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RESUM

Les empreses s’han gestionat durant segles seguint un esquema 
molt potent i alhora molt simple de reconeixement i registre de les se-
ves operacions anomenat Partida Doble. Tot aquest treball s’ha con-
centrat sobre el negoci mercantil de l’objecte social de l’entitat. Avui 
els nous models de gestió reclamen reconèixer, registrar operacions 
que van més enllà de la mera activitat comercial i financera. Els crite-
ris de valoració comptables han de complementar-se amb noves 
aportacions que permetin explicar el que ocorre en l’empresa a inter-
locutors que van més enllà dels mers socis. Els treballadors, els consu-
midors, les administracions públiques, els proveïdors són alguns dels 
reclamants d’informació empresarial que no veuen satisfetes les seves 
necessitats amb les xifres contingudes en els comptes anuals.

Classificació JEL: G30, M41.
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ABSTRACT

Companies have been managed for centuries following a very 
powerful scheme and at the same time very simple recognition and 
registration of its operations called Double Entry. All this work has fo-
cused on the business of the objective of the entity. Today new man-
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agement models claim to recognize, register operations that go be-
yond mere commercial and financial activity. The accounting valuation 
criteria must be complemented with new contributions that allow ex-
plaining what happens in the company to stakeholders that go be-
yond mere shareholders. Workers, consumers, public administrations, 
suppliers are some of the business information claimants who do not 
see their needs met with the figures contained in the annual accounts.

Classification JEL: G30, M41.
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1. Situació actual

Superada la primera dècada del segle xxi, després d’una greu crisi finan-
cera (FMI, 2009) als Estats Units i a Europa, amb les economies asiàtiques ge-
nerant un enorme valor afegit i la mirada posada en les grans innovacions tec-
nològiques, el sector industrial viu els seus pitjors moments (Igan, D., 2019).

Les revolucions industrials van relegar el paper predominant de l’agricul-
tura i la ramaderia com a generadors de riquesa. Va aparèixer el sector secun-
dari demostrant unes capacitats de generació de valor afegit mai vistes. Però 
l’any 2009 es contempla la suspensió de pagaments del conglomerat industrial 
més important de la història de la humanitat. General Motors, no pot fer front 
als seus problemes financers i ha de començar un greu procés de dilució.

Durant tot el segle xx, als Estats Units d’Amèrica el sector automobi-
lístic va anar concentrant més i més recursos al voltant de l’entitat General 
Motors. La solvència d’aquesta empresa es considerava superior a la del 
mateix estat americà. En 1953, en el congrés dels Estats Units d’Amèrica, el 
fins llavors CEO d’aquesta companyia, Charles E. Wilson, era avaluat per a 
ocupar el càrrec de secretari d’Estat de Defensa a proposta del president Ei-
senhower i davant la pregunta d’un senador, va respondre que si una decisió 
favorable a General Motors era contrària als interessos dels EUA, igualment 
prendria aquesta decisió, ja que en la seva opinió el que era bo per a General 
Motors era bo per als EUA1:

1. «When a quote is not (exactly) a quote: General Motors» April 22, 2016 by Ellen 
Terrell a <https://blogs.loc.gov/inside_adams/2016/04/when-a-quote-is-not-exactly-
a-quote-general-motors/>.
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Senator Hendrickson. Well now, I am interested to know whether 
if a situation did arise where you had to make a decision which was 
extremely adverse to the interests of your stock and General Motors 
Corp. or any of these other companies, or extremely adverse to the 
company, in the interests of the United States Government, could you 
make that decision?

Mr. Wilson. Yes, sir; I could. I cannot conceive of one because for 
years I thought what was good for our country was good for General 
Motors, and vice versa. The difference did not exist. Our company is 
too big. It goes with the welfare of the country. Our contribution to the 
Nation is quite considerable. (p. 26)

El 23 de febrer de 1953, el New York Times en la seva pàgina 9 recollia 
en una entrevista: Mr. Wilson made the widely quoted remark that «what is 
good for General Motors is good for the country, and what is good for the 
country is good for General Motors. Fins que va arribar l’any 2007 i l’em-
presa va presentar el rècord de pèrdues: 38.700 milions de dòlars. El 2008, 
la caiguda en les vendes va ser del 45%. En 2009, els deutes ascendien a 
172.800 milions de dòlars.

General Motors és l’exemple més rellevant d’alguna cosa que en els 
mercats de valors s’anava constatant any rere any. Les empreses amb una 
capitalització borsària més grossa (resultat de multiplicar el nombre d’ac-
cions pel seu preu de cotització) han passat de ser empreses industrials i pe-
trolieres a ser empreses del sector serveis (vegeu la figura 1).

Font: Stephen Jonston <https://milfordasset.com/insights/largest-companies-2008-vs-
2018-lot-changed>.

Figura 1. Empreses més grans del món en 2008 i en 2018.
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Les dades publicades per Forbes també mostren com ha canviat la im-
portància dels diferents sectors econòmics (vegeu la figura 2).

Font: Forbes.

Figura 2. Sectors més importants de l’economia considerant les 50 empreses més 
grans en 1967 i en 2017 (dades en milers de milions de dòlars).

Aquests canvis no mostren únicament modificacions en els patrons de 
conducta dels consumidors, indiquen que un nou model de gestió econòmi-
ca està guanyant una rellevància més gran. Les decisions d’inversió pròpies 
d’una empresa industrial no poden tractar-se d’idèntica forma en el sector 
serveis. La informació que els directius utilitzaven per a prendre les seves 
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decisions amb l’objectiu d’augmentar la rendibilitat dels accionistes ja no és 
suficient.

Les entitats que lideren els mercats continuen sent propietat d’un reduït 
nombre d’accionistes. Aquests accionistes segueixen reclamant la rendibili-
tat més grossa amb el mínim risc. Però per aconseguir això, les antigues re-
ceptes han de ser reconstruïdes.

Els analistes financers recomanen invertir els estalvis en unes empreses 
o en unes altres utilitzant la informació continguda en els comptes anuals. 
Però cada vegada els auditors d’aquests comptes es veuen obligats a redac-
tar informes més complexos, més llargs i més comprometedors.

El compromís amb l’empresa és alguna cosa que no es pot entendre 
únicament des d’una perspectiva financera. Quan els analistes pregunten so-
bre la «imatge fidel», quan els auditors han d’exposar els aspectes més relle-
vants, les qüestions clau sobre el seu treball afloren una sèrie d’àmbits d’ac-
tuació que superen de llarg el de les finances.

2. Informació financera

Totes aquestes grans corporacions que cotitzen en les Borses de valors 
es denominen «public companies» en anglès. Això és conseqüència de la 
seva obligació de fer públics els seus comptes. Aquests comptes són el nucli 
de la informació financera de l’empresa. 

El balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patri-
moni net, l’estat de fluxos d’efectiu, conformen aquest nucli de la informa-
ció financera que genera l’empresa. Aquesta és la informació que els regula-
dors han considerat imprescindible perquè els compradors i els venedors 
d’accions puguin prendre encertadament les seves decisions.

En l’actualitat es disposen de mitjans cada vegada més automatitzats per 
a connectar les fonts d’aquestes dades amb els sistemes de reconeixement i 
registre. Avui els sistemes computacionals de comptabilitat poden intercon-
nectar-se i grans transnacionals poden reunir i publicar informació que fa tan 
sols cinc anys comportava mesos de treball intens de professionals qualificats. 

La informació financera flueix en l’actualitat amb un rigor impensable 
fa poc temps i amb un perímetre de consolidació d’espectre planetari. Tot 
això gràcies al fet que les variables que s’utilitzen en aquests documents 
comptables són essencialment quantitatives. 

Però, quan a tota aquesta informació ha d’unir-se l’informe de gestió, 
l’informe d’auditoria i la memòria, sorgeixen variables qualitatives l’auto-
matització de les quals no és tan simple. Constatació que l’àmbit financer no 
pot explicar-se únicament amb xifres. 
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Històricament les decisions d’inversió s’han modelitzat amb fórmules 
que es nodrien de variables quantitatives. Els models no són més que repre-
sentacions simplificades de la realitat. La dificultat en el tractament ma-
temàtic de les variables qualitatives ha frenat la perfectibilitat d’aquests  
models. 

Tot el conjunt de dades dels comptes anuals permet determinar el resul-
tat de l’exercici. Tasca molt més complexa del que habitualment es conside-
ra. A partir d’aquest resultat es calculen les rendibilitats. A partir d’aquestes 
rendibilitats s’estudia la volatilitat de les mateixes i es configuren les estra-
tègies per a minimitzar el risc.

Els analistes financers poden desenvolupar tots aquests conceptes i dis-
senyar recomanacions sobre on, quan i com invertir. Però saben que no han 
contemplat el conjunt de la complexitat de l’empresa i molt menys del seu 
entorn.

Decisions molt ben reflexionades poden resultar inviables si l’entorn 
varia. Les restriccions dels models financers són manifestes. Quan s’aprecia 
un canvi tan rellevant en l’àmbit global com el que s’ha descrit, on el sector 
secundari deixa pas al terciari, moltes d’aquestes restriccions converteixen 
en inservibles els models més utilitzats.

Però el dubte més gran sobre la viabilitat dels models financers tradi-
cionals ve per l’actuació dels bancs centrals per intentar suavitzar l’efecte de 
la crisi industrial. La reducció dels tipus d’interès durant deu anys consecu-
tius ha portat a qüestionar totes les modelitzacions financeres.

Les hipòtesis sobre tipus d’interès negatius no estaven contemplades 
en els models financers i els bancs centrals han aplicat aquesta «irregulari-
tat» (vegeu la figura 3).

Tipus d’interès 
prestamista, 3,5
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dipòsits BCE, 1,5
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Font: BCE <https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/sf/html/index.en.html>.

Figura 3. Evolució dels tipus d’interès dels préstecs bancaris i dels dipòsits del BCE.
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Els tipus d’interès persistentment baixos són mesures d’estímul a unes 
inversions pròpies de la revolució industrial. Es tracta de buscar el creixe-
ment mitjançant l’endeutament. Les empreses demanen préstecs amb els 
quals comprar màquines i instal·lacions que creïn llocs de treball.

Els temps estan canviant i les noves inversions que es financen amb els 
préstecs automatitzen i robotitzen els processos laborals manuals. Els efec-
tes previstos en els manuals de teoria econòmica no es compleixen. 

En aquestes condicions els analistes financers no poden utilitzar les se-
ves eines més habituals per a recomanar la presa de decisions d’inversió. 
Les noves realitats reclamen noves estratègies empresarials.

Per trobar aquests nous camins cal aconseguir noves informacions. Les 
dades que tradicionalment s’han remenat en els comptes anuals són insufi-
cients per desenvolupar noves empreses capaces de sobreviure en aquests 
entorns.

Les actuals capacitats computacionals i el desenvolupament de progra-
mes cada vegada més potents han aconseguit introduir les variables qualita-
tives en la modelització. En la mesura que es reconeixen les limitacions en 
els models econòmics i financers fonamentats únicament sobre variables 
quantitatives s’obre la porta a la introducció d’informacions que ja no són 
estrictament financeres.

3. Nous interlocutors

El món global que es desenvolupa en aquests inicis del segle xxi com-
porta la distribució massiva d’informació. Una població cada vegada més 
alfabetitzada que pot consumir els serveis dels mitjans de comunicació 
pràcticament en temps real. I l’accés a aquesta informació es fa per via te-
lemàtica.

Tot això significa que la població mundial es torna molt més exigent. 
Els nivells de consum augmenten de manera evident. Prenent com a indica-
dor d’aquesta capacitat de consum l’oferta de carn per persona en els últims 
vint anys, la majoria de la població mundial ha augmentat el seu accés a les 
proteïnes animals, molt més cares. Això és un signe de l’augment de renda 
en molts països. 

Els consumidors apareixen com un interlocutor cada vegada més exi-
gent, que adquireix béns i serveis sobre els quals pot informar-se d’innom-
brables característiques. Per tant, la figura del consumidor que només deci-
deix les seves compres pel preu va canviant. Aquesta figura del «homo 
economicus» trontolla quan les decisions de consum obeeixen a raons no 
estrictament econòmiques o financeres.
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La informació que reclamen els consumidors no és la que publiquen les 
entitats en els seus comptes anuals. Els consumidors són objecte d’estudis 
cada vegada més detallats perquè les seves reaccions van més enllà d’una 
simple decisió de compra. Tradicionalment els analistes financers buscaven 
indicadors de confiança empresarial, avui ja concentren les seves reflexions 
sobre la confiança del consumidor2.

Les associacions de consumidors, del més divers tipus, han anat gene-
rant un nou concepte de risc empresarial, el denominat risc reputacional.

4. Risc reputacional

El risc reputacional3 és una amenaça o perill per al bon nom o prestigi 
d’una empresa o entitat. 

El risc reputacional pot generar-se:

• Directament, com a resultat de les accions de la mateixa empresa.
• Indirectament, a causa de les accions d’un empleat o empleats.
• Tangencialment, a través d’altres parts perifèriques, com a socis o 

proveïdors d’empreses conjuntes.

Però el seu efecte en el compte de pèrdues i guanys l’executen els con-
sumidors. L’amenaça per al bon nom de l’empresa es concreta en una caigu-
da de les vendes. El risc reputacional es quantificarà per la reducció en els 
ingressos provinents de l’activitat mercantil.

El risc reputacional introdueix el concepte anglès de «stakeholder». 
L’interlocutor de l’empresa és qui sense disposar de cap poder de control 
sobre les decisions dels accionistes, dels socis, «shareholder» en anglès, se 
sent implicat o resulta afectat pels efectes de tals decisions.

L’interlocutor principal, des de la perspectiva del risc reputacional per 
a l’empresa, és el consumidor qui resultarà afectat per les decisions d’aques-
ta empresa, però rares vegades estarà implicat en aquesta presa de decisions. 

2. The Conference Board és una associació privada no lucrativa nascuda en 1916 als 
EUA amb la voluntat de generar estudis sobre la qualitat de vida dels treballadors. El 
seu primer nom va ser The National Industrial Conference Board. En 1970 va desen-
volupar un Índex de Confiança dels Consumidors, després un altre índex sobre la 
confiança dels CEO i un altre sobre les tendències en l’ocupació. En 2012 van fundar 
amb el suport de l’empresa Nielsen un Institut sobre la Demanda per estudiar l’evo-
lució del consum en el món.
3. <https://www.investopedia.com/terms/r/reputational-risk.asp>.
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No obstant això, en la definició de risc reputacional apareixen indirectament 
implicats els empleats i tangencialment implicats els proveïdors.

Tant els empleats com els proveïdors poden quedar afectats per les de-
cisions de l’empresa, però la seva posició en el si del procés de producció i/o 
distribució els implica. Els consumidors no entren en el procés de produc-
ció, ni en el de distribució, i per tant no poden considerar-se implicats en el 
risc reputacional.

Els consumidors són els afectats pel procés de producció i distribució. 
Els proveïdors amb les seves reaccions sobre els ingressos d’explotació 
comptabilitzats en el compte de resultats són els qui generaran les pèrdues 
derivades de la mala reputació. Però tots ells, empleats, proveïdors i consu-
midors són interlocutors sense capacitat de decisió en el si de l’empresa. 

En conseqüència, els «stakeholders» són les persones físiques o jurídi-
ques que, sense tenir control sobre les decisions en el si de l’empresa, resulten 
afectades per elles, estiguin o no implicats en l’execució d’aquestes decisions. 

Els «shareholders» són les persones físiques o jurídiques que tenen 
control sobre les decisions de l’empresa. Són els socis, partícips, accionistes 
o tenedors de qualsevol altre títol que comporti el control de les polítiques 
de l’entitat.

Quedaria per tractar un altre element del risc reputacional que no ha 
aparegut anteriorment. Es tracta de la responsabilitat fiscal de l’entitat. Avui 
dia, els mitjans de comunicació són summament sensibles als problemes 
d’elusió o d’evasió fiscal. La globalització ha llevat el vel que cobria els 
paradisos fiscals. Les transaccions que traslladaven beneficis cap a destina-
cions amb nul·la o molt baixa fiscalitat són molt més visibles i els consumi-
dors poden sentir-se afectats per tals decisions.

Les autoritats fiscals dels diferents països denuncien als mitjans de co-
municació sospites sobre pràctiques d’elusió i evasió fiscal per part de grans 
corporacions. Els consumidors són al seu torn contribuents al país on adqui-
reixen els béns i serveis de les entitats acusades de no contribuir a l’augment 
dels ingressos públics. Els consumidors sabedors que les seves compres 
augmenten els beneficis de les entitats i que aquestes entitats no contri-
bueixen al benestar de la seva societat mitjançant el pagament d’impostos 
poden iniciar canvis en les seves actuacions.

El risc reputacional a partir del compliment normatiu, especialment el 
fiscal, introdueix un nou «stakeholder» que no està implicat en el procés de 
producció, però que resulta afectat per les decisions, que no controla, dels 
«shareholders». Es tracta de l’administració pública.

En el fons, l’administració pública no és més que el conjunt de tots els 
contribuents d’un país. Per tant, la representació més gran de la seva ciuta-
dania. I en bona part, els consumidors i els contribuents estan interaccionats.
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L’administració pública i els consumidors serien els «stakeholders» 
afectats i no implicats.

Els empleats i els proveïdors serien els «stakeholders» implicats i afec-
tats.

Aquestes relacions dels «stakeholders» amb les entitats, analitzades 
respecte a la implicació i l’afectació pot resumir-se en la figura 4.

  Implicació en el 
risc reputacional

Afectats per les 
decisions empresarials

Administració pública   x

Consumidors   x

Empleats Indirecta x

Proveïdors Tangencial x

Font: Elaboració pròpia.

Figura 4. Resum del rol de les parts interessades («stakeholders») de les entitats.

5. Responsabilitat social corporativa

Les obligacions fiscals de les empreses depenen de la normativa jurídi-
ca de cada Estat on intervenen. En un món global això és cada vegada més 
difícil d’implantar. Els Estats on resideix la seu social de l’entitat desitgen 
ser els receptors de les quotes sobre els beneficis. Els Estats on l’entitat té 
activitats productives o comercials, on no resideix però la seu social, també 
desitgen rebre les contribucions fiscals dels beneficis generats en el seu àm-
bit territorial. 

Els problemes de doble imposició es poden resoldre bilateralment, 
però quan l’activitat és en múltiples països no és gens fàcil trobar una solu-
ció multilateral. Ara bé, el problema de la responsabilitat fiscal no prové 
d’aquestes discussions sovint molt tècniques. El problema nuclear de la res-
ponsabilitat fiscal és que no tots els Estats disposen dels mecanismes efi-
cients per a fer complir la normativa jurídica.

Les normes fiscals poden ser molt semblants en molts països, però la 
capacitat per a executar aquestes disposicions no sempre és la mateixa. Una 
empresa transnacional, subjecta a legislacions molt similars, pot veure’s 
afavorida per administracions públiques molt febles. 

Quan una empresa té activitat en països amb administracions públiques 
no gaire desenvolupades, les recaptacions fiscals poden ser ínfimes o mal 
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gestionades. Això va canviant, però a una velocitat molt lenta, no compassa-
da amb el creixement de la població i de les seves necessitats.

Durant aquest inici del segle xxi encara la majoria de la població mun-
dial no rep els serveis públics bàsics per part de les seves administracions 
(UNFPA, 2018). Això no és una novetat, la història de la descolonització i 
de la industrialització durant el segle xx mostra que no han nascut estats 
consolidats, capaços de disposar de capacitat recaptatòria i de capacitat exe-
cutora d’inversions públiques.

En aquest context les empreses que han volgut reduir el seu risc reputa-
cional han substituït la falta de capacitat pública amb les seves pròpies ini-
ciatives. Grans corporacions han finançat hospitals, escoles, carreteres, in-
fraestructures d’aigua i altres serveis amb els seus propis fons. Aquestes 
companyies han aportat a l’Estat els seus fons, però no a través de la recap-
tació fiscal.

No és motiu d’aquest document destriar si aquesta actuació de les em-
preses privades obeeix a la beneficència o a la filantropia dels seus socis, 
dels seus «shareholders», o bé obeeix a la cerca de consumidors més fidels. 
La realitat és que aquest finançament privat per a inversions públiques s’ha 
realitzat i amb els anys ha arribat a institucionalitzar-se. Aquesta pràctica 
s’ha conegut amb el nom de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

En alguns països les administracions públiques han regulat la manera 
de combinar l’activitat estatal amb l’RSC. Les entitats que practiquen aques-
ta forma d’implicació amb la societat realitzen un exhaustiu estudi de quins 
són els seus «stakeholders» i quines necessitats han de ser ateses.

Tota aquesta labor genera informació que ha de ser documentada i apa-
reixen les memòries d’RSC. La publicació d’aquestes memòries coexisteix 
amb la publicació dels comptes anuals, on resideix la memòria financera de 
l’empresa.

Durant molts anys la confecció de les memòries d’RSC ha estat delega-
da als departaments de comunicació de les companyies. Molts plans de màr-
queting han interaccionat amb les activitats d’RSC. El risc reputacional es 
cobria o es minimitzava mitjançant les activitats d’RSC.

6. Medi ambient, social, governança

L’anàlisi d’aquestes memòries d’RSC ha dut a la conclusió que les va-
riables més rellevants que ha de controlar una empresa per tal d’evitar aquest 
risc reputacional eren el medi ambient, l’actuació sobre la societat i els me-
canismes de control del bon govern dels òrgans directius. ESG són les ini-
cials d’Environmental Social Governance, els tres eixos executors de l’RSC.
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Per a poder prendre decisions sobre ESG cal tractar amb unes dades 
que no havien estat ni reconegudes, ni registrades per les empreses. En 
aquest moment apareix la necessitat d’estructurar tota la informació no fi-
nancera que genera l’empresa.

La Unió Europea va desenvolupar una directiva, la 2014/95/UE publi-
cada el 22 d’octubre de 2014, que a Espanya es va transposar com a Llei 
d’informació no financera (llei 11/2018) de 28 de desembre. El contin- 
gut d’aquesta normativa ha d’estudiar-se sota l’esquema ESG per a entendre 
fins on està obligada una empresa.

No és una gran novetat descobrir la importància d’aquests tres eixos 
ESG. En la publicació més citada d’Adam Smith, La riquesa de les nacions, 
es descriu perfectament la importància d’estudiar el món tenint en compte la 
terra, el treball i el capital. La terra està representada per la E, el treball per  
la S i el capital per la G. Naturalment des del segle xvii, en què Adam Smith 
escriu aquesta obra, fins a l’actualitat la humanitat ha aprofundit en aquests 
tres conceptes i es disposa d’un cos acadèmic molt especialitzat en cadascun 
d’aquests àmbits.

No obstant això, els tractats de fa cent cinquanta anys explicaven, no 
sols com generar la riquesa, també com distribuir-la (Garnier, 1848). Si el 
treball i el capital són forces generadores de riquesa han de rebre el fruit de 
la seva participació en ella. Però en aquests anys no oblidaven que també la 
naturalesa contribuïa a la riquesa i havia de ser retribuïda per això.

Avui, en les normatives sobre la informació no financera destaca amb 
enorme importància el tractament que les entitats fan del medi ambient, «en-
vironment», d’aquesta naturalesa que contribueix a la generació de riquesa i 
que ha de conservar-se per a les generacions futures.

Medi ambient

És molt curiós que en la definició del risc reputacional es descriguin els 
agents implicats i afectats, agrupats sota la denominació d’«stakeholders». 
Tots ells són persones físiques o jurídiques. Quan s’analitza l’RSC sorgeix 
com a eix d’actuació la protecció del medi ambient.

És evident la presència de l’error antropocèntric en la definició del risc 
reputacional. Els «stakeholders» són persones, el medi ambient no és una 
persona. No obstant això, un dels afectats per l’activitat empresarial és el 
medi ambient. Amb una precisió, resulta implicat en els processos de pro-
ducció, resulta afectat pels processos de producció i resulta afectat pel procés 
de consum.

La implicació del medi ambient en el procés de producció prové de la 
utilització de recursos naturals per a produir béns. Tota la producció d’ali-
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ments o de béns manufacturats implica el medi ambient. L’afectació al medi 
ambient, per part del procés de producció, es genera quan aquests recursos 
naturals no són reproduïbles; per exemple, l’extinció d’espècies, l’esgota-
ment de minerals i de gasos. L’afectació al medi ambient pel procés de con-
sum es genera per l’expulsió de residus una vegada conclòs el procés de 
consum; per exemple, contaminació atmosfèrica, aquàtica o sonora.

Les empreses han de reconèixer i registrar totes les activitats que impli-
quin o afectin el medi ambient en el seu procés de producció i distribució 
com el farien sobre qualsevol altre interlocutor o «stakeholder». Cal re-
conèixer i registrar els consums i les emissions de residus.

El problema més important per a informar sobre les actuacions sobre 
el medi ambient és la seva valoració. Reconèixer i registrar pot arribar a 
automatitzar-se, però la valoració precisa encara d’un procés intel·lectual 
que combina variables quantitatives i qualitatives difícils de modelitzar, de 
moment.

Això suposa afegir a la figura 4 un nou «stakeholder», el medi ambient, 
que resulta directament implicat i afectat pels processos productiu i distribu-
tiu de les entitats empresarials (vegeu la figura 5).

  Implicació en el 
risc reputacional

Afectats per les 
decisions empresarials

Administració pública   x

Consumidors   x

Empleats Indirecta x

Proveïdors Tangencial x

Medi ambient Directa x

Font: Elaboració pròpia.

Figura 5. Incorporació del medi ambient al resum del rol de les parts interessades 
de les entitats.

Social

La informació no financera respecte a l’eix social de l’empresa ha de 
reconèixer i registrar totes les actuacions sobre els empleats i sobre el conjunt 
de la societat humana. Els empleats són implicats i afectats per l’actuació de 
l’empresa. Els consumidors i les poblacions que puguin resultar afectades 
pel consum o pel procés de producció han de ser objecte de reconeixement 
com «stakeholders». 
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Aquest eix és un dels que més ha afectat el risc reputacional a causa de 
l’impacte i dels costos que va representar a un gran nombre d’empreses co-
titzades que van fer ús de mà d’obra infantil en la confecció de productes 
que es distribuïen en les economies del primer món (Calvo, 1996). Tot i que 
les legislacions de determinats països podien permetre aquesta pràctica i, 
per consegüent, l’entitat que emprava nens no cometia cap il·legalitat al país 
de la producció, als països on anava a consumir-se aquesta producció l’edat 
mínima per a incorporar-se al mercat laboral superava els catorze, setze o 
més anys. 

Les contradiccions entre el compliment normatiu en origen o destinació 
podia no tenir conseqüències judicials. Les administracions públiques dels 
països importadors de productes no preguntaven sobre les condicions labo-
rals en les quals s’havien produït aquestes manufactures i als països d’origen 
no hi havia incompliment normatiu. Per tant, no hi havia cap risc legal a uti-
litzar mà d’obra infantil, però tenia unes conseqüències immediates en el risc 
reputacional. Les companyies afectades i les que es podien veure immerses 
en aquesta polèmica per ser proveïdores de les mateixes degueren activar uns 
programes per a garantir que no empraven nens en el procés productiu. Però, 
a més, degueren convèncer els seus consumidors que actuarien per a prevenir 
i, en la mesura que sigui possible, erradicar tal pràctica.

Les empreses es van comprometre més enllà d’on la legislació les obli-
gava. Van reconèixer que els valors ètics dels seus consumidors haurien 
d’estar presents en tot el procés productiu.

Igual que el medi ambient no té capacitat per a demandar als qui l’ex-
ploten, els nens i molts grups socials tampoc tenen capacitat per portar els 
qui abusen d’ells davant un tribunal. Les empreses han entès que la seva 
responsabilitat en l’àmbit social requereix pensar en els més vulnerables.

Aquest tipus d’actuacions demana assumir uns costos que les empreses 
no tenien pressupostats. Costos que cap manual de gestió empresarial havia 
contemplat anteriorment. Costos que minven la rendibilitat financera dels 
«shareholders». Aquesta renúncia a una part dels resultats és la imputació de 
cobrir el risc reputacional. 

Entre els menys capacitats per a reclamar els seus drets estan els nens, 
però també les persones amb disfuncionalitats sensorials, com els cecs, els 
sords, o les persones amb dificultats de mobilitat. En aquest conjunt d’ac-
tuacions i per tal d’evitar que els processos empresarials perjudiquin els més 
vulnerables, en els últims anys ha entrat el problema de la desigualtat de 
gènere, com no s’havia considerat abans.

Com es va comprovant, les implicacions de l’empresa en la societat 
són enormes i els consumidors, part d’aquesta societat, interpel·len les com-
panyies perquè desenvolupin la màxima dignitat possible dels éssers impli-
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cats en els seus processos. Evitar vagues dels empleats, evitar accidents la-
borals són altres àmbits on la companyia veu afectat directament el seu 
compte de pèrdues i guanys.

Les activitats de caràcter social de les empreses ocupen una part impor-
tantíssima de les labors de reconeixement, registre i valoració de la informa-
ció no financera. Els analistes financers es veuen desbordats i precisen altres 
experts per estudiar aquestes dades. Els auditors de comptes precisen la 
col·laboració d’auditors socials per poder examinar convenientment el com-
plex flux de variables quantitatives i qualitatives que per aquí discorren.

Governança

El bon govern de les organitzacions apareix com una necessitat exigida 
pels mateixos «shareholders» i molt ben acollida pels «stakeholders». En 
companyies cotitzades amb milions d’accions en circulació, el control pot 
exercir-se amb un percentatge molt petit dels drets de vot. 

Com més repartit estigui el nombre d’accions entre particulars que no 
poden posseir grans paquets d’accions, més difícil resulta la coalició entre 
ells per sumar un nombre de vots significatiu en la junta d’accionistes. En 
aquesta situació el control sobre els membres dels consells directius resulta 
molt complicada. Els membres que se sentin en els comitès de direcció po-
den mantenir-se en els seus càrrecs malgrat no gaudir d’un pes accionarial 
rellevant.

Diversos escàndols per jubilacions milionàries, per gestions poc dili-
gents, per comportaments poc ètics han anat sensibilitzant l’opinió pública 
per a exigir responsabilitats als responsables de la direcció d’una corpora-
ció, més enllà de l’àmbit mercantil. En el cas d’Espanya, la Llei de societats 
de capital regula aquestes responsabilitats en els articles 236 i següents.

La mala praxi en l’exercici dels càrrecs directius ha arribat a enjudi-
ciar-se dins de l’àmbit penal amb condemnes de presó que no s’havien con-
templat amb anterioritat. Les companyies asseguradores van rebre moltes 
sol·licituds per a contractar assegurances sobre les responsabilitats civils, 
mercantils i penals dels alts directius. Pòlisses d’assegurança amb primes 
molt altes i que incideixen directament en el compte de pèrdues i guanys de 
les entitats que dirigeixen.

Els codis de bona conducta sorgeixen per donar resposta a les exigèn-
cies d’«shareholders» i «stakeholders». Les empreses han de reconèixer i 
registrar les operacions que es realitzen en el seu si en busca d’una traçabili-
tat total. Es tracta de seguir el camí de la responsabilitat dins de l’empresa. 

L’estructuració d’un equip de control intern i d’un altre d’auditoria in-
terna conformen un sistema de blindatge, de muralles, que han de prevenir 



26 J. Martí: La informació no financera en l’empresa

qualsevol desviació en la presa i l’execució de les polítiques empresarials. 
Els reguladors dels mercats, especialment dels financers, obliguen al fet que 
les entitats sota el seu àmbit d’actuació formulin i estableixin aquestes es-
tructures i els supervisors exigeixen i vigilen el seu compliment.

Els codis de bon govern són una declaració pública de compromís, per 
part dels «shareholders», amb els valors expressats pels «stakeholders». 
Més enllà del compliment de la llei, la bona governança d’una entitat passa 
per respectar els esquemes culturals i socials on aquesta corporació té acti-
vitat.

7. Conclusions

La informació no financera requereix un treball de reconeixement i re-
gistre de les variables mediambientals, socials i de governança en el qual 
estan implicats i afectats interlocutors que es relacionen amb l’empresa per 
motius molt diversos.

La diferència entre «shareholder» (accionista) i «stakeholder» (part in-
teressada) pot explicar-se per la capacitat de controlar les decisions més a 
llarg termini de l’empresa. Els accionistes, els socis, els partícips amb dret  
a vot en les assemblees on es decideix la direcció de l’empresa són els «share-
holders». Els implicats i afectats per aquestes decisions i que no són corres-
ponsables de les mateixes formen el conjunt dels «stakeholders».

Per tal de reconèixer aquests «stakeholders» pot usar-se el criteri de 
classificació que relaciona els interlocutors amb el seu grau d’implicació i 
d’afectació pel procés productiu i distributiu de l’entitat. Entre els interlocu-
tors implicats estan els empleats i els proveïdors, entre els afectats els con-
sumidors. I sorgeix un interlocutor no persona física, ni persona jurídica que 
és el medi ambient, un implicat i afectat que no té veu pròpia.

En la mesura que els «stakeholders» han considerat que algunes em-
preses no eren respectuoses amb els seus valors, la reputació d’aquestes en-
titats ha caigut a límits que poden comportar la seva desaparició. Com a 
mesura de protecció contra el risc reputacional es va desenvolupar la res-
ponsabilitat social corporativa.

Les memòries de responsabilitat social corporativa, redactades des de 
la perspectiva de gabinets de comunicació, van conviure durant els anys no-
ranta del segle xx i la primera dècada del segle xxi amb uns comptes anuals 
replets d’informació financera. Les memòries d’RSC es van analitzar i es va 
comprovar que les variables clau per gestionar el risc reputacional residien 
en el medi ambient, l’acció social i el bon govern de l’empresa, en anglès 
Environmental, Social, Governance, ESG.
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Els models actuals de gestió empresarial, cada vegada més allunyats 
dels models propis del sector industrial del segle xx, incorporen aquestes 
variables ESG. Variables que són més qualitatives que quantitatives i que, 
gràcies als nous sistemes computacionals, als nous sistemes de comunicació 
i als nous programes informàtics poden ser incorporades a models estadís-
tics i matemàtics.
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