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8η Παγκόσμια Ετήσια Έρευνα της PwC για τον Εσωτερικό Έλεγχο

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων απαιτούν μεγαλύτερη συμμετοχή των 
Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου στην αναγνώριση και διαχείριση των 

κινδύνων 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 – Οι Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να κάνουν αρκετά 
περισσότερα από απλούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους ή ελέγχους συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις 
απόψεις των συμμετεχόντων στη νέα έρευνα της PwC.  Πρόκειται για την 8η Παγκόσμια Ετήσια Έρευνα 
της PwC σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο, η οποία διεξήχθη την περίοδο Νοεμβρίου 2011–Ιανουαρίου 
2012.  Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 1.500 στελέχη σε 64 χώρες.  Από την Ελλάδα συμμετείχαν 
περισσότερες από 20 επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, από όλους σχεδόν τους κλάδους της 
οικονομίας (τράπεζες, ασφάλειες, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, εμπόριο, υγεία). 

Για πρώτη φορά φέτος, εκτός από τη συμμετοχή Διευθυντών Εσωτερικού Ελέγχου, η PwC εξέτασε το 
επάγγελμα και από μία άλλη οπτική γωνία: Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, μέλη 
Επιτροπών Ελέγχου και άλλοι ενδιαφερόμενοι stakeholders κατέθεσαν τις απόψεις τους για τον ρόλο του 
Εσωτερικού Ελέγχου εντός της κάθε επιχείρησης, καθώς και για την υποστήριξη που μπορεί να παρέχει 
στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων.  

Σύμφωνα με την έρευνα, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων καταδεικνύουν την παγκόσμια οικονομική 
αβεβαιότητα ως τον σημαντικότερο κίνδυνο για τις εταιρείες το 2012.  Οι επιχειρήσεις επιζητούν από 
τους Εσωτερικούς Ελεγκτές να διευρύνουν τον ρόλο τους, βοηθώντας τις διοικήσεις να αντιμετωπίζουν 
άμεσα τους κινδύνους που αλλάζουν ταχύτατα μορφή, όπως η προστασία δεδομένων και οι απαιτήσεις 
του ρυθμιστικού πλαισίου. 

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner, επικεφαλής του Συμβουλευτικού Κλάδου της PwC στην Ελλάδα δήλωσε: 
«Η πλειοψηφία των διοικούντων που ερωτήθηκαν μας απάντησαν ότι ο τρόπος που οι εταιρείες τους 
διαχειρίζονται τους κινδύνους δεν τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς, αν και σε ποσοστό 74% δήλωσαν 
ότι έχουν σχεδιάσει και θέσει σε εφαρμογή τυποποιημένες διαδικασίες Διαχείρισης Επιχειρηματικού 
Κινδύνου (Enterprise Risk Management).  Σε αυτό το περιβάλλον, ο πήχης για τις Διευθύνσεις 
Εσωτερικού Ελέγχου έχει ανέβει σημαντικά, καθώς θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με την αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων.» 

Οι επιτυχημένες Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου καταστρώνουν το ελεγκτικό τους πλάνο βάσει μίας 
συνολικής, τυποποιημένης και επιστημονικής αξιολόγησης κινδύνων, η οποία λαμβάνει υπόψη της τη 
διαδικασία διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας.  Εντούτοις, σύμφωνα με την έρευνα, αυτό δεν συμβαίνει 



στο 45% των επιχειρήσεων.  Ως κύρια αιτία για αυτό το γεγονός οι ερωτηθέντες κατέδειξαν την 
«αντίσταση στην αλλαγή» λόγω παγιωμένων αντιλήψεων εντός της επιχείρησης, ενώ ως εξίσου 
σημαντική αναγνωρίστηκε και η «έλλειψη των απαιτούμενων πόρων ή/και γνώσεων» από πλευράς των 
στελεχών του Εσωτερικού Ελέγχου.  

Ο Κώστας Περρής, επικεφαλής του τμήματος παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PwC στην 
Ελλάδα, σημειώνει ότι:  «Η έρευνα δείχνει ότι οι διοικήσεις απαιτούν από τις Διευθύνσεις Εσωτερικού 
Ελέγχου να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις ως προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρησή τους.  
Καθώς όμως πολλές φορές οι αναγκαίες γνώσεις δεν βρίσκονται εντός της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου, η συμβολή της στην προληπτική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων γίνεται όλο και πιο 
δύσκολη, σε μία εποχή όπου αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο από τις διοικήσεις των εταιρειών.»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν κορυφαία τμήματα 
Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνουν την ενεργή παροχή συμβουλών στις διοικήσεις των εταιρειών τους, 
σχετικά με τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης των κινδύνων, όχι απλώς την παράθεση ευρημάτων και 
κενών ασφαλείας.   

Απομονώνοντας τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σε εταιρείες όπου, κατά δήλωσή τους, οι κίνδυνοι 
διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα, το 78% ανέφερε ότι ο/η Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου έχει 
ενεργό ρόλο στα Συμβούλια Διεύθυνσης (executive meetings).  Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τη διαδικασία 
Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου κατά την κατάστρωση του ελεγκτικού πλάνου και είναι σε 
επιφυλακή για άμεση προσαρμογή του πλάνου αυτού, μόλις εντοπισθούν μεταβολές στο περιβάλλον των 
κινδύνων. 

Ο Κώστας Περρής προσέθεσε:  «Προκειμένου να αναγνωρισθούν ως σημαντικοί επιχειρηματικοί εταίροι, 
οι Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να κάνουν αρκετά περισσότερα από απλούς 
χρηματοοικονομικούς ελέγχους ή ελέγχους συμμόρφωσης.  Θα πρέπει να παρέχουν διασφάλιση σε σχέση 
με ένα πολύ ευρύτερο φάσμα επιχειρηματικών κινδύνων, να επιδεικνύουν οξυδέρκεια και να μπορούν να 
παρουσιάσουν την άποψή τους στις διοικήσεις με ευθύ και κατανοητό τρόπο.  Η έρευνα της PwC 
επιβεβαιώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια, οι Επιτροπές Ελέγχου και οι διοικήσεις των εταιρειών 
αναμένουν περισσότερα από τον Εσωτερικό Έλεγχο.  Θέλουν να είναι «το μάτι και το αυτί τους» εντός 
της εταιρείας, δίνοντάς τους τη διασφάλιση ότι οι σημαντικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι έχουν την 
κατάλληλη διαχείριση.  Παρόλο που η σημασία του Εσωτερικού Ελέγχου είναι καταφανής, η πρόκληση 
για τους επικεφαλής σε κάθε εταιρεία είναι να μπορούν να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ολοένα 
αυξανόμενες αυτές απαιτήσεις.» 

Εάν ενδιαφέρεσθε για το πλήρες αντίτυπο της έρευνας , μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
κα Michelle Καραολίδου, τηλ. 210 6874028, michelle.karaolides@gr.pwc.com.

Σχετικά με την PwC 
Οι εταιρείες μέλη του δικτύου της PwC βοηθούν επιχειρήσεις και ιδιώτες να δημιουργήσουν έργο που έχει την αξία 
που αναζητούν. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 158 χώρες, με 169.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν 
ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία 
για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας  www.pwc.com.  Η PwC Ελλάδας είναι κορυφαία στον 
τομέα παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών. Έχουμε γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και απασχολούμε 
πάνω από 800 εργαζόμενους. Περισσότερες πληροφορίες: www.pwc.gr.
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