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Non-financial reporting 
regulation surges worldwide 

 Reglementarea raportarii 
nefinanciare se extinde in 
intreaga lume 
 

KPMG International, the Global Reporting Initiative (GRI), the 

UN Environment Programme (UNEP) and the Centre for 

Corporate Governance in South Africa joined forces and have 

recently released the publication Carrots and Sticks: ”Global 

trends in sustainability reporting regulation and policy” 

(available here).   

This report assesses developments in sustainability reporting 

regulation and policy across 71 countries and identifies a 

worldwide surge in the number of reporting instruments in 

place. 

Carrots & Sticks 2016 publication explores the following key 

questions: 

 How many reporting instruments are in place? 

 Are most reporting instruments mandatory or voluntary? 

 

 Which organizations are issuing the most reporting 

instruments? 

 Do these instruments cover all organizations or only 

specific types? 

 Do instruments require reporting in specific formats? 

 How many reporting instruments focus on specific 

environmental or social factors? 

This research identified almost 400 regulations, guidelines, 

codes-of-conduct, frameworks and other reporting 

instruments – both mandatory and voluntary - across 64 

countries, in which the researchers were able to identify 

some kind of sustainability reporting instruments. The 

previous research in 2013 identified 180 instruments across 

44 countries. 

Government regulation accounts for the largest proportion of 

sustainability reporting instruments worldwide. Governments 

in over 80 percent of the countries with instruments 

researched in Carrots & Sticks have introduced some form of 

regulation that requires or encourages non-

financial/environmental, social and governance (ESG) 

reporting. 

 KPMG International, Global Reporting Initiative (GRI), 

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Centrul 

pentru Guvernanță Corporativă din Africa de Sud și-au unit 

forțele și au emis recent publicația Carrots and Sticks: 

”Tendințe globale în reglementările și politica de raportare în 

domeniul sustenabilității” (disponibilă aici).   

Acest raport analizează evoluția regulamentelor și politicilor de 

raportare în domeniul sustenabilității din 71 de țări și identifică 

o creștere la nivel mondial a numărului de instrumente de 

raportare folosite.  

Publicația ”Carrots and Sticks 2016” caută răspunsuri pentru 

următoarele întrebări cheie: 

 Câte instrumente de raportare sunt utilizate? 

 Sunt majoritatea instrumentelor de raportare obligatorii 

sau voluntare? 

 Care organizații emit cele mai multe instrumente de 

raportare? 

 Aceste instrumente de raportare se aplică tuturor 

organizațiilor sau doar unor tipuri specifice de entități? 

 Instrumentele impun o raportare într-un anumit format? 

 Câte instrumente de raportare se concentrează asupra 

unor factori specifici de mediu sau sociali? 

Studiul a identificat aproape 400 de regulamente, linii 

directoare, coduri de conduită, cadre și instrumente de 

raportare – atât obligatorii cât și voluntare – în 64 de țări, 

pentru care au putut fi identificate anumite modalități de 

raportare in domeniul sustenabilității. Studiul anterior realizat 

în 2013 identificase 180 de instrumente în 44 de țări.  

 

Reglementările guvernamentale reprezintă cea mai mare 

parte a instrumentelor de raportare din domeniul 

sustenabilității la nivel mondial. Guvernele din peste 80% din 

țările care dispun de instrumentele studiate în publicația 

Carrots & Sticks au introdus o anumită formă de reglementare  

care impune sau încurajează raportarea nefinanciară/de 

mediu, socială și de guvernanță corporativă (ESG).  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/carrots-and-sticks-may-2016.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/carrots-and-sticks-may-2016.pdf
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Mandatory instruments dominate, accounting for around two 

thirds of the instruments identified, and one in ten reporting 

instruments adopts a ‘comply or explain’ approach. 

 

The research also revealed a high level of activity from stock 

exchanges and financial market regulators in issuing non-

financial reporting guidelines and other instruments. They are 

responsible for around one third of all the reporting 

instruments identified in the research. 

 

 

Next steps 

To find out more and discuss further with our experts, please 

do not hesitate to contact us. 

 

Instrumentele obligatorii domină, reprezentând aproximativ 

două treimi din instrumentele identificate, iar unul din zece 

instrumente de raportare adoptă o abordare bazată pe 

principiul ”aplică sau explică”. 

Studiul a identificat, de asemenea, un nivel crescut de 

activitate desfășurată de autoritățile de reglementare a 

burselor și piețelor financiare, în sensul emiterii unor linii 

directoare și altor instrumente de raportare nefinanciară. 

Acestea sunt responsabile pentru aproximativ o treime din 

toate instrumentele de raportare identificate în cadrul studiului. 

 

Pasul următor 

Pentru a afla mai multe detalii și pentru a discuta cu experții 

noștri, vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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