat Accountancy Europe în Apel la acțiune:
Îmbunătățirea coordonării inițiativelor și cadrelor generale pentru informații nefinanciare (2017).49 Mai
mult, impactul raportării nefinanciare este limitat dacă nu este conectată la raportarea nefinanciară.
Performanța financiară rezultă din performanța în planificarea strategică, utilizarea resurselor, și
procesele de afaceri, de exemplu. Performanța trebuie judecată, prin urmare, într-o manieră holistică.
Astfel, utilizarea raportării integrate trebuie sprijinită.

Schimbarea are loc rareori prin decret. Eficacitatea oricărei legi depinde de mecanisme de aplicare
eficiente. Aplicarea inconsecventă și inegală perturbă piața și încetinește progresul.
47

COM (2016) 198 - Propunere de Directivă privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru anumite întreprinderi
și filiale, a se vedeahttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0198&from=EN
48
https://www.accountancyeurope.eu/wpcontent/uploads/FEE_Position_on_EC_CP_Review_of_Accounting_Directives_090421234200939130.pdf
49
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/170918-Call-for-action-letter.pdf
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Transparența facilitează aplicarea eficientă și creează stimulente pentru conformare. De principiu,
întreprinderilor ar trebui să li se impună să analizeze și să reducă impactul strategiilor și operațiunilor
acestora asupra mediului și societății și să fie complet transparente cu privire la rezultatul eforturilor
lor. Beneficiile transparenței ar putea fi însă, de asemenea, limitate. Prezentările de informații
publicului ar putea să nu reprezinte întotdeauna cea mai bună cale de a trata probleme delicate cum
ar fi rezultatele evaluărilor consiliului sau anumitor planuri de gestionare a riscurilor. Din această
perspectivă, beneficiile raportării private către un organism de reglementare bine pregătit merită o
analiză suplimentară. Aceasta ar implica o cultura a dialogului în care atât supraveghetorul, cât și cei
supervizați împărtășesc aceleași obiective de îmbunătățire și cooperare sistematice. De asemenea,
auditorii externi se află în poziția de a contribui la acest dialog.

Principiul „conformează-te sau explică” asigură un model pozitiv de aplicare, oferind, în același timp,
flexibilitate întreprinderilor. Acesta continuă să fiu util în domeniul guvernanței corporative. Totuși,
consolidarea acestui principiu este necesară. Principiul este eficient numai în măsura în care
conformitatea este puternic monitorizată. În contextul aplicării principiului „conformează-te sau
explică” este necesară evaluarea corespunzătoare a calității, specificității și acceptabilității
explicațiilor utilizate în caz de neconformitate. Consiliul de Raportare Financiară (FRC), care
supraveghează Codul de guvernare corporativă din Marea Britanie (din 1992), este unul din cele mai
experimentate organisme de reglementare în abordarea principiului „conformează-te sau explică” în
guvernanța corporativă. Aceștia au admis în 2017 că principiul „conformează-te sau explică” are
nevoie de multă forță pentru a reda încrederea publicului în întreprinderi50.
Abordarea „conformează-te sau explică” necesită timp, resurse, și, în special, competențe pentru
realizarea monitorizării, a evaluării corespunzătoare și a raționamentului. Este nevoie de un
mecanism puternic de redresare pentru impunerea de măsuri corective acolo unde este necesar.
Sancțiunile cu caracter disuasiv trebuie să fie aplicate în caz de eșec repetat sau rea-intenţie pentru
a oferi o explicație validă, ori în cazul unor explicații nepotrivite sau înșelătoare. Principiul
„conformează-te sau explică” funcționează în măsura în care este monitorizat și aplicat în
mod corespunzător.

Cu siguranța nu solicităm mai multe litigii, însă acțiunea judiciară este unul dintre instrumentele pe
care societatea civilă le utilizează din ce în ce mai mult pentru a produce schimbări, uneori deoarece
responsabilii de politici sunt percepuți ca neținând pasul cu nevoile și așteptările societății51.
Directorii și conducerea trebuie să acționeze în interesul companiei acordând atenția cuvenită părților
lor interesate. Magnitudinea impactului întreprinderii presupune o responsabilitate specifică. Din
punct de vedere logic, directorii trebuie să suporte consecințele depline ale acțiunilor, omisiunilor,
neglijenței sau neregulilor pe care aceștia le comit. Ar trebui să fie responsabili pentru prevenirea și
diminuarea impactelor negative asupra mediului și societății. Ar trebui să avem în vedere că, deși
corporațiile sunt construcții legale, acestea sunt conduse de oameni, iar activitatea acestora este în
beneficiul oamenilor. Atunci când se analizează răspunderea profesională, este întotdeauna delicat

50

Consiliul de Raportare Financiară (FRC) a considerat că prea multe explicații pentru neconformitatea față de Codul de
guvernare corporativă erau de slabă calitate, a se vedea FRC, (2017). Evoluții în guvernanța corporativă și administrare
2016.
51
A se vedea numărul crescut de procese împotriva corporațiilor și guvernelor din întreaga lume referitoare la acțiunile și
inacțiunile acestora în raport cu schimbările climatice: 1) http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/global-trendsin-climate-change-legislation-and-litigation-2018-snapshot/, 2) http://climatecasechart.com/, 3)
https://www.bloomberg.com/graphics/2018-climate-change-lawsuits/
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de găsit echilibrul52: responsabilitățile prea grele și riscul răspunderii profesionale excesive vor
îndepărta directorii și invers, prin supraprotejarea acestora, se va reduce sentimentul de răspundere,
iar interesul public poate fi afectat.
Regimurile de răspundere variază mult la nivel european: acest lucru reduce echitatea concurențială
și afectează potențialul guvernanței corporative de a schimba piețele. Armonizarea regimurilor de
răspundere a directorilor vor întâmpina, cel mai probabil, rezistență din partea politicienilor și a celor
care fac lobby. Totuși, Uniunea Europeană ar trebui să analizeze ideea furnizării unui cadru legal
european pentru a diminua efectul negativ al regimurilor divergente de răspundere și al aplicării
acestora. O schemă de redresare colectivă la nivel european ar putea, de asemenea, să susțină o
justiție pe probleme de mediu mai consecventă și mai accesibilă.

Este necesară o regândire a sancțiunilor. Regulile care nu sunt aplicate sau care nu sunt aplicate în
mod corespunzător nu numai că nu sunt eficiente, dar, de asemenea, sunt și contraproductive.
Sancțiunile nu vizează (numai) descurajarea sau pedepsirea: acestea au ca scop principal protejarea
afacerilor legitime și asigurarea unei echități concurențiale. De asemenea, sancțiunile pot contribui la
credibilitatea unui sistem de reglementare. Dacă neconformitatea nu este tratată cu sancțiuni
proporționale sistematice, întregul sistem se află în pericol.
Când sancțiunile sunt considerate necesare, ar trebui să fie proporționale cu amploarea abaterilor, a
consecințelor acestora, în special asupra mediului înconjurător, precum și cu mărimea și resursele
autorului. Aplicarea acelorași sancțiuni pentru IMM-uri și companiile mari nu este proporțională, nici
justă și nici eficientă. Sancțiunile trebuie, de asemenea, să fie proporționale cu prejudiciile pe care
compania le-a produs funcționării pieței, altor părți interesate, precum și asupra mediului sau a
societății. O întreprindere care își cântărește costurile/beneficiile în abordarea față de conformitate nu
ar trebui să aibă îndoieli cu privire la faptul că cea mai bună soluție este conformitatea.
Odată ce regulile sunt în vigoare, responsabilitatea aplicării lor intră, în mare parte, în atribuțiile
statelor membre. Prin urmare, Comisia Europeana ar trebui să intensifice supravegherea
procedurilor de punere în aplicare de către statele membre și să facă din aceasta un element
important al politicii sale privind încălcarea dreptului Uniunii. Acest lucru ar preveni intervențiile
politice naționale și ar proteja independența, obiectivitatea și echitatea concurențială în rândul
întreprinderilor europene.

52

Un exemplu bun de echilibru pare să fie Legea franceză privind obligația de vigilență, a se vedeahttps://www.businesshumanrights.org/sites/default/files/documents/French%20Corporate%20Duty%20of%20Vigilance%20Law%20FAQ.pdf
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Concluzii

Obiectivele de mediu și sociale nu sunt separate de economie și afaceri. Având în vedere gradul în
care economia influențează planeta, se poate argumenta că „schizofrenia financiară” s-a dovedit
extrem de dăunătoare. Nu ne mai putem permite să gestionăm orice întreprindere exclusiv în baza
performanței financiare. Guvernanța corporativă trebuie să asigure o abordare holistică și să ia
în calcul toate aspectele desfășurării activității și să prioritizeze tranziția către o economie
circulară, deoarece aceasta pare singura opțiune într-o lume finită.
Este nevoie să gândim și să acționăm într-o manieră integrată. Acest lucru nu înseamnă să luăm în
considerare numai capitalul financiar, ci și celelalte capitaluri folosite în crearea de valoare / procesul
de distrugere, de exemplu: capitalul natural, uman, intelectual și social. Pentru a crea și păstra o
valoare sustenabilă, accentul nu trebuie să cadă numai pe acționari, trebuie să fie luate în calcul
toate părțile interesate relevante pentru o întreprindere. Mai mult, fără gândirea integrată, riscurile și
oportunitățile se vor pierde; valoarea și rezistența pe termen lung nu pot fi asigurate.
Deși guvernanța corporativă poate fi un factor-cheie al sustenabilității, aceasta nu funcționează
izolat. Guvernanța corporativă face parte dintr-un ecosistem economic, juridic și cultural mai larg:
eficacitatea acesteia depinde de îndeplinirea atribuțiilor de către toți actori implicați și de cooperarea
acestora. Este nevoie de o colaborare mai strânsă între sectorul public și cel privat la
nivelurile național, local și european. Uniunea Europeană este cel mai bun loc de a deschide și de
a susține platformele multipartite. În plus, platformele descentralizate la nivelul întregii Uniuni
Europene sunt, de asemenea, esențiale pentru a canaliza perspectivele și feedback-ul de la bază
spre vârf și pentru a facilita adoptarea unor noi soluții.
Funcționarea corespunzătoare a piețelor este perturbată de alte efecte externe negative, costurile de
mediu și costurile sociale fiind transferate către contribuabili, ecosistem sau generația următoare.
Nici piețele ca atare, nici guvernanța corporativă nu pot redresa singure această problemă. Astfel,
responsabilii de politici trebuie să joace un rol de lider în internalizarea efectelor externe
negative în sistemul de prețuri. Dispozițiile de prezentare corporative informează piețele și părțile
interesate, dar impactul acestora asupra efectelor externe negative este limitat și este necesar ca
responsabilii de politici să-și folosească instrumentele care produc o diferență efectivă, chiar dacă
acestea nu sunt cele mai populare, cum este cazul impozitării53.
În ciuda dificultăților și provocărilor permanente, se uită foarte des că, în foarte multe locuri din lume,
Uniunea Europeană este privită ca un exemplu ideal de responsabilitate politică consensuală și
cooperare internațională, în special în ceea ce privește trecerea imperativă la o economie
sustenabilă. Încurajăm Uniunea Europeană să continue să își arate competențele de lider,
inclusiv în forumurile multilaterale, și să ia măsuri decisive, chiar dacă alții ezită.
Competitivitatea este foarte importantă, dar în lipsa unei planete viabile, aceasta nu mai
contează.

53

De exemplu, proiectul Ex-Tax stabilește că „Impozitarea masivă a pieței muncii determină întreprinderile să micșoreze la
minim numărul de angajați. Cu toate acestea, resursele rămân neimpozitate; ele sunt folosite fără restricții. Acest sistem
cauzează șomaj, supraconsum și poluare”. A se vedea http://www.ex-tax.com/. A se vedea, de asemenea, Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA), (2018), Document de discuții: Impozitarea ca o forță pentru bunăstare.
Reechilibrarea sistemelor noastre fiscale pentru a susține o economie globală potrivită pentru viitor.
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/professional-insights/Tax-as-force-for-good/pi-environmentaltax.pdf
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Nu există afaceri odată ce ecosistemele și societățile se prăbușesc – nu mai există nici state: astfel,
întreprinderile, cetățenii, precum și guvernele, responsabilii de politici, organismele de reglementare
și agențiile de punere în aplicare trebuie să trateze trecerea la o economie sustenabilă ca prioritatea
lor de top. Profesia contabilă își aduce contribuția la dezbaterea politică, dar, mai important, își
aduce contribuția pe teren, ajutând afacerile să se adapteze și să treacă la un model
sustenabil.

Politicile mai bune vor ajuta la redresarea funcționării piețelor și vor stimula puterea lor
transformațională. Acest lucru înseamnă o regândire atentă și rapidă a aproape tuturor politicilor
publice, transformând sustenabilitatea în elementul de bază și eliminând neconsecvențele. Apoi,
schimbarea sistemică poate deveni posibilă. Totuși, integrarea sustenabilității în toate politicile
publice ale Uniunii Europene nu va fi suficientă: responsabilitatea principală pentru implementarea
politicilor Uniunii aparține statelor membre. În rolul său de protector al interesului public european,
Comisia Europeană ar trebui să se asigure că statele membre se mobilizează în mod egal și
eficient, îndeplinind agenda socială și de sustenabilitate.
Unii cititori vor considera că multe dintre sugestiile din acest document sunt mult prea costisitoare
sau prea dificil de implementat. Îi invităm să cerceteze obiectiv consecințele unei amânări
suplimentare a măsurilor și a schimbării: costurile vor fi mult mai mari, iar potențialul impact va fi
dramatic.
Printre cei care ar fi dispuși să acționeze, mulți vor fi preocupați de impactul asupra poziției
concurențiale. Aceștia se tem că adoptarea unor practici de sustenabilitate „costisitoare” ar putea să
îi pună într-un dezavantaj competitiv. Deși legitime și de înțeles, astfel de temeri creează un blocaj
sistemic. Ele împiedică cooperarea necesară, apariția de noi soluții și planificarea acestora. Acest
blocaj nu va fi întrerupt așteptând să se rezolve de la sine. Este posibil să fi venit vremea să punem
la îndoială anumite aspecte ale concurenței, dar este mult mai urgent ca fiecare dintre noi să își
asume responsabilitatea și să acționeze conform rolurilor ce revine fiecăruia.
La final, ne întoarcem către dvs. Am prezentat zece propuneri și vă invităm să ne trimiteți observațiile
dumneavoastră cu privire la ce altceva se poate face: Ce lipsește? În ce domeniu ar trebui să fim mai
ambițioși? Și mai mult: cum veți contribui dvs. la o schimbare sistemică? Trimiteți ideile și opiniile
dvs. la iryna@accountancyeurope.eu până la 1 octombrie 2019

Accountancy Europe reunește 51 de organisme profesionale din 36 de țări europene care reprezintă aproape 1
million de profesioniști contabili, auditori și consultanți. Toți aceștia fac ca cifrele să lucreze în beneficiul
oamenilor. Accountancy Europe transpune experiența sa zilnică în contribuții la dezbaterile de politică publică
din Europa și dincolo de granițele acesteia.
Accountancy Europe este inclusă în Registrul pentru Transparență al UE (nr. 4713568401-18).

