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Οι 35 εταιρίες τον Αύγουστο 2021, αριθμούν πλέον 57! Athex ESG - athexgroup.gr

Στόχος να κινητοποιηθούν περαιτέρω τόσο η επενδυτική κοινότητα όσο και οι

εισηγμένες εταιρείες στην ποιοτική διάχυση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Στο επίκεντρο της επένδυσης ESG είναι η απλή ιδέα ότι οι εταιρείες είναι πιο πιθανό να
επιτύχουν και να αποφέρουν ισχυρές αποδόσεις εάν δημιουργούν αξία για όλους τους
μετόχους τους – τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και την ευρύτερη
κοινωνία συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος – και όχι μόνο τους ιδιοκτήτες της
εταιρείας.

Environmental, Social and corporate Governance. The ESG Index

https://www.athexgroup.gr/athex-esg
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Η μη χρηματο-οικονομκή πληροφόρηση των επενδυτών

Γιατί οι πελάτες μας νοιάζονται (*)

• Στην πιο πρόσφατη έρευνά μας για τη στάση των πελατών, όταν 
ρωτήθηκαν για τη σημασία της ενσωμάτωσης ESG στις επενδύσεις, το 
78% των πελατών είπε ότι ήταν το ίδιο ή πιο σημαντική από ό,τι πριν 
από πέντε χρόνια. 

• Επιπλέον, μέχρι το 2025, η λεγόμενη «γενιά που βασίζεται στις αξίες» 
– millennials – θα αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου 
εργατικού δυναμικού.

• Μια μελέτη της Morgan Stanley διαπίστωσε ότι οι millennials έχουν 
διπλάσιες πιθανότητες από τον γενικό πληθυσμό να επενδύσουν σε 
εταιρείες με κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους.

• Και μόνο στη Βόρεια Αμερική αυτή η γενιά, μαζί με τη Generation X, 
πρόκειται να μοιραστούν μια μεταφορά πλούτου της τάξης των 30 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τους προκατόχους τους baby
boomer τα επόμενα χρόνια.

(*)_What is ESG and why do we care? - Janus Henderson Investors

https://www.janushenderson.com/en-us/investor/article/esg-and-why-care/
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Η μη χρηματο-οικονομκή πληροφόρηση των επενδυτών, Non-Financial Reporting Directive (*)

(*) Directive 2014/95/EU Directive 2014/95/EU – also called the Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των:

➢ συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

➢ συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

➢ συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και κατά περίπτωση

➢ του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
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Η Διαχείριση Κινδύνου εργαλείο για αύξηση της προστιθέμενης αξίας και του νεοτερισμού
Ο πήχης είναι ψηλά!

https://www.integratedreporting.org/resource/wbcsd-sustainability-and-enterprise-
risk-management-the-first-step-towards-integration/

Ένα καλό σύστημα διαχείρισης κινδύνου, είναι κρίσιμο ώστε 
να εξυπηρετούνται οι προδιαγραφές της συμμόρφωσης της 
διακυβέρνησης και της πληροφόρησης προς το κοινό. 

Εργαζόμαστε για την ευθυγράμμιση της διαχείρισης κινδύνου 
της επιχείρησης με το σχεδιασμό της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας των αναπτυξιακών 
σχεδίων της. 

SASB Standards to Inform Enterprise Risk Management (ERM) - SASB

Αν θέλουμε να δούμε σοβαρά τα θέματα της 
βιωσιμότητας, θα πρέπει να εκτιμήσουμε την ένταξη της 
Διαχείρισης Κινδύνου (Enterprise Risk Management), όπως 

την εισηγείται το πρότυπο Sustainability Accounting 

Standards Board.

https://www.integratedreporting.org/resource/wbcsd-sustainability-and-enterprise-risk-management-the-first-step-towards-integration/
https://www.sasb.org/blog/sasb-standards-erm/
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Ο πήχης είναι ψηλά!
Ο απολογισμός της κρίσης και τα ζητήματα που απασχολούν τα Διοικητικά Συμβούλια

Δύο από τα μεγαλύτερα μαθήματα από την πρόσφατη πιστωτική και οικονομική κρίση, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ (*):

1. Τα Controls δεν ήταν αποτελεσματικά

Όσο εκτεταμένες να ήταν οι ρυθμίσεις, όταν εισηγούνται μέτρα και όχι στόχους, δεν δίνουν δυνατότητα στους οργανισμούς να είναι ουσιαστικοί και
αποτελεσματικοί, αλλά τους προτρέπουν να είναι φορμαλιστές και γραφειοκρατικοί. Η νέα τάση των ρυθμιστικών αρχών είναι η μετάβαση από το
Rules Base στο Judgment Base regulation.

2. Η ανάγκη ενδυνάμωσης των πρακτικών για τον έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου, σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους

Την ουσιαστική και συστηματική στοιχειοθέτηση της αναγνώρισης των κινδύνων και της στοιχειοθέτησης του βαθμού επικινδυνότητάς τους, και την
μετάπτωση αυτής της λειτουργίας στην περιοχή των εποπτικών λειτουργιών της επιχείρησης, στη δεύτερη γραμμή άμυνας μαζί με την κανονιστική
συμμόρφωση για τους χρηματο-οικονομικούς οργανισμούς, ή κοντά στη διασφάλιση της ποιότητας για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Από σχετική έρευνα προς τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων διαφορετικών κλάδων επιχειρήσεων (McKinsey 2011):

✓ το 44% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών τους, απλά επιθεωρούν και εγκρίνουν τις προτάσεις στρατηγικής που
εισηγούνται οι εκτελεστικοί διευθυντές

✓ το 14% του χρόνου των Διοικητικών Συμβουλίων, διατίθεται στην εκτίμηση των επιχειρηματικών κινδύνων και

✓ το 14% των ερωτηθέντων είχε πλήρη κατανόηση των κινδύνων με τους οποίους είναι αντιμέτωπη η επιχείρηση που διευθύνουν

✓ το 50% των μελών ΔΣ, υποστήριξαν ότι ο χρονικός ορίζοντας της πληροφόρησης που λαμβάνουν, είναι ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμος

(*) Πηγή: OECD (2014), Risk Management and Corporate Governance, Corporate Governance, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264208636-en

http://dx.doi.org/10.1787/9789264208636-en
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Ο πήχης είναι ψηλά!
Ζητήματα που απασχολούν τα Διοικητικά Συμβούλια

Λοιπές αναφορές από την ίδια έκθεση του ΟΟΣΑ:

➢ Παρ’ ότι είναι γενικά αποδεκτό ότι τα Διοικητικά Συμβούλια θα πρέπει να έχουν την ευθύνη να οριοθετούν τη διάθεση ανάληψης
ευθύνης ή την ανοχή στους κινδύνους, δίνεται πολύ λίγη κατεύθυνση στο πως μπορούν τα ΔΣ να οδηγηθούν στο σημείο που να
μπορούν να θέσουν τέτοιους στόχους, συνυπολογίζοντας τους διαφορετικούς τύπους των κινδύνων, στους οποίους οι σύγχρονες
επιχειρήσεις μπορεί να είναι εκτεθειμένες.

➢ Ένα σημαντικό συμπέρασμα από την αναφορά 2010 της Επιτροπής ΟΟΣΑ για την «Εταιρική Διακυβέρνηση και την Χρηματο-
οικονομική Κρίση» ήταν ότι η ευθύνη των ΔΣ για τον καθορισμό της στρατηγικής και της διάθεσης ανάληψης κινδύνων, πρέπει να
επεκταθεί με τη θέσπιση και εποπτεία συστημάτων διαχείρισης κινδύνου σε όλο το εύρος της επιχείρησης. Η αναφορά σημείωνε ότι
σε κάποιες σημαντικές περιπτώσεις, το σύστημα διαχείρισης κινδύνου, δεν ήταν συμβατό με τη στρατηγική της επιχείρησης και τη
διάθεση ανάληψης ευθύνης.

➢ Στην Γερμανία, στις εισηγμένες εταιρίες επιβάλλεται στο ΔΣ να εισάγει κατάλληλους μηχανισμούς και ειδικότερα υλοποιώντας ένα
σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο την αντοχή και ύπαρξη
της εταιρίας, να έχει αναγνωριστεί και επικοινωνηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σε πρώιμο στάδιο.

(*) Πηγή: OECD (2014), Risk Management and Corporate Governance, Corporate Governance, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264208636-en

http://dx.doi.org/10.1787/9789264208636-en
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Ο πήχης είναι ψηλά!
Άλλες διαπιστώσεις που αξίζει να σημειωθούν

Incremental Budgeting vs Zero Base Budgeting (κατάρτιση προϋπολογισμού βαθμιαίας μεταβολής)

Συχνά εστιάζουμε στους στόχους επιχειρηματικής ανάπτυξης και τις προσδοκίες της οικονομικής τους απόδοσης, θεωρώντας δεδομένο
ότι αυτό που ήδη έχουμε κατακτήσει, θα είναι πάντα εκεί!

Resource Allocation

Η ελαστικότητα της απορρόφησης των αναθέσεων από το ανθρώπινο δυναμικό, δεν διευκολύνει την ανάδειξη του σημείου καμπής της
φροντίδας για τη διατήρηση των επιτευγμάτων προς όφελος των νέων κατακτήσεων. Τα κίνητρα, τα οποία συνήθως προάγουν τους
στόχους ανάπτυξης, επιτείνουν το πρόβλημα. Συχνά, δεν έχει αναπτυχθεί ή δεν εξετάζεται η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος
ελέγχου στη βάση των KRI’s

Η αντίληψη της επικινδυνότητας επαφίεται στα Soft Skills της εκτελεστικής διοικητικής ομάδας

Η διαχείριση κινδύνου, περιορίζεται σε μια ακόμα νέα αρμοδιότητα των Line Managers. Δεν φτιάχνουμε ένα ενιαίο σύστημα με κοινή
σύμβαση των ορισμών και των ορίων, των μετρικών και τον έλεγχο.
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Ο ρόλος του Chief Risk Officer και της διαχείρισης κινδύνου στην εταιρική διακυβέρνηση
Enterprise Risk Management, a top-down approach

Insanity Is:
Doing the Same Thing Over and Over Again and Expecting Different Results

(Albert Einstein)

Πηγή: Protivity, Establishing and Nurturing an Effective Risk Culture

Μία κουλτούρα που κινητοποιεί του ανθρώπους, βοηθάει να εξομαλύνονται οι 

αναπόφευκτες εντάσεις μεταξύ της δημιουργίας νέας αξίας για τον οργανισμό 

και της προστασίας των κατακτήσεων του. Βοηθάει στην εξισορρόπηση μεταξύ 

αναπτυξιακής στρατηγικής και διάθεσης ανάληψης κινδύνων. 

Οι τρείς βασικές αξίες του Risk Culture

✓ Accountability

✓ Transparency

✓ Integrity

https://www.protiviti.com/SG-en/insights/establishing-nurturing-effective-risk-culture-whitepaper
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Η λειτουργία της διαχείρισης του κινδύνου σαν μέρος της 2ης γραμμής άμυνας,
οι γραμμές αναφοράς των CRO, CCO και ΙΑ

Η εποποιΐα μιας αστοχίας 

Business 
Operations

HR, FI, IT, …

2nd Line 
Functions, 
outsourced 
to 1st Line, 

for 
operational 
efficiency.

Governance Risk & 
Compliance 
Functions

Internal Audit 
Functions

Best Practices, Policies, Cultural enhancement, 
decisions

Risk Appetite 
Oversight.

Ex Ante approach

Internal Audit
Ex Post approach

Performance 
Control

Quality 
Functions
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Ο ρόλος του Chief Risk Officer και της διαχείρισης κινδύνου στην συνεχή βελτίωση και τον 
νεοτερισμό, a bottom-up approach

Προσεγγίζοντας το Risk-Based Performance Management, 
embed quality cycle PDCA to 1st line while 2nd line motorizes the infinity loop of Continues Improvement
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Το σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου, σαν ένα νέο Management System
ο CRO, το στέλεχος που θα δημιουργήσει το σύστημα αυτό στον οργανισμό

Το ISO 31000 του 2018, οριοθετεί τα χαρακτηριστικά και
τους στόχους του συστήματος διαχείρισης κινδύνου.
Ειδικότερα πρότυπα, προσεγγίζουν Industry Specific
ανάγκες.
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Η διοικητική δομή της εποπτείας του Διοικητικού Συμβουλίου  

Διοικητικό Συμβούλιο

Επιτροπή Ελέγχου

Επιτροπή Δ. Κινδύνου

I A

Oversight Function

C C OC R OC E O

COO CQO

Executive Function

CHRO

Διοικητικό Συμβούλιο

Επιτροπή Ελέγχου

Oversight Function

I C

C R O C C O I A

C E O

COO CQO

Executive Function

CHRO

Η προσέγγιση στη νομοθεσία Νόμος 4706/2020Σύνθετα κανονιστικά πλαίσια
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Risk Function Governance στον όμιλο AthexGroup
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Επιλογές ενός αποτελεσματικού τρόπου άσκησης της εποπτείας του ΔΣ

Η αξία του ρόλου του CRO και σε μη εισηγμένες εταιρίες

Επιλογή Ι: Μια επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο CRO ή αναφέρεται σε μια επιτροπή διαχείρισης κινδύνων καθώς και σε 
ένα C-Level στέλεχος.

Επιλογή IΙ: Διπλή αναφορά στην εκτελεστική επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο

Επιλογή ΙΙΙ: Απευθείας αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο ανώτερο στέλεχος (π.χ. τον Οικονομικό Διευθυντή) με διπλή 
αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο

Επιλογή ΙV: Απευθείας αναφορά αποκλειστικά στο διοικητικό συμβούλιο

Μερικά ερωτήματα που το BoD θα πρέπει να απαντήσει, όταν έχει υιοθετήσει το ρόλο του CRO (*):

• τον/την αντιλαμβάνονται οι Chief Officers, σαν ένα ισότιμο συνομιλητή, ως προς τις απολαβές, το κύρος, την πρόσβαση στον CEO
κ.λ.π.?

• υπάρχει διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών ικανή να δώσει τη δυνατότητα στον CRO να είναι μια εποικοδομητική φωνή στον C-
level διάλογο και προβληματικές?

• χρησιμοποιεί το ΔΣ τον CRO, σε ουσιαστικές και σε βάθος εποπτικές αναφορές? Είναι το ΔΣ η γραμμή αναφοράς του CRO?

(*) Πηγή: Protivity, Positioning CRO for Success

https://www.protiviti.com/US-en/insights/board-perspectives-risk-oversight-issue-6

