E-GRC

Enterprise
Corporate Governance
Risk Management
Compliance
Έχει παρατηρηθεί (*) ότι για την μεγάλη πλειοψηφία
των χωρών, η θεσμική ανάπτυξη (ποιότητα δημοκρατίας και διακυβέρνησης, ελευθερία, θεσμικό περιβάλλον, κράτος δικαίου κτλ.) αποτελεί προϋπόθεση για
την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

Ομοίως, το «καλώς έχειν» μιας εταιρείας με καλή διακυβέρνηση (corporate governance), αποτελεσματική
διαχείριση κινδύνου (risk management) και συμμόρφωση με τους κανόνες (compliance) διαμορφώνει μια
«θεσμική ελκυστικότητα» που με τη σειρά της μπορεί
να προσελκύσει πελάτες και επενδυτές εντός και εκτός
της χώρας.

Η δική μας προσέγγιση για το GRC (Governance, Risk, Compliance) υπερβαίνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν
από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Για μας το GRC δεν αποτελεί «περιορισμό» αλλά βασικό συστατικό της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής λειτουργίας. Δεν αποτελεί συντελεστή κόστους, αλλά προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας σε διατηρήσιμη βάση.
Η συνεπής εφαρμογή πλαισίου GRC ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του ευρύτερου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, οι δε υψηλής ποιότητας αποφάσεις αυξάνουν την ελκυστικότητα των επενδύσεων και μειώνουν
το κόστος χρηματοδότησης.
Το GRC ευρύτερα μπορεί να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων
και την ευημερία της κοινωνίας.

Η P&I είναι στη διάθεσή σας να σχεδιάσει, εφαρμόσει και εκπαιδεύσει την επιχείρησή σας στο
πλαίσιο E-GRC (Enterprise – Governance, Risk and Compliance).

(*): Βιβλίο: «Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη» των Ρόμπινσον Α. Τζέιμς και Ατζέμογλου Ντάρον.

Ανοικτή και διαφανή διακυβέρνηση
Αν η επιχείρηση εφαρμόζει ανοικτή και διαφανή διακυβέρνηση: λαμβάνει πιο «ποιοτικές» και καλές αποφάσεις. Έτσι είναι πιο ανταγωνιστική και άρα πιο βιώσιμη.
Οι δε μέτοχοί της νιώθουν άνετα με τη λειτουργία της
επιχείρησης και τη λήψη των αποφάσεων και είναι πιο
πρόθυμοι να συνεχίσουν να επενδύουν στην εταιρία.

Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί τον φάρο, που δείχνει την κατεύθυνση αλλά και προστατεύει.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλλει στην
ανάδειξη της ελκυστικότητας της επενδυτικής πρότασης
της εταιρίας αφού αυτή θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και οι εργαζόμενοι πιο αποδοτικά.

Διαχείριση Κινδύνου
Παραδοσιακά τα κριτήρια επιτυχίας της επιχειρηματικής
δράσης ήταν το επίπεδο των κερδών. Σήμερα η προσοχή
επικεντρώνεται στην απόδοση σταθμισμένη με το επίπεδο του αναλαμβανόμενου ρίσκου για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
Η επέκταση χωρίς επαρκείς μηχανισμούς προστασίας
και ασφάλειας δεν εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η διαχείριση των κινδύνων μπορεί να μεταΑναλαμβάνει ρίσκο «αυτοβούλως», αφού παρακολουτρέψει τη μεγέθυνση σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. Και αυθεί συνεχώς τους κινδύνους που έχει αναγνωρίσει και
τός ο στόχος είναι στόχος βιωσιμότητας.
αξιολογήσει. Στηρίζεται δε, στα αντανακλαστικά και την
ικανότητά της να απομακρυνθεί πετώντας ...

Κανονιστική Συμμόρφωση
Η καλή επιχείρηση γίνεται μαγνήτης και προσελκύει πελάτες και τους καλύτερους εργαζόμενους. Μειώνει και
το κόστος χρηματοδότησης γιατί περισσότεροι επενδυτές ή πιστωτές είναι διατεθειμένοι να παρέχουν τα χρήματα τους για την χρηματοδότηση της εταιρίας. Αυτά
είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας … κανονιστικά συμμορφούμενης (compliant) επιχείρησης!

Σε ένα ισχυρά συνδεδεμένο κόσμο κανείς δεν νιώθει
ασφαλής αν όλοι δεν νιώθουν ασφαλείς. Κανείς δεν θέ- Δηλαδή, συμφέρει να είσαι καλός!
λει να συνδεθεί με τοξικές επιχειρήσεις που πουλούν
τοξικά προϊόντα.

Το GRC είναι αναγκαίο αλλά δεν αρκεί. Απαιτείται μια προσέγγιση σε εταιρικό επίπεδο. Το Ε-GRC (Enterprise-GRC)
είναι αυτό που θα προσδώσει ποιότητα, ασφάλεια και σταθερότητα σε ολόκληρη την παραγωγή. Είναι αυτό που
θα κάνει το προϊόν να είναι συμβατό με τις προσδοκίες του αγοραστή του. Άλλωστε ο πελάτης αγοράζει το αποτέλεσμα της επιχείρησης και όχι το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας!
Καραγιώργη Σερβίας 2, 105 62 Αθήνα
Τηλ.: +30 21 1016 8341, 694 6 686039, 697 5 885020
info@p-i.gr, www.p-i.gr
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