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Використання звітності на основі нечіткої інформації як способу зеленого
камуфляжу на прикладі Колумбії
Опираючись на теорію легітимності, автори пропонують альтернативний спосіб виявлення
сигналів «подання звітності на основі нечіткої інформації» для виявлення зеленого камуфляжу на
рівні фірм. В основі цього підходу лежить спосіб обману акціонерів в процесі подання звітності в
області стійкого розвитку після кризи. Для цього, у світлі того, що сталося до, під час та після,
була проаналізована екологічна катастрофа, що сталася в Колумбії, з особливим акцентом на
процесі подання корпоративної звітності компанією. Отримані результати свідчать про підтримку
припущення, що звітність на основі нечіткої інформації можна реально виявити не лише шляхом
аналізу річних звітів в області стійкого розвитку, а і шляхом відстеження інших форм
корпоративної звітності, якщо уважно стежити за процесом її подання. Стаття робить внесок у
двох аспектах. По-перше, стаття побудована на теоретичних поняттях зеленого камуфляжу та
звітності на основі нечіткої інформації шляхом представлення практичного та реального способу
виявлення оманливої корпоративної звітності. По-друге, у статті надана оцінка цього підходу
емпіричним шляхом у чутливому середовищі для кращого відображення та підготовки основи для
майбутніх досліджень.
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Использование отчетности на основе нечеткой информации как способа зеленого
камуфляжа на примере Колумбии
Опираясь на теорию легитимности, авторы предлагают альтернативный способ обнаружения сигналов
«подачи отчетности на основе нечеткой информации» для выявления зеленого камуфляжа на уровне
фирм. В основе данного подхода лежит способ обмана акционеров в процессе подачи отчетности в
области устойчивого развития после кризиса. Для этого, в свете случившегося до, во время и после,
была проанализирована экологическая катастрофа, произошедшая в Колумбии, с особенным акцентом
на процессе подачи корпоративной отчетности компанией. Полученные результаты свидетельствуют о
поддержке предположения, что отчетность на основе нечеткой информации можно реально выявить
не только путем анализа годовых отчетов в области устойчивого развития, а и путем отслеживания
других форм корпоративной отчетности, если внимательно следить за процессом её подачи. Статья
делает вклад в двух аспектах. Во-первых, статья построена на теоретических понятиях зеленого
камуфляжа и отчетности на основе нечеткой информации путем представления практического и
реального способа выявления обманчивой корпоративной отчетности. Во-вторых, в статье
представлена оценка данного подхода эмпирическим путем в чувствительной среде для лучшего
отображения подготовки основы для будущих исследований.
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