
Δελτίο τύπου

Έρευνα της PwC για τη διαχείριση κινδύνων από τις επιχειρήσεις   

Αναδεικνύει τους τομείς αυξανόμενου κινδύνου, τα ευάλωτα σημεία και την ανάγκη για κοινή 

ανάληψη ευθύνης  

Δέκα σχεδόν χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, η 
διαχείριση των κινδύνων εξελίσσεται και διαφοροποιείται από τον καθαρά προστατευτικό χαρακτήρα 
που είχε στο παρελθόν, οπότε και τον διαχειριζόταν η «δεύτερη γραμμή» άμυνας ενός οργανισμού.  

Νέα έρευνα της PwC με τίτλο «Risk in review: Managing risk from the front line», διαπιστώνει ότι οι 
γνωστές εταιρείες μετακινούν, όλο και περισσότερο, τις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση 
κινδύνων προς τις επιχειρηματικές μονάδες της «πρώτης γραμμής». Οι εταιρείες που το επιτυγχάνουν 
αυτό («πρωτοπόρες») έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν μεγαλύτερα έσοδα και κατά 
συνέπεια αύξηση της κερδοφορίας τους. Ωστόσο, οι «πρωτοπόρες» αυτές εταιρίες δεν είναι παρά η 
μειοψηφία. Σε ένα δείγμα από 1,500 εκτελεστικά στελέχη από 30 κλάδους, σε περισσότερες από 80 
χώρες, που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο το 13% διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά «πρωτοπόρου». 

Επιπρόσθετα, η έκθεση τονίζει ένα ανησυχητικό παράδοξο: παρά το ότι η κυβερνοασφάλεια 
κατονομάζεται παγκοσμίως ως ένας αυξανόμενος κίνδυνος, μόλις το 9% των συμμετεχόντων στην 
έρευνα αξιολογεί με υψηλή βαθμολογία την ωριμότητα σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Το γεγονός 
αυτό υποδηλώνει ότι πολλοί δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη βέλτιστες πρακτικές ώστε να 
προετοιμαστούν για τις διαδικτυακές απειλές.  

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της PwC, οι «πρωτοπόροι» έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες να διαχειριστούν αποτελεσματικά και τους δώδεκα τομείς κινδύνου που  
αναδεικνύονται. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς αυτοί αφορούν τα χρηματοοικονομικά, τη ρύθμιση και τη 
συμμόρφωση, τα εισοδήματα και την αστάθεια, αλλά και τα επιχειρησιακά ζητήματα, τη φήμη, τη 
στρατηγική, το περιβάλλον, την κυβερνοασφάλεια, την τεχνολογία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τους 
συνεργάτες, την κουλτούρα και τα κίνητρα. Για παράδειγμα, ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν 
υποστεί σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία τους λόγω επιχειρησιακών κινδύνων, το 63% των 
«πρωτοπόρων» έχει επιτύχει μια αποτελεσματική ανάκαμψη, έναντι του 46% των υπολοίπων 
συμμετεχόντων.  

Η έρευνα παραθέτει πέντε βήματα τα οποία οι εταιρείες θα πρέπει να μελετήσουν, ώστε να 
υιοθετήσουν μια αποτελεσματική προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων που θα καλλιεργεί 
παράλληλα την ευρύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών: 

1. Υιοθέτηση μιας ισχυρής κουλτούρας επικεντρωμένης στην αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων, η οποία θα προκύψει μέσα από την οργάνωση αλλά και τις 
ανάγκες της ηγεσίας και του διοικητικού συμβουλίου.

2. Ευθυγράμμιση της διαχείρισης κινδύνων με τη στρατηγική σε ό,τι αφορά τη λήψη 
αποφάσεων, έτσι ώστε η διαχείριση κινδύνων να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό και στην 
εκτέλεση στη βάση τακτικής. 

3. Επαναπροσδιορισμός του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων και στις τρεις 
γραμμές άμυνας,  έτσι ώστε η πρώτη γραμμή να λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν τον 
επιχειρηματικό κίνδυνο, η δεύτερη να παρακολουθεί την πρώτη και η τρίτη να παρέχει μια 
αντικειμενική εποπτεία. 

4. Υιοθέτηση ενός  σαφώς προσδιορισμένου πλαισίου ανάληψης κινδύνων σε όλο τον 
οργανισμό.  

5. Δημιουργία συστήματος αναφορών για τους κινδύνους. Η παρακολούθηση του 
κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι επιχειρηματικές αποφάσεις να συνάδουν με το 
συμφωνηθέντα βαθμό ανάληψης κινδύνου του οργανισμού. 
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###ΤΕΛΟΣ### 

Σημειώσεις: 

About PwC’s Risk Assurance practice

PwC understands that significant risk is rarely confined to discrete areas within an organization.

Rather, most significant risks have a wide-ranging impact across the organization. As a result, PwC’s

Risk Assurance practice has developed a holistic approach to risk that helps to protect businesses,

facilitate strategic decision making and enhance efficiency. This approach is complemented by the

extensive risk and controls technical knowledge and sector-specific experience of its Risk Assurance

professionals. The end result is a risk solution tailored to the unique needs of the organization.

About PwC

At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of

firms in 157 countries with more than 223,000 people who are committed to delivering quality in

assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at

www.pwc.com.

PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate

legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
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