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Benchmark Survey διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κλάδο 

Ενέργειας και Πόρων 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 – Η Deloitte δημοσιεύει την έρευνα με τίτλο Διαχείριση Περιουσιακών 

Στοιχείων: Μια προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνου στον κλάδο Ενέργειας και Πόρων (Asset 

Management: A Risk-Based Approach | Energy and Resources Benchmark Survey). Σκοπός της έρευνας 

είναι τόσο να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ανάπτυξης των δράσεων αναφορικά με 

τη διαχείριση κινδύνου ενεργητικού, όσο και να εντοπίσει τις νέες προκλήσεις, τα κρίσιμα ζητήματα και 

τους κινδύνους με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπες οι εταιρίες του κλάδου ενέργειας και πόρων.  

Οι εταιρίες του κλάδου ενέργειας και πόρων είναι εν γένει ευάλωτες όσον αφορά στα περιουσιακά τους 

στοιχεία. Οι καθημερινές τους δραστηριότητες εξαρτώνται στενά από την απόδοση των πόρων τους. 

Κατά συνέπεια, οι εταιρίες αυτές αγωνίζονται διαρκώς να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των 

περιουσιακών στοιχείων τους. Επιπλέον, έρχονται συχνά αντιμέτωπες με την παλαιότητά τους, με τις 

απαιτήσεις συμμόρφωσης σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια και τις ρυθμίσεις που γίνονται 

ολοένα και πιο αυστηρές, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με τις περιβαλλοντικές απειλές, τις νέες 

τεχνολογίες και τις άλλες προκλήσεις που συνδέονται με την ιδιοκτησία και τη λειτουργία αυτών. Εκτός 

αυτών, υπάρχει συνεχής πίεση για μείωση κόστους σε συνδυασμό με τους προϋπολογισμούς που 

συρρικνώνονται. Όλα αυτά αποτελούν μια τεράστια πρόκληση για τους υπευθύνους τους να 

καταμερίζουν τον προϋπολογισμό τους με το βέλτιστο τρόπο για τα περιουσιακά στοιχεία τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρίες να αξιολογήσουν την ετοιμότητα των 

δράσεων που αναπτύσσουν για τη διαχείριση κινδύνου περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τον 

υπόλοιπο κλάδο. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία (95%) των συμμετεχόντων έχουν ενσωματώσει 

εξ ολοκλήρου ή έστω εν μέρει τη διαχείριση κινδύνου στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τους. Το 

υπόλοιπο 5% έχουν σκοπό να ενσωματώσουν τη διαχείριση κινδύνου στη διαχείριση αυτών στο μέλλον.  

 

Τα κυριότερα ευρήματα περιλαμβάνουν: 

 Μεγάλοι κίνδυνοι που απειλούν τον κλάδο: Η παλαιότητα των περιουσιακών στοιχείων και ο 

σχετικός κίνδυνος αποτυχίας απόδοσης διακρίθηκαν ως ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους 

με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπος ο κλάδος. Για να ανταποκριθούν επαρκώς σε αυτό τον 

κίνδυνο, οι εταιρίες εκτιμούν το υπόλοιπο του κύκλου ζωής με ανάλυση του κόστους κύκλου 

ζωής, προκειμένου να λάβουν τα πιο κατάλληλα μέτρα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 

περιουσιακών τους στοιχείων.  

 Η διαχείριση κινδύνου περιουσιακών στοιχείων αξιοποιείται κυρίως για την ιεράρχηση 

των επενδυτικών προτεραιοτήτων: Η διαχείριση κινδύνου αξιοποιείται κυρίως ως εργαλείο, 

το οποίο βοηθά στη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός 

ότι η σταδιακή αλλοίωση/παλαιότητα των περιουσιακών στοιχείων αναδεικνύεται ως ο 

σημαντικότερος κίνδυνος στην απόκτηση και στη λειτουργία αυτών.  

http://www2.deloitte.com/gr/asset_management_survey
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 Αύξηση των εξειδικευμένων υπευθύνων διαχείρισης κινδύνων περιουσιακών στοιχείων: 

Όσο το μέγεθος της πολυπλοκότητας και της απαιτούμενης εξειδίκευσης μεγαλώνει, 

εξειδικευμένοι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων περιουσιακών στοιχείων προσλαμβάνονται, 

ώστε να αντιμετωπίζουν τους πολλούς και διαφορετικούς κινδύνους που τα απειλούν. 

 

Ο Άκης Γεωργόπουλος, επικεφαλής των υπηρεσιών στον κλάδο πετρελαιοειδών και αερίου της 

Deloitte Ελλάδος δήλωσε: «Όπως φαίνεται και στην αναλυτική μελέτη της Deloitte, η εξασφάλιση των 

απαραίτητων οικονομικών πόρων και ρευστότητας για την εύρυθμη λειτουργία και διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων των εταιριών του κλάδου είναι το κύριο μέλημα των διοικήσεων των εταιριών 

και καλούνται να το επιλύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». 

Για να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

www.deloitte.com/gr/asset_management_survey 

 

 

 

Άκης Γεωργόπουλος 
Εταίρος 
 

Ο Άκης Γεωργόπουλος είναι επικεφαλής των υπηρεσιών στον κλάδο πετρελαιοειδών και αερίου, καθώς και 

του ελεγκτικού τμήματος της Deloitte Ελλάδας. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής στην Ελλάδα και μέλος της 

επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα. Διαθέτει περισσότερα από 24 

χρόνια εμπειρίας, είναι υπεύθυνος πελατών πολυεθνικών αλλά και εγχώριων και εισηγμένων στο ελληνικό 

χρηματιστήριο εταιριών και έχει μεγάλη γνώση των ελληνικών λογιστικών προτύπων και των διεθνών 

λογιστικών προτύπων IFRS.  

http://www2.deloitte.com/gr/en/pages/energy-and-resources/articles/risk-based-approach-benchmark-survey.html
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα 

Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής 

εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και 

ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε 

πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή 

περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.   

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 

πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο 

δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας 

κλάσης δυνατότητες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται 

για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της 

Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.  

Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) 

υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» 

χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες 

και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες 

(accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των 

καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte 

συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες  δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, 

βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr 

Πληροφορίες για θέματα ΜΜΕ: 

Αθηνά Γκούζια, Communications Coordinator, Deloitte 

Tηλ: 210-6781132, email: agkouzia@deloitte.gr 
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