∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λίγα λόγια για τη ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια (∆∆) είναι η παγκόσµια µη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα
κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από 90 παραρτήµατα παγκοσµίως και τη ∆ιεθνή Γραµµατεία της
εγκατεστηµένη στο Βερολίνο, η ∆∆ συµβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά µε
τις βλαπτικές συνέπειες της διαφθοράς. Σε συνεργασία µε κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηµατικό
κόσµο καθώς και µε την κοινωνία των πολιτών, η ∆∆ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρµογή
αποτελεσµατικών µέτρων καταπολέµησης της διαφθοράς.
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς (∆∆-Ε), το ελληνικό τµήµα της οργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση
των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα. Μέσα από την προώθηση νοµικών και
θεσµικών µεταρρυθµίσεων σε εθνικό επίπεδο, τον σχεδιασµό πρακτικών µέτρων και εργαλείων, η ∆∆-Ε,
µε την εξειδικευµένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισµούς, επιχειρήσεις και άτοµα για να
συνδράµουν στην εξάλειψη της διαφθοράς.

Η παρούσα µελέτη βασίζεται στη µεθοδολογία της έκθεσης “Transparency in Corporate Reporting:
Assessing the World’s Largest Companies” που εκδόθηκε για πρώτη φορά από τη Γραµµατεία της
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας τον Ιούλιο του 2012. Η επόµενη έκδοση αυτής της παγκόσµιας έκθεσης θα
δηµοσιευθεί την άνοιξη του 2014, και περαιτέρω εκδόσεις µπορεί να ακολουθήσουν. Ενώ η έκθεση του
2012 βασίστηκε σε δηµόσιες πληροφορίες διαθέσιµες στα Αγγλικά µόνο, στην έκθεση του 2014 θα
ληφθούν υπόψη δηµόσιες πληροφορίες για την καταπολέµηση της διαφθοράς των πολυεθνικών
εταιρειών στις έξι επίσηµες γλώσσες των Ηνωµένων Εθνών: Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά,
Ρωσικά και Ισπανικά. Για την παρούσα µελέτη λήφθηκαν υπόψη δηµόσιες πληροφορίες που διατίθενται
στα Αγγλικά και Ελληνικά. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις στα εταιρικά
αποτελέσµατα µεταξύ των παγκόσµιων εκθέσεων και της παρούσας µελέτης εάν υπάρχουν εταιρείες
που καλύπτονται και στις δύο εκθέσεις και δηµοσιεύουν περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες σε µία
από τις εν λόγω γλώσσες. Επιπλέον, πιθανές µελλοντικές αλλαγές στη µεθοδολογία µπορεί επίσης να
οδηγήσουν σε αποκλίσεις των αποτελεσµάτων.
Έχει γίνει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται στην
παρούσα έκθεση. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται θεωρούνται σωστές µέχρι και τις 21
Ιουνίου 2013. Παρ 'όλα αυτά, η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς δεν είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες της
χρήσης των πληροφοριών αυτών για άλλους σκοπούς ή σε άλλα πλαίσια.
Η παρούσα µελέτη ολοκληρώθηκε µε την υποστήριξη της Γραµµατείας της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας.
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Εισαγωγή
∆ιαφάνεια και υπευθυνότητα αποτελούν τα θεµέλια για την καταπολέµηση της διαφθοράς, η οποία υπονοµεύει
την επιχειρηµατικότητα, τον υγιή ανταγωνισµό και την ελεύθερη αγορά. Οι πρακτικές που ακολουθούνται από
τις µεγάλες επιχειρήσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας της χώρας
και ανάπτυξης της οικονοµίας. Με τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τις δεσµεύσεις που έχουν
αναλάβει και τις δράσεις τους, επικοινωνούν προς τα έξω τις αρχές και τις αξίες τους. Επιδεικνύουν
συστηµατική εφαρµογή των θεσµών και ενθαρρύνουν τη χρηστή διακυβέρνηση µε διαφανείς µεθόδους.
Συµβάλλουν στην ανάπτυξη µιας υπεύθυνης κοινωνίας µε ευαισθητοποιηµένους πολίτες απέναντι στους
κινδύνους που προέρχονται από τη διαφθορά ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η διαφθορά υπονοµεύει τη
∆ηµοκρατία και τη λειτουργία της, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη.
Η νέα πρωτοβουλία της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάδος αφορά τη διεξαγωγή µελέτης που περιλαµβάνει
καταγραφή και αξιολόγηση του επιπέδου δηµοσιοποίησης πληροφοριών. Οι πληροφορίες αφορούν το
πρόγραµµα καταπολέµησης της διαφθοράς των εταιρειών και τη δηµοσιοποίησή τους σε ανοιχτή πηγή για το
κοινό όπως το διαδίκτυο. ∆ράση που συνδέεται άµεσα µε τη διαφάνεια και αποτελεί καλή πρακτική την οποία,
µέσα από την πρωτοβουλία αυτή, παροτρύνονται οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που µια εταιρεία δηµοσιοποιεί, µέσω της ιστοσελίδας της, σχετικά µε το
πρόγραµµα καταπολέµησης της διαφθοράς, συνιστά µία βασική ένδειξη της δέσµευσής της στο πρόγραµµα
αυτό. Χωρίς βεβαίως αυτό να συνεπάγεται αυτοµάτως και µείωση του κινδύνου διαφθοράς, γνωστοποιεί την
ανάπτυξη µιας ηθικής και ειλικρινούς συνεργασίας µεταξύ όλων των µελών της διοίκησης, των εργαζοµένων,
των συνεργατών και φυσικά του ευρέως κοινού. Μέσω της δηµοσιοποίησης των στοιχείων αυτών γίνονται
αντιληπτοί οι κανόνες κάτω από τους οποίους λειτουργεί η εκάστοτε εταιρεία καθώς και ο τρόπος
αντιµετώπισης των κινδύνων σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες στον ίδιο χώρο.
Τέτοιου είδους πληροφόρηση κρίνεται απαραίτητη για την καταπολέµηση της διαφθοράς γιατί επιτρέπει στους
επενδυτές, εποπτικές αρχές και πολίτες, να γνωρίζουν τον τρόπο διοίκησης της εταιρείας. Πρόσφατη έρευνα
της PwC1 έδειξε πως το 86% των υπό αξιολόγηση εταιρειών αναγνωρίζει πόσο σηµαντική, για τη φήµη της
εταιρείας, είναι η εφαρµογή ενός προγράµµατος καταπολέµησης της διαφθοράς και η δηµοσιοποίησή του.

Η Αξία της Πρακτικής ∆ηµοσιοποίησης
του Προγράµµατος Καταπολέµησης ∆ιαφθοράς
Αναγνωρίζοντας πως δηµοσιοποίηση, συµµόρφωση και αποτελεσµατικότητα δεν
είναι το ίδιο, υπάρχουν ισχυρά επιχειρήµατα να υποστηρίξουν το θετικό ρόλο µιας
πρακτικής δηµοσιοποίησης από τις εταιρείες:
• Μια δηµόσια δέσµευση δείχνει υπευθυνότητα και σεβασµό στους µετόχους και
το ευρύ κοινό (πελάτες, συνεργάτες, προµηθευτές κτλ.)
• Άρτια δηµοσιοποιηµένα στοιχεία επιτρέπουν την παρακολούθηση συµµόρφωσης
και τον έλεγχο από όλους τους µετόχους και το ευρύ κοινό.
• Η υιοθέτηση µιας πρακτικής δηµοσιοποίησης επιδεικνύει τη δέσµευση της
διοίκησης και ενδυναµώνει τη δράση της.
• Η εφαρµογή µιας πρακτικής δηµοσιοποίησης ενισχύει και προτρέπει την ηθική
συµπεριφορά και τη διαφάνεια.
1 www.pwc.com/gx/en/forensic-accounting-disputeconsulting-services/business-case-anti-corruptionprogramme.jhtml
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Η ελληνική µελέτη ακολούθησε τη µεθοδολογία2 που έχει αναπτύξει η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια και εφαρµόστηκε για
πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2012, για την ολοκλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης των µεγαλύτερων διεθνών
εταιρειών “Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World's Largest Companies”3.
Χρησιµοποιήθηκε λοιπόν το ίδιο ερωτηµατολόγιο της πρώτης από τις τρείς ενότητες της παγκόσµιας έρευνας
που αφορούσε αποκλειστικά το πρόγραµµα καταπολέµησης της διαφθοράς, και το οποίο στηρίχθηκε στην
“Transparency International – UN Global Compact Reporting Guidance on the 10th Principle against Corruption”4.
H Οδηγία αυτή προέκυψε από το “Business Principles for Countering Bribery”5 που αναπτύχθηκε από τη ∆ιεθνή
∆ιαφάνεια, και ορίζει συγκεκριµένες προτάσεις για τα στοιχεία του προγράµµατος καταπολέµησης της
διαφθοράς που πρέπει να δηµοσιοποιεί µια εταιρεία.

Ερωτηµατολόγιο
1. Έχει η εταιρεία δηµοσία γραπτή δέσµευση για την καταπολέµηση της διαφθοράς;
2. Η εταιρεία δεσµεύεται δηµοσίως να συµµορφώνεται µε όλους τους σχετικούς νόµους,
συµπεριλαµβανοµένων των νόµων κατά της διαφθοράς;
3. Η ηγεσία της εταιρείας επιδεικνύει την υποστήριξή της στην καταπολέµηση της διαφθοράς;
Υπάρχει σχετική δήλωση στην έκθεση εταιρικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής
υπευθυνότητας ή σε δηµόσια αναφορά εταιρικής ακεραιότητας;
4. Ο εταιρικός Κώδικας ∆εοντολογίας / Πολιτική καταπολέµησης της διαφθοράς αφορά ρητά όλους
τους εργαζοµένους;
5. Ο εταιρικός Κώδικας ∆εοντολογίας / Πολιτική καταπολέµησης της διαφθοράς αφορά ρητά όλους
τους συνεργάτες ή άλλους διαµεσολαβητές;
6. Ο εταιρικός Κώδικας ∆εοντολογίας / Πολιτικής καταπολέµησης της διαφθοράς αφορά ρητά τους
εργολάβους, υπεργολάβους και προµηθευτές;
7. Έχει η εταιρεία εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την καταπολέµηση της διαφθοράς, για τους
υπαλλήλους της, σε ισχύ;
8. Έχει η εταιρεία πολιτική καθορισµού προσφοράς ή αποδοχής κατάλληλων/ακατάλληλων δώρων,
φιλοξενίας και εξόδων ταξιδίων;
9. Υπάρχει πολιτική που να απαγορεύει ρητά τα φιλοδωρήµατα για διευκολύνσεις;
10. Απαγορεύει η εταιρεία αντίποινα για την καταγγελία πιθανής παράβασης κάποιας πολιτικής;
11. Παρέχει η εταιρεία κανάλια µέσω των οποίων οι εργαζόµενοι µπορούν να καταγγείλουν,
εµπιστευτικά, πιθανές παραβάσεις κάποιας πολιτικής ή να ζητήσουν συµβουλές (π.χ. whistleblowing);
12. ∆ιεξάγει η εταιρεία τακτική παρακολούθηση του προγράµµατός καταπολέµησης της διαφθοράς;
13. Έχει η εταιρεία πολιτική απαγόρευσης πολιτικών συνεισφορών ή αν κάνει τέτοιες συνεισφορές,
αυτές γνωστοποιούνται πλήρως;
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Αναλυτικά η µεθοδολογία βαθµολόγησης κάθε ερώτησης στο www.transparency.gr
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/transparency_in_corporate_reporting_assessing_theworlds_largest_companies
www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf
www.transparency.org
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Πώς έγινε η συλλογή των στοιχείων;
Η περίοδος συλλογής των στοιχείων ξεκίνησε 1η Απριλίου και διήρκησε έξι εβδοµάδες. Αποκλειστική πηγή
δεδοµένων αποτέλεσε ο επίσηµος ιστότοπος των εταιρειών µε τις όποιες παραποµπές. Όλες οι εταιρείες
ενηµερώθηκαν εκ των προτέρων, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για την διεξαγωγή της έρευνας και τη
µεθοδολογία της. Εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία που έχει αναπτύξει η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια παγκοσµίως, η αρχική
βαθµολογία και τα στοιχεία που τεκµηριώνουν την αξιολόγηση εστάλησαν µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε
κάθε εταιρεία στις 20 Μαΐου για σχολιασµό και ακολούθησε συνεχής επικοινωνία (τηλεφωνική και ηλεκτρονική) µε
τους εκπροσώπους που καθορίστηκαν από τις ίδιες τις εταιρείες. Τα στοιχεία κάθε εταιρείας δεν κοινοποιήθηκαν
στις υπόλοιπες. Οι εταιρείες είχαν τη δυνατότητα σχολιασµού των αποτελεσµάτων και τυχόν διορθώσεων µέχρι τις
20 Ιουνίου. Όποιες µεταβολές σχετικών πληροφοριών πραγµατοποιήθηκαν µετά τις 21 Ιουνίου δεν λήφθηκαν υπόψη.
Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνειας-Ελλάς δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσει την ορθότητα και την πληρότητα των
δηµοσιοποιηµένων στοιχείων των εταιρειών. Αξιολογήθηκε το αν δηµοσιοποιούνται αυτά τα στοιχεία (ή όχι) στον
επίσηµο ιστότοπο των εταιρειών. ∆εν αποτελεί αντικείµενο αυτής της µελέτης η αξιολόγηση της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας των πρακτικών που αναφέρει πως ακολουθεί η κάθε εταιρεία.
Τι σηµαίνει η βαθµολογία;
Η απάντηση σε κάθε µία από τις 13 ερωτήσεις βαθµολογούνταν µε “1” ή “0”. Όπου “1” είναι η µέγιστη δυνατή
βαθµολογία και σηµαίνει πλήρη δηµοσιοποίηση των υπό αξιολόγηση πληροφοριών. “0” είναι η χαµηλότερη και
σηµαίνει καµία δηµοσιοποίηση. Σε κάποιες ερωτήσεις µπορούσε να αποδοθεί και µισή µονάδα.
Η µέγιστη βαθµολογία που µπορούσε να επιτύχει µια εταιρεία είναι 13, όσες και οι ερωτήσεις, και για να την επιτύχει
θα πρέπει να δηµοσιοποιεί πλήρως όλα τα σχετικά στοιχεία. Το αποτέλεσµα της κάθε εταιρείας εκφράζεται ως
ποσοστό του βαθµού της προς τη µέγιστη δυνατή βαθµολογία.
Ποιες εταιρείες αξιολογήθηκαν;
Συγκεκριµένα, αξιολογηθήκαν δηµοσιοποιηµένα στοιχεία από τις 16 µεγαλύτερες εταιρείες, που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και παρουσιάζουν άνω του € 1 δις. κύκλο εργασιών για το έτος 2011, σύµφωνα µε
τη λίστα της Hellastat A.E. (www.hellastat.com) µε τις 200 µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 01
Οι 16 µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα βάσει κύκλου εργασιών (άνω του € 1 δις) διαχειριστικής χρήσης 2011

(Πηγή: Hellastat, Οι 200 µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα)
Α/Α

Επωνυµία

Κλάδος

Κύκλος εργασιών
(εκατ. €)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
∆ΕΗ Α.Ε.
ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
ΟΠΑΠ Α.Ε
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε
ΟΤΕ Α.Ε
CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.
ALPHA BANK A.E
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
MAMIDOIL JETOIL Α.Ε.
EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. ΚΑΙ Σ. Α.Ε.Ε.
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.
VODAFONE A.E.E.

Πετρέλαιο & Αέριο
Πετρέλαιο & Αέριο
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες
Τηλεπικοινωνίες
Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες
Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
Πετρέλαιο & Αέριο
Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες
Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
Πετρέλαιο & Αέριο
Τηλεπικοινωνίες

8.592,36
7.146,12
5.180,33
4.460,39
4.172,46
2.340,84
1.912,20
1.832,94
1.734,86
1.715,50
1.537,54
1.461,56
1.330,00
1.260,86
1.191,30
1.013,03

• Με έντονα οι εισηγµένες εταιρείες έναντι των µη εισηγµένων.
• Από τη λίστα απουσιάζουν οι εταιρείες εκείνες που αποτελούν αµιγώς θυγατρικές οµίλων που συµπεριλαµβάνονται
ήδη στην ανωτέρω λίστα. Οι εταιρείες αυτές αξιολογήθηκαν σε επίπεδο οµίλου.
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Αποτελέσµατα
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 01
∆ηµοσιοποίηση Προγράµµατος Καταπολέµησης ∆ιαφθοράς
100% σηµαίνει πλήρη δηµοσιοποίηση
100%

OTE, ÌÁÑÉÍÏÐÏÕËÏÓ

92%

VODAFONE

85%

ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ
69%

ÁÂ ÂÁÓÉËÏÐÏÕËÏÓ
54%

ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ

42%

ALPHA BANK

27%

ÁÉÃÁÉÏÍ ÏÉË

19%

Ä.ÅÐ.Á.

15%

ÄÅÇ
MOTOR OIL ÅËËÁÓ

12%

MAMIDOIL JETOIL

8%

EUROBANK
ËÁÃÇÅ, ÏÐÁÐ, ÓÊËÁÂÅÍÉÔÇÓ

4%
0%

Ο µέσος όρος βαθµολογίας6 των εταιρειών, για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος καταπολέµησης της
διαφθοράς είναι 39%. Βαθµός αισθητά χαµηλότερος από τον αντίστοιχο µέσο όρο (68%) των µεγαλύτερων
διεθνών εταιρειών που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας µελέτης7.
Η βαθµολογία µεταξύ των εταιρειών παρουσίασε µεγάλη διακύµανση σε ολόκληρο το φάσµα (από 0 µέχρι
100%). Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη κανονιστική απαίτηση και η υιοθέτηση της πρακτικής
δηµοσιοποίησης είναι προαιρετική.
Πρέπει να επισηµανθεί πως σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες εταιρίες, η Σκλαβενίτης δεν διαθέτει ιστότοπο. Αυτό
έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη µηδενική βαθµολογία της σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί για τη
συγκεκριµένη αξιολόγηση στα θέµατα διαφάνειας δηµοσιοποίησης πληροφοριών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται
σύµφωνα και µε γραπτή διαβεβαίωση της εταιρείας πως δεν εφαρµόζονται πολιτικές για την καταπολέµηση της
διαφθοράς. Επίσης η Αιγαίον Οιλ, µε γραπτή δήλωσή της ενηµέρωσε και αυτή πως δεν αναρτά στον ιστότοπό
της τέτοια στοιχεία. Οι υπόλοιπες τέσσερις τελευταίες εταιρείες στην κατάταξη (βάσει του επιπέδου
δηµοσιοποίησης των πληροφοριών στην ιστοσελίδα τους) επέλεξαν να µη σχολιάσουν γραπτώς τα
αποτελέσµατα. Αυτές είναι οι JETOIL, EUROBANK, ΛΑΓΗΕ και ΟΠΑΠ.
Όλες οι υπόλοιπες εταιρίες εξέτασαν τα στοιχεία και απέστειλαν τις παρατηρήσεις τους οι οποίες
αξιολογήθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες διορθώσεις.

6 Ο τρόπος βαθµολόγησης και ο αναλυτικός πίνακας µε τα αποτελέσµατα κάθε εταιρίας ανά ερώτηση στο www.transparency.gr
7 http://www.transparency.org/whatwedo/pub/transparency_in_corporate_reporting_assessing_theworlds_largest_companies
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 02
∆ηµοσιοποίηση Προγράµµατος Καταπολέµησης ∆ιαφθοράς:
Ανάλυση ανά Κλάδο
100% σηµαίνει πλήρη δηµοσιοποίηση

Τηλεπικοινωνίες

96%

(παγκοσµίως)

63%

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες

44%

(παγκοσµίως)

56%

Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

42%

(παγκοσµίως)

67%

Πετρέλαιο & Αέριο

25%

(παγκοσµίως)

68%

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
(παγκοσµίως)

12%
69%

Ειδικότερα οι εταιρείες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, που αξιολογήθηκαν, έχουν την πληρέστερη
δηµοσιοποίηση εξασφαλίζοντας έτσι τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη µε µέσο όρο 96%, πολύ υψηλότερα από
το µέσο όρο 63% που παρουσιάζουν οι αντίστοιχες µεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες του κλάδου που
αξιολογήθηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο8.
Αντιθέτως οι µέσοι όροι όλων των υπολοίπων κλάδων υπολείπονται κατά πολύ από τους µέσους όρους των
αντίστοιχων κλάδων των µεγαλύτερων διεθνών εταιρειών.
Ο κλάδος των τραπεζών (χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες) παρουσίασε τη µεγαλύτερη διασπορά µε την Εθνική
Τράπεζα κοντά στην κορυφή της κατάταξης, την Alpha Bank κοντά στο µέσο όρο και την Eurobank µία θέση από
το τέλος.

8 http://www.transparency.org/whatwedo/pub/transparency_in_corporate_reporting_assessing_theworlds_largest_companies
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 03
∆ηµοσιοποίηση Προγράµµατος Καταπολέµησης ∆ιαφθοράς:
Ανάλυση ανά Ερώτηση
Ποσοστό εταιρειών σε σύνολο 16 που έλαβαν την εκάστοτε βαθµολογία, σε σύγκριση µε την παγκόσµια
έρευνα 105 διεθνών εταιρειών. Ολόκληρος βαθµός αποδίδεται για πλήρη δηµοσιοποίηση

Ολόκληρος Βαθµός

Μισός Βαθµός

Κανένας Βαθµός

(Όλες οι τιµές είναι σε ποσοστά επί %)
∆ηµόσια δέσµευση συµµόρφωσης µε νόµους
(παγκοσµίως)
Πολιτική δώρων, φιλοξενίας, ταξιδιών
(παγκοσµίως)
∆έσµευση για καταπολέµηση διαφθοράς
(παγκοσµίως)
Πολιτική απαγόρευσης φιλοδωρηµάτων
(παγκοσµίως)
Ο Κώδικας αφορά τους εργαζοµένους
(παγκοσµίως)
∆ηµοσιοποίηση πολιτικών συνεισφορών
(παγκοσµίως)
Εµπιστευτική γραµµή καταγγελιών
(παγκοσµίως)
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε ισχύ
(παγκοσµίως)
Τακτική παρακολούθηση προγράµµατος
(παγκοσµίως)
Απαγόρευση αντιποίνων για καταγγελίες
(παγκοσµίως)
Ο Κώδικας αφορά τους συνεργάτες
(παγκοσµίως)
Ο Κώδικας αφορά τους προµηθευτές
(παγκοσµίως)
∆ήλωση υποστήριξης από ηγεσία
(παγκοσµίως)

56
44

19

44

13
13

44

44
92 8
38
78 3 19
44
71 4 25
44

20 2 78
44
38
25
31

6
22
13

56
90 10
56
53
56
81 4 15

31

13

56
76 1 23

31

6

63
53 3 44

31

69
80 1 19

31

69
52 48

25

75
58 1 41

19

81
82 18

Γενικά σε όλες τις ερωτήσεις η βαθµολογία9 των Ελληνικών εταιρειών είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη των
µεγαλύτερων διεθνών εταιρειών10. Σε µία µόνο ερώτηση οι εταιρείες της µελέτης αυτής φαίνεται να έχουν
υψηλότερο ποσοστό συµµόρφωσης: όσον αφορά την πολιτική απαγόρευσης των φιλοδωρηµάτων για διευκολύνσεις.
Στην ερώτηση που αφορούσε την δηµοσιοποίηση των συνεισφορών σε πολιτικά κόµµατα αν και οι εταιρείες στην
Ελλάδα έλαβαν σε µεγαλύτερο ποσοστό ολόκληρο το βαθµό (πλήρη δηµοσιοποίηση) ωστόσο συνολικά (πλήρη και
µερική συµµόρφωση) υπολείπονταν έναντι των µεγάλων διεθνών εταιρειών.
Η ερώτηση µε τη χαµηλότερη βαθµολογία αφορά τη δηµόσια δήλωση υποστήριξης της ηγεσίας, στην καταπολέµηση
της διαφθοράς. Επισηµαίνεται ότι το αποτέλεσµα αυτό είναι εκ διαµέτρου αντίθετο µε την τάση της παγκόσµιας
αγοράς και αφορά προφανώς ένα βασικό στοιχείο που χρειάζεται ενδυνάµωση γιατί διέπει την κουλτούρα της και
απευθύνεται τόσο στο προσωπικό όσο και στους συνεργάτες και το ευρύ κοινό.
Η ερώτηση αναφορικά µε τη δηµόσια δέσµευση συµµόρφωσης µε όλους τους σχετικούς νόµους,
συµπεριλαµβανοµένων των νόµων κατά της διαφθοράς, έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία τόσο σε τοπικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο.
9 Ο τρόπος βαθµολόγησης και ο αναλυτικός πίνακας µε τα αποτελέσµατα κάθε εταιρίας ανά ερώτηση στο www.transparency.gr
10 http://www.transparency.org/whatwedo/pub/transparency_in_corporate_reporting_assessing_theworlds_largest_companies

6

Συµπεράσµατα
Η θετική αποδοχή που έλαβε αρχικά η µελέτη από το σύνολο σχεδόν των εταιρειών καθώς επίσης και τα τελικά
αποτελέσµατα αυτής αποδεικνύουν ότι πρωτίστως υπάρχει εγρήγορση των εταιρειών για θέµατα διαφάνειας και
αναγνώριση της αξίας µιας πρακτικής δηµοσιοποίησης πληροφοριών στο ευρύ κοινό.
Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικών προϊόντων (τροφίµων), που συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη,
έχοντας αµεσότερη επαφή µε το κοινό, επέδειξαν υψηλότερη αντίληψη και ενδιαφέρον, αναγνωρίζοντας
παράλληλα τα πραγµατικά οφέλη που έχει η υιοθέτηση µιας καλής πρακτικής δηµοσιοποίησης των προγραµµάτων
τους.
Πρέπει να επισηµάνουµε πως παρά το ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα αποτελούν θετικά δείγµατα διαφάνειας
εντούτοις υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης: Οι εταιρείες µπορούν να εφαρµόσουν απόλυτη διαφάνεια,
δηµοσιοποιώντας περισσότερα στοιχεία αναφορικά µε το πρόγραµµά τους για καταπολέµηση της διαφθοράς.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως µπορούν να ξεκινήσουν από µια δηµόσια και σαφή δέσµευση της ανώτατης
διοίκησης, υποστήριξης του προγράµµατος καταπολέµησης της διαφθοράς και επιβολή του Κώδικα ∆εοντολογίας
στο σύνολο των συναλλαγών τους ειδικά δε µε τρίτους.
Ένα δεύτερο σηµείο βελτίωσης θα µπορούσε να αποτελέσει η ανάρτηση στον ιστότοπο των εταιρειών ολόκληρων
των σχετικών πληροφοριών και των πολιτικών και να µη περιορίζονται απλά σε αναφορές αυτών. Επίσης όλες οι
πληροφορίες µπορεί να είναι διαθέσιµες πέραν της Ελληνικής σε ακόµα µια διεθνή γλώσσα.
Θετικό είναι πως πολλές εταιρείες συµµετέχουν στο Οικουµενικό Σύµφωνο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών11,
το οποίο αποτελεί τη µεγαλύτερη παγκόσµια πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας εθελοντικού χαρακτήρα,
βάσει του οποίου καταρτίζουν τον Κοινωνικό τους Απολογισµό, ακολουθώντας το πλαίσιο των δέκα αρχών (µεταξύ
των οποίων η 10η αρχή αφορά στην εναντίωση στη διαφθορά).

Προτάσεις της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάδος
• ∆ηµόσια γραπτή δέσµευση της ανώτατης διοίκησης για καταπολέµηση της διαφθοράς
• Καθολική υιοθέτηση Κώδικα ∆εοντολογίας
• Πλήρης δηµοσιοποίηση σχετικών πολιτικών
• ∆ιάθεση πληροφοριών σε ακόµα µια διεθνή γλώσσα (πέραν της Ελληνικής)
• Εφαρµογή του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ

11 http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf
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Παράρτηµα Α
ΠΙΝΑΚΑΣ 02
Ο επίσηµος ιστότοπος των εταιρειών που αποτέλεσαν αποκλειστική πηγή των δεδοµένων που αξιολογήθηκαν

Επωνυµία

Επίσηµος Ιστότοπος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

www.hellenicpetroleum.gr

MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

www.moh.gr

∆ΕΗ Α.Ε.

www.dei.gr

ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

www.lagie.gr

ΟΠΑΠ Α.Ε

www.opap.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε

www.nbg.gr

ΟΤΕ Α.Ε

www.ote.gr

CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

www.carrefour.gr

∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.

www.depa.gr

ALPHA BANK A.E

www.alpha.gr

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

www.ab.gr

MAMIDOIL JETOIL Α.Ε.

www.jetoil.gr

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

www.eurobank.gr

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. ΚΑΙ Σ. Α.Ε.Ε.

δεν διαθέτει ιστότοπο

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.

www.aegeanoil.com

VODAFONE A.E.E.

www.vodafone.gr

• Με έντονα οι εισηγµένες εταιρείες έναντι των µη εισηγµένων.
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∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάς
Θέτιδος 4,
11528, Αθήνα
Τηλ: 210 7224940
Φαξ: 210 7224947
Email: tihellas@otenet.gr
Website: www.transparency.gr

