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PwC Ελλάδας: Εδραιώνει τον ηγετικό της ρόλο σε θέματα
βιώσιμης ανάπτυξης και ESG

Ενώνει τις δυνάμεις της με τη διεθνούς φήμης καθηγήτρια και οικονομολόγο Φοίβη Κουντούρη

Τον ηγετικό της ρόλο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, τήρησης και διεύρυνσης των κριτηρίων
ESG επιβεβαιώνει η PwC Ελλάδας, ανακοινώνοντας τη συνεργασία της με τη διεθνούς φήμης
καθηγήτρια και οικονομολόγο, Φοίβη Κουντούρη.

Πρόκειται για μια σημαντική συνεργασία που συνδέεται με την παγκόσμια στρατηγική της PwC,
«Νέα Εξίσωση», που έχει ως βασικούς πυλώνες την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επίτευξη
βιώσιμων αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο της«Νέας Εξίσωσης», στόχος της PwC είναι η έμπρακτη
συμβολή της στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων με όχημα – τις δεξιότητες, τις
γνώσεις και το ταλέντο των ανθρώπων της. Επιπλέον, έχει υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο
του ΟΗΕ (UNGC) από το 2002 και αναλαμβάνει ουσιαστική δράση για την προώθηση των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Την ίδια στιγμή, μέσα από την παροχή ολιστικών υπηρεσιών ESG, συμβάλλει ενεργά στον ESG
μετασχηματισμό της αγοράς τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας τη
συλλογική γνώση και εμπειρία των ανθρώπων της, φέρνοντας μαζί δεξιότητες από όλο το
φάσμα των προσφερόμενων συμβουλευτικών, ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών της.
Υπο αυτο το πρίσμα, προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες της τη δυνατότητα
πρόσβασης σε μια διευρυμένη «δεξαμενή» γνώσης, βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων
που μπορούν να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους.

Στόχος της νέας συνεργασίας είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή τη «δεξαμενή»
γνώσης και να επιταχύνει τις προσπάθειες για την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG απο τις



ελληνικές επιχειρήσεις ως παράγοντα αξιοπιστίας και προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά τους.
Από κοινού οι δύο πλευρές, αξιοποιώντας την παγκόσμια γνώση και εμπειρία τους, θα
υλοποιήσουν μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν εξαιρετικά σημαντικό
αντίκτυπο στους συνεργάτες και πελάτες της PwC Ελλάδας, βοηθώντας τους να
προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που φέρνει η νέα πραγματικότητα.

Η Φοίβη Κουντούρη είναι παγκοσμίως γνωστή καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών και
παγκόσμια ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως πρωτοπόρος σε
καινοτόμα, ανθρωποκεντρικά, διεπιστημονικά συστήματα για τη βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ
φύσης, κοινωνίας και οικονομίας. Συμπεριλαμβάνεται στο 1% των γυναικών οικονομολόγων με
τις περισσότερες αναφορές στον κόσμο καθως και στον επίσημο κατάλογο του Πανεπιστημίου
Στάνφορντ στο 2% των παγκόσμιων επιστημόνων. Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (WAAS), Μέλος της Ακαδημίας
της Ευρώπης (Academia Europaea) και μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για το Βραβείο
Οικονομικών Επιστημών στη Μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ, της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας
Επιστημών. Έχει αποσπάσει πολλαπλές διακρίσεις για το ερευνητικό της έργο τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της υψηλού κύρους επιχορήγησης, Synergy,
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).

Σε τοπικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια η PwC, στρατηγικός συνεργάτης των ελληνικών
επιχειρήσεων σε θέματα ESG, έχει επενδύσει  – και συνεχίζει να το κάνει – στην ενίσχυση και
την εκπαίδευση των ομάδων της αλλά και στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που
διευκολύνουν τις εταιρείες στην παρακολούθηση και την καταγραφή των επιδόσεών τους.
Παράλληλα, αξιοποιεί την εμπειρία και τεχνογνωσία του παγκόσμιου δικτύου προκειμένου να
συνδράμει στη βελτίωσή τους και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, της αγοράς
και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών.

Ο Μάριος Ψάλτης, CEO της PwC Ελλάδας δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη
συνεργασία μας με την Φοίβη Κουντούρη. Είμαι βέβαιος ότι με τη συνδρομή της θα
επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας να ενημερώσουμε τις ελληνικές
επιχειρήσεις αλλά και να ενθαρρύνουμε την ουσιαστική απόκρισή τους σε θέματα βιωσιμότητας
και ESG. Η χρήση των αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη
οικονομική σημασία για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αφού ολοένα και περισσότερο η επίδοση τους
σε δείκτες ESG συνδέεται με τη δυνατότητα τους για άντληση κεφαλαίων, αλλά και τις
οικονομικές τους επιδόσεις. Είναι σημαντικό οι οργανισμοί να αντιληφθούν τα ζητήματα αυτά ως
όχημα για τη διασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και να αναλάβουν δράση για την
υιοθέτηση ενός νέου προτύπου διοίκησης, όπου οι αρχές ESG ενσωματώνονται στην
στρατηγική και τις λειτουργίες τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, εστιάζουμε τις από κοινού
δράσεις μας, φιλοδοξώντας να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους ανθρώπους μας,
τους πελάτες μας, την αγορά και το κοινωνικό σύνολο».

Στο ίδιο πνεύμα, η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη σημειώνει: «Αυτή η συνεργασία στοχεύει στο
να εμπλουτίσει τo ήδη υπάρχον, σημαντικό αποτύπωμα της PwC Ελλάδας στην αειφορική
μετάβαση των Ελληνικών επιχειρήσεων. Η βασική μας επιδίωξη είναι να υποστηρίξουμε τις
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εταιρείες να ενσωματώσουν τα ESG (Κριτήρια Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής
Διακυβέρνησης) και SDGs (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών) στο
επιχειρηματικό τους πλάνο, με την παραδοχή ότι η μετάβαση στην αειφορία προϋποθέτει τη
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης και συγχρόνως προσφέρει ένα μεγάλο εύρος
κερδοφόρων επενδυτικών ευκαιριών. Δεδομένης της καταιγιστικής αλλαγής του θεσμικού
πλαισίου που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και της πρωτοφανούς
τεχνολογικής προόδου σε αειφόρες πράσινες και ψηφιακές λύσεις, οι εταιρείες που θα
μετασχηματιστούν υιοθετώντας τις λύσεις αυτές πιο άμεσα, θα είναι εκείνες που θα επιβιώσουν
και θα έχουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία».

Σχετικά με την PwC

Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση
σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 155 χώρες με περισσότερα από 327.000
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 επωνυμία PwC αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από τις
εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.
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