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Τα αποτελέσματα της έβδομης παγκόσμιας ετήσιας έρευνας σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο 
ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες από την PwC στις ΗΠΑ. Στην έρευνα, που 
πραγματοποιήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010, συμμετείχαν πάνω από 2.500 
Διευθυντές Εσωτερικού Ελέγχου από 46 χώρες. 

Από την Ελλάδα συμμετείχαν περισσότερες από 20 επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, από 
όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας (τραπεζικό, τηλεπικοινωνιακό, μεταφορών, 
εμπορικό, βιομηχανικό, υγείας, κοινής ωφελείας).  

Το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι Εσωτερικοί Ελεγκτές μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη εταιρικών στρατηγικών που  σχετίζονται με την 
ανάπτυξη σε αναδυόμενες αγορές, συγχωνεύσεις & εξαγορές, τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και 
την αντιμετώπιση της πληθώρας των κανονιστικών απαιτήσεων. Παράλληλα, όμως, η έρευνα 
κατέδειξε ότι πολλοί Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν ασχολούνται ενεργά με τους επιχειρησιακούς 
κινδύνους που σχετίζονται με αυτές τις στρατηγικές. 

Για παράδειγμα, αξίζει να αναφερθεί ότι η φετινή έρευνα φέρνει στο φως σημαντικές 
ασυμφωνίες ανάμεσα στους τομείς όπου επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους οι Διοικήσεις των 
εταιρειών και οι Εσωτερικοί Ελεγκτές. Παραδείγματος χάρη, ενώ οι Διοικήσεις έχουν ρίξει το 
βάρος σε ανάπτυξη σε νέες γεωγραφικές αγορές, οι Εσωτερικοί Ελεγκτές απάντησαν ότι η 
συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εν πολλοίς εκτός του εύρους των δραστηριοτήτων τους. 
Ομοίως, ενώ 70% των Διοικήσεων σχεδιάζουν άμεσες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, λιγότερο 
από το 25% των Εσωτερικών Ελεγκτών απάντησαν ότι σχεδιάζουν έλεγχο αντίστοιχων 
περιοχών. Αντιθέτως, τόσο οι Διοικήσεις όσο και οι Ελεγκτές βλέπουν ως σημαντική περιοχή 
κινδύνου την κανονιστική και νομοθετική συμμόρφωση— δύο στους τρεις Εσωτερικούς 
Ελεγκτές απάντησαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν τους σχετικούς ελέγχους μέσα στο 2011.

Η έρευνα αναγνώρισε τρεις σημαντικές περιοχές και σχετικούς επιχειρησιακούς κινδύνους 
όπου θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου:

Στρατηγική ανάπτυξη: αναδυόμενες αγορές, συγχωνεύσεις & εξαγορές, νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες

Πληροφορική: ασφάλεια και προστασία δεδομένων σχετικά με αναδυόμενες τεχνολογίες 
(π.χ. eMobility, cloud computing)

Ρυθμιστικό Πλαίσιο: αβεβαιότητα και συνεχείς μεταβολές στο κανονιστικό και νομοθετικό 
πλαίσιο που δίνουν την ευκαιρία στον Εσωτερικό Έλεγχο να συνδράμει στην ανάπτυξη 
αποτελεσματικών και αποδοτικών προγραμμάτων συμμόρφωσης.

Όπως δήλωσε ο Κώστας Περρής, επικεφαλής του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού 
Ελέγχου της PwC στην Ελλάδα, «Είναι σημαντικό για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές να 
συμβαδίζουν με τις στρατηγικές των Διοικήσεων των εταιρειών τους. Οι περιοχές που ανέδειξε 
η έρευνα και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι μεταβάλλονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αν ο 
Εσωτερικός Έλεγχος ανταποκριθεί σε αυτές τις αλλαγές, αυξάνονται οι πιθανότητες 
αναγνώρισής του από τη Διοίκηση ως μίας σημαντικής λειτουργίας που μπορεί να προσφέρει 
πραγματική αξία στην επιχείρηση.»



Το πλήρες αντίτυπο της έρευνας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
http://www.pwc.com/gr/en/publications/state-of-internal-audit-2011.jhtml

Η παρούσα δημοσίευση αποσκοπεί μόνο σε ενημέρωση για θέματα γενικού ενδιαφέροντος και δεν αποτελεί 
επαγγελματική συμβουλή. Δεν θα πρέπει να βασιστείτε στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
δημοσίευση χωρίς να λάβετε προηγουμένως ειδική επαγγελματική συμβουλή. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση 
(ρητά ή σιωπηρά) αναφορικά με την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
δημοσίευση και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο η PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA, τα στελέχη, 
οι υπάλληλοι, και οι αντιπρόσωποί της δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε 
υποχρέωση για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη δική σας ή τρίτου ή για οποιαδήποτε απόφαση με βάση τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα. 
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