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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζουμε στο 4ο τεύχος του newsletter του Συνδέσμου
Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος, (ΣΕΚΑΣΕ), με
τις καλύτερες ευχές μας για ένα καλό και δημιουργικό φθινόπωρο.
Σε αυτό το τεύχος έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε,
μεταξύ άλλων, δύο πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα άρθρα:




Το άρθρο του Βασίλη Παναγιωτίδη, Διευθυντή στη Γενική
Γραμματεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (‘ΕΕΤ’), επικεφαλής του τομέα
Συστημάτων Πληρωμών, Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος και Φυσικής
Ασφάλειας Τραπεζών και αναπληρωτή της Γενικής Γραμματέως της ΕΕΤ. Το άρθρο του
κου Παναγιωτίδη δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες, αριθμητικά στοιχεία αλλά και τις
νέες τάσεις και προοπτικές σχετικά με την αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην
Ελλάδα μετά την επιβολή των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και τις μεταφορές
κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Το άρθρο του Χρίστου Λιβαδά, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου-Senior Site
Representative της Thomson Reuters Hellas S.A. σχετικά με τα ευρήματα και, κυρίως,
τα συμπεράσματα των ερευνών της Thomson Reuters για την Εταιρική Κουλτούρα και
τον Κίνδυνο Συμπεριφοράς για το 2017 και για το Κόστος Κανονιστικής Συμμόρφωσης
2017.

Και τα δύο αυτά άρθρα παρέχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τους υπεύθυνους
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς δείχνουν τις τάσεις τόσο ως προς τη συναλλακτική
συμπεριφορά των πελατών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσο και ως προς τις
θεματικές που πρόκειται να απασχολήσουν τους σύγχρονους Compliance Officers.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μετά την πολύ επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης που
διοργανώθηκε από την ΕΥ, με τη συνεργασία του ΣΕΚΑΣΕ και του International Compliance
Association (ICA) στις 5 Μαΐου 2017, προγραμματίζεται μία νέα ενημερωτική εκδήλωση για
τις 11 Οκτωβρίου 2017 από την ΕΥ και την StudySmart, με σκοπό την προώθηση των
πιστοποιήσεων του ICA.
Πιστεύουμε ότι θα βρείτε το φθινοπωρινό μας newsletter ενδιαφέρον και χρήσιμο.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΣΕ
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Δεδομένου ότι ο χρόνος κυλά αδυσώπητα και η 3η Ιανουαρίου 2018
είναι πολύ πιο κοντά απ΄ ότι φανταζόμαστε, ας κάνουμε μια συνοπτική
αναφορά σε μια από τις σημαντικότερες επερχόμενες αλλαγές στο
συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων
στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας. Ας εξετάσουμε λοιπόν τη MiFID
II.
Γιατί να υπάρχει ανάγκη για MiFID II;
Όταν, στα τέλη του 2004, τέθηκε σε ισχύ το πρώτο ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων (προς
αντικατάσταση της απαρχαιωμένης Investment Services Directive του 1993), με την
υιοθέτηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, γνωστής με
το ακρωνύμιο «MiFID», χαιρετίστηκε σαν «το σημαντικότερο ίσως μέτρο που υιοθετήθηκε
…. σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα».
Κι όμως, τόσο η Οδηγία αυτή όσο και ο συνακόλουθος Κανονισμός του 2006 (που
εφαρμόστηκαν στην χώρα μας με το νόμο 3606/2007), ήταν προϊόντα σημαντικών
συμβιβασμών μεταξύ των κρατών μελών, των ισχυρών επαγγελματιών του χώρου και των
συμμετεχόντων των αγορών, και παρουσίαζαν πάμπολλες αδυναμίες, ατέλειες και
«παραθυράκια» εξαιρέσεων που δεν άργησαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Προβλήματα
που έγιναν εξόχως εμφανή και ιδιαιτέρως επικίνδυνα με το ξέσπασμα της
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, αλλά και τη ραγδαία εξέλιξη στην πολυπλοκότητα των
χρηματοπιστωτικών μέσων και τη χρήση της τεχνολογίας για την πρόσβαση στις αγορές.
Σαν απάντηση στα παραπάνω, η Ευρώπη –μετά από τρία χρόνια κοπιωδών
διαπραγματεύσεων- ψήφισε τον Μάιο του 2014 την Οδηγία 2014/65/EΕ (MiFID II) η οποία
μαζί με τον Κανονισμό ΕΕ 600/2014 (MiFIR) (χαρακτηριζόμενα συνολικά MiFID II) φιλοδοξούν
να γυρίσουν σελίδα στην ευρωπαϊκή αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων εισάγοντας ένα
ανανεωμένο πλαίσιο διάρθρωσης και λειτουργίας.
Και επειδή το νέο αυτό πλαίσιο φέρνει «τα πάνω κάτω» στην αγορά και επιπλέον απαιτεί
την λειτουργία περίπλοκων υποδομών σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο από πλευράς
εποπτευόμενων οντοτήτων, αλλά και εποπτικών αρχών (εθνικών και ευρωπαϊκών), η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από μια σειρά σιωπηλών και επίσημων παρατάσεων, όρισε την
έναρξη της λειτουργίας του στην αρχή του νέου έτους. Έτσι λοιπόν πλησιάζουμε στην 3η
Ιανουαρίου του 2018.
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Ποιες είναι οι σημαντικότερες μεταβολές που επιφέρει η
προϋπάρχουσα κατάσταση;

MiFID II σε σχέση με την

Καταρχήν, να επισημάνουμε ότι λόγω του σαρωτικού χαρακτήρα της εν λόγω Οδηγίας, των
ευχερειών που παρέχει ο MiFIR στις εθνικές αρχές για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότησης
πράξεων και των διορθώσεων που πιθανώς να υιοθετηθούν στην τελική μορφή του
νομοσχεδίου με το οποίο η MiFID II προτίθεται να ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη
(βλ. εδώ), οι κατωτέρω πληροφορίες δεν είναι σε καμία περίπτωση πλήρεις ή/και
εξαντλητικές ως προς τις μεταβολές που θα ισχύσουν. Πέραν τούτων, παρατηρούμε τα
ακόλουθα:
Η MiFID II εισάγει κάποιες νέες έννοιες σε σχέση με το παρελθόν.
 Έτσι λοιπόν, πρωτοσυναντάμε την «Επιχείρηση επενδύσεων» η οποία είναι ένα
αδειοδοτημένο νομικό (ή και φυσικό) πρόσωπο που παρέχει μια ή περισσότερες
επενδυτικές υπηρεσίες σε τρίτους, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής του
δραστηριότητας ή ασκεί μια ή περισσότερες επενδυτικές δραστηριότητες σε επαγγελματική
βάση.
Βλέπουμε λοιπόν ότι αναφερόμαστε πλέον σε μια οντότητα που διευρύνει σημαντικά τα
όρια της ΕΠΕΥ.
 Επίσης, μας παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο «Μηχανισμός οργανωμένης
διαπραγμάτευσης» (ΜΟΔ) που είναι κάθε πολυμερές σύστημα, πέραν της Ρυθμιζόμενης
Αγοράς ή του ΠΜΔ, εντός του οποίου μπορούν να αγοραπωλούνται ομόλογα, δομημένα
χρηματοοικονομικά προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα μέσα (όχι μετοχικοί
τίτλοι), ενώ η έννοια του «Τόπου διαπραγμάτευσης» επεκτείνεται πλέον ώστε να
συμπεριλαμβάνει και τους ΜΟΔ.
Εξαφανίζεται λοιπόν από το προσκήνιο ο γνώριμος όρος «Οργανωμένη αγορά» αφού ο
εποπτικός σκοπός της MiFID II την ξεπερνά.
 Τρείς ακόμα οντότητες, με νέα ακρωνύμια, με τα οποία θα πρέπει να γνωριστούμε
είναι οι «Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.», «Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ.» και «Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.». και όλοι μαζί «Π.Υ.Α.Δ.»
Πρόκειται για τον «Εγκεκριμένο μηχανισμό δημοσιοποίησης συναλλαγών» ο οποίος είναι
πρόσωπο που έχει λάβει άδεια παροχής της υπηρεσίας δημοσιοποίησης αναφορών
συναλλαγών για λογαριασμό μιας επιχείρησης επενδύσεων σύμφωνα με τον MiFIR.
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Τον «Πάροχο ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών», ο οποίος είναι αδειοδοτημένος να
συγκεντρώνει τις αναφορές των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα από τις
ρυθμιζόμενες αγορές και τους Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. και να τις ενοποιεί σε συνεχή ηλεκτρονική ροή
δεδομένων απευθείας μετάδοσης, παρέχοντας δεδομένα τιμών και όγκου ανά
χρηματοπιστωτικό μέσο.
Και, τέλος, τον «Εγκεκριμένο μηχανισμό γνωστοποίησης συναλλαγών», ο οποίος είναι
επιφορτισμένος να γνωστοποιεί τις λεπτομέρειες των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές ή
την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για λογαριασμό μιας επιχείρησης
επενδύσεων.
Και οι τρεις παραπάνω οντότητες αναφέρονται συλλογικά ως «Πάροχοι υπηρεσιών
αναφοράς δεδομένων».
Παρατηρούμε ότι όχι μόνον ισχυροποιούνται οι απαιτήσεις παροχής πληροφόρησης, αλλά
οργανώνεται και ένα εξελιγμένο τεχνικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η διαβίβαση της
πληροφορίας με (υπερβολική;) ταχύτητα και ασφάλεια.
 Μια ακόμα έννοια που θα πρέπει να αποχαιρετίσουμε με το νέο νομοσχέδιο είναι
αυτή του Διοικητικού Συμβούλιου αφού πλέον η MiFID II ασχολείται με το «Διοικητικό
όργανο» (με την έννοια πού είχε αποδοθεί στον όρο ήδη από τη CRD IV), που μπορεί να
ταυτίζεται με το παραδοσιακό διοικητικό συμβούλιο αλλά να είναι και κάθε άλλο όργανο(α)
μιας Επιχείρησης επενδύσεων, ενός Διαχειριστή Αγοράς ή ενός Π.Υ.Α.Δ., που έχουν οριστεί
νόμιμα, έχουν εξουσία καθορισμού της στρατηγικής, των στόχων και της συνολικής
κατεύθυνσης της οντότητας και επιβλέπουν και παρακολουθούν τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, αναφορικά με τη διοίκησή της. Στην ανωτέρω έννοια συμπεριλαμβάνονται τα
πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά τις δραστηριότητες της οντότητας.
Μετά το πέρασμά μας από τους νέους όρους με τους οποίους θα καταπιανόμαστε στο εγγύς
μέλλον, ας δούμε πώς η MiFID II προωθεί δομικές και οργανωτικές αλλαγές στο νέο πλαίσιο
λειτουργίας.
Αν ομαδοποιήσουμε τις επερχόμενες μεταβολές, μπορούμε να διακρίνουμε πέντε (5)
μεγάλες ενότητες. Έτσι έχουμε διαφοροποιήσεις ως προς τη γενικότερη δομή της αγοράς, τη
διαφάνεια, την προστασία των επενδυτών, την εταιρική διακυβέρνηση και τέλος την παροχή
υπηρεσιών από οντότητες τρίτων χωρών.

5

ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
MiFID II: Μια σημαντική Πρόκληση για το Κανονιστικό αλλά και το
Επιχειρηματικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα
(Δ. Μπιζάνος)
Ας τα δούμε πιο αναλυτικά ένα-ένα:
 Ως προς τη δομή της αγοράς, η σημαντικότερη αλλαγή είναι σαφέστατα η
δημιουργία του ΜΟΔ, καθώς και της «Αγοράς ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων» που
φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ΠΜΔ για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια των
ΜμΕ (εταιρειών που, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, παρουσιάζουν μέση κεφαλαιοποίηση
μικρότερη από €200 εκ. ευρώ κατά τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη) και την περαιτέρω
ανάπτυξη εξειδικευμένων αγορών.
Σημαντική είναι ακόμα η ίδρυση και λειτουργία των Π.Υ.Α.Δ., για την αποτελεσματική
συγκέντρωση και αναφορά των δεδομένων των συναλλαγών.
Επίσης, στις Επιχειρήσεις επενδύσεων που διενεργούν αλγοριθμικές συναλλαγές,
επιβάλλονται αυστηρές οργανωτικές απαιτήσεις και αυξάνεται το επίπεδο της παρεχόμενης
πληροφόρηση προς την εποπτική αρχή, ενώ πλέον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να
απαιτεί να της παρέχουν περιγραφή των στρατηγικών που εφαρμόζουν καθώς και
λεπτομέρειες σχετικά με τις παραμέτρους διαπραγμάτευσης ή τα όρια στα οποία υπόκειται
το σύστημα διενέργειας συναλλαγών.
 Ως προς τη διαφάνεια, οι υποχρεώσεις πληροφόρησης προς όλες τις κατευθύνσεις
αυξάνονται και συστηματοποιούνται τόσο σε προ-συναλλακτικό, όσο και σε μετασυναλλακτικό επίπεδο, ενώ επεκτείνεται και το αντικείμενο των υποβαλλόμενων αναφορών
(κυρίως λόγω της υπαγωγής των ΜΟΔ στο εποπτικό αντικείμενο της MiFID II).
Είδαμε παραπάνω τον κομβικό ρόλο των Π.Υ.Α.Δ.. Επιπλέον αυτών, οι υποχρεώσεις
γνωστοποίησης των συναλλαγών στην εποπτική αρχή διευρύνονται, συμπεριλαμβάνοντας
όλους ανεξαιρέτως τους τόπους διαπραγμάτευσης και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, είτε
είναι on exchange, είτε OTC (και σε ότι αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα η
πληροφόρηση ξεπερνά τον ΕΜIR). Οι Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. αναλαμβάνουν το τεχνικό μέρος της
διαβίβασης των πληροφοριών, ενώ οι Επιχειρήσεις επενδύσεων φέρουν την ευθύνη της
πληρότητας και ακρίβειας των στοιχείων και της έγκαιρης υποβολής τους.
Πέραν των ανωτέρω, σημαντικές διαφοροποιήσεις προωθούνται και στα παράγωγα επί
εμπορευμάτων και εκπομπών όπου οι Επιχειρήσεις επενδύσεων υποχρεούνται πλέον σε
αυστηρό καθορισμό των ορίων των θέσεων των πελατών τους (με όρια που θα είναι
διοικητικά οριζόμενα κατά περίπτωση), τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων και την έγκαιρη
αναφορά των θέσεων αυτών στην εποπτική αρχή.
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Ως προς την προστασία των επενδυτών, προωθούνται επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις,
οι οποίες μάλιστα μπορεί να αλλάξουν άρδην το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας
κάποιων επιχειρήσεων, αφού επηρεάζουν τα έσοδά τους.
Έτσι, οι Επιχειρήσεις επενδύσεων που δημιουργούν χρηματοοικονομικά μέσα για πώληση σε
πελάτες (είτε από τις ίδιες είτε από τρίτους) οφείλουν να έχουν σαφή διαδικασία που να
προσδιορίζει μια συγκεκριμένη αγορά-στόχο και να διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι
αξιολογούνται και τα προϊόντα πηγαίνουν στους σωστούς πελάτες, μαζί με όλες τις σχετικές
πληροφορίες, ενώ κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας ενός προϊόντος οι επιχειρήσεις
οφείλουν να αξιολογούν τα επιμέρους χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά και να πιστοποιούν
την καταλληλότητα του συνολικού πακέτου.
Περαιτέρω, σχετικά με την παροχή συμβουλών από Επιχειρήσεις επενδύσεων, η MiFID II
ορίζει ότι πλέον πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων ο πελάτης αν η συμβουλή
παρέχεται σε ανεξάρτητη βάση ή όχι. (Ανεξάρτητη είναι όταν επιλέγεται από ένα επαρκώς
ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία είναι διαφοροποιημένα ως προς το είδος,
τον εκδότη, και τον πάροχο και δεν περιορίζεται σε μέσα που προέρχονται από την ιδία την
εταιρεία ή συνδεόμενη με αυτή οντότητα).
Αν λοιπόν η Επιχείρηση επενδύσεων παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές (ή κάνει διακριτική
διαχείριση χαρτοφυλακίου), τότε απαγορεύεται να εισπράττει/αποδέχεται/παρακρατεί
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή
παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την
παροχή της υπηρεσίας, αλλά ούτε και να καταβάλλει τα παραπάνω σε τρίτους, διότι
θεωρείται αυτόματα ότι καταστρατηγεί το Άρθρο 23 της Οδηγίας σχετικά με τη Σύγκρουση
Συμφερόντων.
Είναι λοιπόν πασιφανές ότι, ανάλογα με το υφιστάμενο μοντέλο αντιπαροχών που
χρησιμοποιούν, τα ανωτέρω ενδέχεται να συμπιέσουν σημαντικά τα έσοδα κάποιων ΕΠΕΥ σε
σημείο που να αναζητήσουν εναλλακτικές ή να μετακυλήσουν τα βάρη απευθείας στους
πελάτες τους, μεταβάλλοντας το status quo της αγοράς.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 Ως προς την εταιρική διακυβέρνηση, εκτός από την υιοθέτηση του Διοικητικού
οργάνου, που αναφέρθηκε παραπάνω και ουσιαστικά επεκτείνει την ανάληψη της ευθύνης
από ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων/οργάνων στην επιχείρηση, εισάγονται οι σχετικές
διατάξεις όπως είχαν ήδη διατυπωθεί στη CRD IV (κυρίως ως προς τη σύσταση και
ποικιλομορφία των μελών του διοικητικού οργάνου και τις ειδικές συμμετοχές), καθώς και
διατάξεις για την πολιτική αμοιβών όσων εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών προς
πελάτες, η οποία (πολιτική) οφείλει να ενθαρρύνει την υπεύθυνη επιχειρηματική
συμπεριφορά, τη δίκαιη μεταχείριση των πελατών και την αποφυγή των συγκρούσεων
συμφερόντων στις σχέσεις με τους πελάτες.
 Τέλος, ως προς τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών, ορίζεται ότι αυτές δύνανται να
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στην ΕΕ χωρίς την ίδρυση υποκαταστήματος, υπό τη
βασική προϋπόθεση να έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόφαση ισοδυναμίας
αναφορικά με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται υποκατάστημα για την παροχή δραστηριοτήτων ή/και
υπηρεσιών προς επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες, ενώ στην
περίπτωση των ιδιωτών, εάν η εθνική νομοθεσία απαιτεί υποκατάστημα, η MiFID ΙΙ
προβλέπει οργανωτικές προϋποθέσεις.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η έκταση των ανωτέρω μεταβολών δυσχεραίνει
υπερβολικά την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική έννομη τάξη, διότι απαιτεί την αλλαγή
μιας πληθώρας άρθρων και διατάξεων. Από την ανάγνωση του Νομοσχεδίου που
αναρτήθηκε στο opengov την 12 Ιουνίου 2017, διαφαίνεται ότι το αρμόδιο υπουργείο,
αναγνωρίζοντας τη δυσκολία του εγχειρήματος, αποφάσισε να κωδικοποιήσει εξ’ αρχής το
νομικό πλαίσιο και ουσιαστικά να καταργήσει όλον σχεδόν το νόμο 3606/2007 (τα πρώτα
70 άρθρα που αφορούν στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων), αντικαθιστώντας τον με
τον νεοεισαχθέντα νόμο.
Αντίο λοιπόν 3606, MiFID II ante portas…
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ΤΟ WOLFSBERG GROUP ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
To Wolfsberg Group είναι μια μη κυβερνητική ένωση που αποτελείται από 13
παγκόσμιες τράπεζες. Σκοπός του είναι να αναπτυχθούν πρακτικά πρότυπα και πολιτικές
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
καταπολέμησης της τρομοκρατίας (CTF) για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
Ο γενικός στόχος του Group είναι να προωθήσει μια κουλτούρα ηθικής και να βοηθήσει
τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας.
Το Group, στις 4 Ιουλίου 2017, αναγνωρίζοντας την αύξηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από
δωροδοκία μέσω των επιχειρήσεων, για παράδειγμα με ακατάλληλες πληρωμές, δημοσίευσε
κατευθυντήριες γραμμές προς τον ευρύτερο κλάδο των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών αναφορικά με την
κατάρτιση ενός αποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας και
της Διαφθοράς (ABC). Οι συγκεκριμένες οδηγίες επικαιροποιούν αντίστοιχο έγγραφο που είχε εκδοθεί το
2011, όπως και τώρα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Βασιλείας (Basel Institute).
Στο
επικαιροποιημένο έγγραφο συμμετέχει και η Επιτροπή Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International).
Οι αρχές Wolfsberg παρέχουν χρήσιμη καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις στη διάρθρωση των προγραμμάτων
συμμόρφωσης με τα πρότυπα AB & C. Ωστόσο, πρόκειται για μια συνεχή πρόκληση για τις πολυεθνικές
εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες ενεργούν εξ ονόματός τους στο εξωτερικό. Οι αρχές
προβλέπουν ότι ένας ανεξάρτητος φορέας θα πρέπει να επανεξετάσει το πλαίσιο συμμόρφωσης μιας
επιχείρησης και να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους, προκειμένου να διαμορφώνει μια έγκαιρη και
αξιόπιστη εικόνα για το πόσο ευάλωτη είναι η επιχείρηση στον κίνδυνο δωροδοκίας και διαφθοράς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Group, οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται στον τρόπο με τον
οποίο οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί μπορούν να διαχειριστούν τον κίνδυνο από την Δωροδοκία και
την Διαφθορά αναφορικά με τη συμπεριφορά των υπαλλήλων τους και τρίτων που ενεργούν εξ ονόματός
τους.
Οι κατευθυντήριες γραμμές του Group επικεντρώνονται σε δύο βασικούς τομείς:



Η πρακτική εφαρμογή της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο, και
Τα εσωτερικά μέτρα που απαιτούνται από μια επιχείρηση για τη διατήρηση των προτύπων
ακεραιότητας.

10

ΣΕΚΑΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατευθυντήριες γραμμές του Wolfsberg Group για την καταπολέμιση
της διαφοράς και της δωροδοκίας
(Κ. Κατσαντώνης)
Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να αξιολογεί περιοδικά τη φύση και την έκταση των εγγενών
κινδύνων που σχετίζονται με τη δωροδοκία και τη διαφθορά στους οποίους εκτίθεται και την
αποτελεσματικότητα των ελέγχων που αποσκοπούν στον περιορισμό αυτών των κινδύνων. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της περιοδικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών που
παρέχουν, καθώς και του πελατολογίου τους, καθώς ορισμένοι πελάτες ή οι επί μέρους συμφωνίες με τους
πελάτες ενδέχεται να υποβάλουν το ΧΙ σε πρόσθετους νομικούς κινδύνους ή κινδύνους φήμης που πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη και να διαχειρίζονται κατάλληλα.
Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από κοινού με τα ανώτατα στελέχη για την αντιμετώπιση των τομέων
κινδύνου στους οποίους εκτίθεται η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στη δωροδοκία και τη
διαφθορά.

2. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AB & C – ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


Διακυβέρνηση

Ενώ η Διοίκηση θα πρέπει να έχει τη συνολική ευθύνη, η παρακολούθηση του προγράμματος θα πρέπει
να ανατεθεί σε άτομο με συγκεκριμένα καθήκοντα, επαρκή εμπειρία και διαθέσιμους πόρους με
εξουσιοδότηση από το ΔΣ.


Εταιρική Πολιτική

Θα πρέπει να υπάρχει γραπτή πολιτική που:
1. Να απαγορεύει την υπόσχεση, προσφορά, παράδοση, προσέλκυση ή παραλαβή οποιουδήποτε
πράγματος αξίας, άμεσα ή έμμεσα, από τρίτους, εάν έχουν σκοπό να επηρεάσουν τις ενέργειες
των υπαλλήλων ή να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι άλλων.
2. Να απαγορεύει την παραποίηση ή απόκρυψη βιβλίων, αρχείων ή λογαριασμών που σχετίζονται
με την δραστηριότητα της επιχείρησης, τους πελάτες της, τους προμηθευτές ή άλλους
επιχειρηματικούς εταίρους.
3. Να ορίζει και να προσδιορίζει τον αυξημένο κίνδυνο αλληλεπίδρασης με τους Δημόσιους
Υπαλλήλους
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4. Να παρέχει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να αναφέρουν πιθανή δωροδοκία κατά τρόπο
εμπιστευτικό και να τους προστατεύει από τυχόν αντίποινα,
5. Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τις πιθανές συνέπειες της μη συμμόρφωσης
6. Να λαμβάνει την ισχυρή και έμπρακτη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένης δημόσιας δήλωσης της δέσμευσης αυτής από την επιχείρηση, με ρητή
αναφορά περί μηδενικής ανοχής.


Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ελέγχου

Μια επιχείρηση πρέπει να αξιολογήσει πόσο αποτελεσματικοί είναι οι έλεγχοι AB & C για τον
μετριασμό των κινδύνων με συνεχή παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εργαζομένων εκτός
επιχείρησης. Η συνεχής παρακολούθηση των εξωτερικών δραστηριοτήτων των υπαλλήλων θα
μπορούσε να περιλαμβάνει την εκτίμηση των γεγονότων μετά τη συναλλαγή, την παρακολούθηση των
δαπανών και την επιχειρηματική φιλοξενία, καθώς και τυχόν χορηγίες και τη συμμετοχή σε εταιρικές
εκδηλώσεις.
Οι έλεγχοι που βασίζονται σε κινδύνους πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μετριάζουν τους
κινδύνους διαφθοράς που συνδέονται με:
1.
2.
3.
4.
5.

Την συμμετοχή τρίτων παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των Διαμεσολαβητών
Τις κύριες επενδύσεις και αποκτήσεις ελεγχόμενων κεφαλαίων / κοινοπραξίες,
Δώρα και φιλοξενία (π.χ. γεύματα, ψυχαγωγία, μεταφορά, στέγαση, κατάρτιση και συνέδρια)
Φιλανθρωπικές δωρεές και πολιτικές συνεισφορές
Χρηματοδοτικές χορηγίες



Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση

Επικοινωνία του προγράμματος μέσω Πολιτικών, Διαδικασιών και Οδηγιών, και εκπαίδευση βασισμένη
στον κίνδυνο των κατάλληλων υπαλλήλων και ορισμένων παρόχων.
Το περιεχόμενο ενός προγράμματος κατάρτισης του προσωπικού θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμούς
(π.χ. δωροδοκία και διαφθορά, δημόσιους υπαλλήλους και μεσάζοντες) και να κοινοποιείται σε
ολόκληρη την επιχείρηση, των τρίτων συμπεριλαμβανομένων . Οι αξιολογήσεις μετά την κατάρτιση για
τον προσδιορισμό του επιπέδου κατανόησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν το
προσωπικό να διατηρήσει μια εμπεριστατωμένη και επικαιροποιημένη άποψη.


Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους ελέγχους

Τα ΧΙ θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και
τις διαδικασίες.
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Β. ΤΟΜΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Γενική διαδικασία προμηθειών - οι επιχειρήσεις πρέπει να εξετάζουν τον κίνδυνο δωροδοκίας σε σχέση με
την προμήθεια αγαθών. Οι διαδικασίες κατάρτισης συνεργασιών με προμηθευτές θα πρέπει επίσης να
περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη δωροδοκία.
Διαμεσολαβητές - τρίτα μέρη που ενεργούν εξ ονόματος της επιχείρησης για να κερδίσουν νέες
επιχειρηματικές δραστηριότητες και οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική ανάμειξη ενδέχεται να ενέχουν
υψηλό κίνδυνο δωροδοκίας. Η καθοδήγηση παρέχει έναν κατάλογο παραγόντων που πρέπει να εξεταστούν,
όπως ο κλάδος και ο κίνδυνος χώρας, η αναγκαιότητα των επιχειρήσεων και οι δομές τελών. Μια επιχείρηση
θα πρέπει να εξετάσει την κατάλληλη δέουσα επιμέλεια, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις
αναζητήσεις δικαστικών αρχείων. Οι έλεγχοι μετριασμού του κινδύνου που προκύπτει από τους μεσάζοντες
θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή κατάρτισης, συμβατικών όρων, επικοινωνίας και ενισχυμένης
παρακολούθησης των τελών / εξόδων.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
Ο κίνδυνος δωροδοκίας και διαφθοράς μπορεί να προκύψει όταν ένα μέρος της εταιρείας έχει συγχωνευθεί,
συνεργαστεί ή αποκτήσει σημαντικό μερίδιο σε άλλη εταιρεία / οντότητα. Μια επιχείρηση θα πρέπει να
εξετάσει το επίπεδο κινδύνου δωροδοκίας και διαφθοράς της επιχείρησης που αποκτά (π.χ. οι εμπλεκόμενοι
δημόσιοι υπάλληλοι, ο κίνδυνος χώρας και βιομηχανία, ο κίνδυνος φήμης, κλπ) και τα μέτρα που έχει
θεσπίσει για την αντιμετώπισή του.
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(Κ. Κατσαντώνης)
3. ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Δώρα και επιχειρηματική φιλοξενία - η δωροδοκία δεν περιορίζεται σε κινήσεις μετρητών. Τα δώρα και η
φιλοξενία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις. Η καθοδήγηση
παρέχει έναν κατάλογο παραγόντων κινδύνου, όπως η συχνότητα των δώρων που δίνονται και η εγγύτητά
τους με την ανάθεση των επιχειρήσεων.
Απασχόληση και εργασιακή εμπειρία - Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν παράγοντες όπως η
διαφανής διαδικασία πρόσληψης, με διάφορα επίπεδα ελέγχου, και ο έλεγχος των δημόσιων υπαλλήλων
ως προς τον κίνδυνο δωροδοκίας και διαφθοράς.
Οι φιλανθρωπικές δωρεές - φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη διευκόλυνση
δωροδοκίας ή για τον επηρεασμό ενός υποστηρικτή / διευθυντή μιας φιλανθρωπίας και οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να είναι προσεκτικές σε αυτό.
Πολιτικές συνεισφορές - Οι πολιτικές συνεισφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν και να
προκαλέσουν ακατάλληλες επιδόσεις. Οι συνεισφορές πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς, ιδίως όταν
υπάρχει συμμετοχή δημόσιων υπαλλήλων.
Χορηγίες μάρκετινγκ - Η χορηγία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων υψηλά ιστάμενων υπαλλήλων.
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Η Εταιρική Κουλτούρα επηρεάζει τον Κίνδυνο Συμπεριφοράς και αυτό
είναι πάντα μια σημαντική πρόκληση για το Διοικητικό
Συμβούλιο...Πόσο όμως πρέπει να επενδύσει το Διοικητικό Συμβούλιο
σε αυτό τον τομέα, την στιγμή που υλοποιούνται τόσα έργα
Κανονιστικής Συμμόρφωσης? ...Σαν να μην έφταναν οι διαρκείς
αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, έχουμε και διαρκή εστίαση στον
Κίνδυνο Συμπεριφοράς από τις ρυθμιστικές αρχές...Μετά από όλα
αυτά, τι θα γίνει με το Κόστος Κανονιστικής Συμμόρφωσης?
Αυτοί οι προβληματισμοί απασχολούν ολοένα και περισσότερο τα Διοικητικά Συμβούλια σε
όλο τον κόσμο. Οι προκλήσεις από την πλευρά του κινδύνου συμπεριφοράς που έχουν σαν
βάση την εταιρική κουλτούρα αυξάνονται. Οι διαρκείς αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου
δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ανάγκη ελέγχου του κόστους κανονιστικής
συμμόρφωσης.
Η Thomson Reuters, έχει μια μακροχρόνια παρουσία στις υπηρεσίες πληροφόρησης για
την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Διαχείριση Κινδύνου και την Κανονιστική Συμμόρφωση.
Διεξάγει σε ετήσια βάση έρευνες για την αποτύπωση των τάσεων και των προκλήσεων που
δημιουργούνται από τις κανονιστικές ρυθμίσεις, τόσο για την Αλληλεπίδραση της
Εταιρικής Κουλτούρας με τον Κίνδυνο Συμπεριφοράς, όσο και για το Κόστος Κανονιστικής
Συμμόρφωσης. Τα πορίσματα των ερευνών σκοπό έχουν να ενημερώσουν τις εταιρείες
στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την αξιολόγηση των ακολουθούμενων πρακτικών,
καθώς και να διαπιστωθεί αν οι πόροι, η στρατηγική και οι προσδοκίες τους είναι
σύμφωνες με το ευρύτερο κλάδο.
Στις ετήσιες έρευνες, λαμβάνουν μέρος Επαγγελματίες Συμμόρφωσης και Κινδύνου, από
περισσότερες από 750 εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από όλο τον
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, διαχειριστών
επενδύσεων και ασφαλιστικών εταιρειών. Για τις ανάγκες της έρευνας Thomson Reuters
ταυτοποιούνται τα Παγκόσμια Συστημικά Σημαντικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (“GSIFIs”), ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση ανάμεσα σε αυτά και σε μικρότερες εταιρείες.
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Α) Κυριότερα ευρήματα έρευνας για την Εταιρική Κουλτούρα και τον Κίνδυνο
Συμπεριφοράς για το 2017:


Παρουσιάζεται μια μικτή εικόνα όσο αναφορά την καθιέρωση ενός λειτουργικού
ορισμού του Κινδύνου Συμπεριφοράς. Μόνο το 21% των εταιρειών έχουν
λειτουργικό ορισμό του Κινδύνου Συμπεριφοράς. Στα “G-SIFIs” το 68% έχουν
καθιερώσει λειτουργικό ορισμό.



Οι προκλήσεις Κινδύνου Συμπεριφοράς για τα Διοικητικά Συμβούλια είναι
χιλιάδες, με τρείς κυριώτερες, τις διαρκείς αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου,
την ανάπτυξη διαδικασιών μετρήσεων και διοικητικής πληροφόρησης, καθώς και
την ενσωμάτωση μίας κατάλληλης Εταιρικής Κουλτούρας Κινδύνου. Αυτό
παρουσιάζεται ενισχυμένο λόγω του γεγονότος ότι η εστίαση των Διοικητικών
Συμβουλίων στον κίνδυνο συμπεριφοράς παρέμεινε υψηλή, όπου 48% ανέφερε πως
ήταν υψηλότερο από την περασμένη χρονιά.



Κουλτούρα, Ηθική Ακεραιότητα (59%), Εταιρική Διακυβέρνηση (52%),
Επικοινωνία με την Ανώτατη Διοίκηση (52%) και Σύγκρουση Συμφερόντων (49%)
κρατήσανε την θέση τους ως τα κύρια σημαντικότερα συστατικά του Κινδύνου
Συμπεριφοράς.



Η μέτρηση της επίδρασης της Εταιρικής Κουλτούρας στον Κίνδυνο Συμπεριφοράς
ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση. Αυτό απαιτεί την χρησιμοποίηση μεγάλου
φάσματος ενδείξεων για την εκτίμηση της Εταιρικής Κουλτούρας,
περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων παρακολούθησης κανονιστικής
συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, έρευνες προσωπικού, καθώς και ανάλυση
παραπόνων πελατών. Στα “G-SIFIs” χρησιμοποιούν επιπρόσθετα και ατομικούς
στόχους απόδοσης και εσωτερικές πιστοποιήσεις, σαν ενδείξεις μέτρησης της
Εταιρικής Κουλτούρας στον Κίνδυνο Συμπεριφοράς.
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Η αντίληψη πως η αυξανόμενη εστίαση των ρυθμιστικών αρχών στο χώρο
της Εταιρικής Κουλτούρας και του Κινδύνου Συμπεριφοράς, θα αυξήσει
την προσωπική ευθύνη των ανώτατων διευθυντών ειναι υψηλή (στο 73%
απαντήσεων) και αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Στα “G-SIFIs” η ανησυχία
ήταν ακόμα υψηλότερη, με το 87% να αναφέρει πως η παραπάνω εστίαση
των ρυθμιστικών αρχών, θα αυξήσει την προσωπική ευθύνη.



Για να διερευνηθεί η σχέση της εστίασης στο χώρο της εταιρικής
κουλτούρας και του κινδύνου συμπεριφοράς με το αν οι παραπάνω
ανησυχίες επηρέασαν την λήψη αποφάσεων για δυνητικά κερδοφόρες
επιχειρηματικές ευκαιρίες, το 29% των ερωτηθέντων ανέφερε πως
απέρριψαν τέτοιες ευκαιρίες, λόγω ανησυχιών για την Εταιρική
κουλτούρα και το Κίνδυνο συμπεριφοράς. Στα “G-SIFIs” ήταν 37%.



Η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στη Εταιρική Κουλτούρα και τον Κίνδυνο
Συμπεριφοράς ερευνήθηκε για πρώτη φορά. Το 48% των ερωτηθέντων
θεωρούν την Εταιρική Κουλτούρα και τον Κίνδυνο Συμπεριφοράς εγγενώς
συνδεδεμένα, με τις εταιρείες να επισημαίνουν πως η Εταιρική Κουλτούρα
είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην διαχείριση του Κινδύνου
Συμπεριφοράς.



Υπάρχουν ενδείξεις για μία ωριμότερη προσέγγιση στην αλληλεξάρτηση
ανάμεσα στην Εταιρική Κουλτούρα και τον Κίνδυνο Συμπεριφοράς, σε
αντίθεση με την έλλειψη ενός καθιερωμένου λειτουργικού
χαρακτηρισμού για τον Κίνδυνο Συμπεριφοράς. Το 55% των εταρειών
ανέφερε πως είχαν ήδη ένα ενσωματωμένο πλαίσιο, ή είχαν ήδη
υλοποιήσει την προσέγγιση της εταιρείας τους, αν και απαιτούντο
πρόσθετες εργασίες και πόροι. Αυτό ανήλθε σε 68% στα “G-SIFIs”.
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Στο άλλο άκρο, το 14% των εταιρειών ανέφερε πως δεν είχαν ούτε
επίσημο πρόγραμμα, ούτε πόρους για την υλοποίηση της προσέγγισης
της εταιρείας τους για την μέτρηση και παρακολούθηση της
αλληλεξάρτησης ανάμεσα στη Εταιρική Κουλτούρα και τον Κίνδυνο
Συμπεριφοράς.

Έχουμε λοιπόν μια νέα πρόκληση για τα Διοικητικά Συμβούλια, όπου πρέπει
να αποφασίσουν για τον τρόπο της διαχείρισης της Εταιρικής Κουλτούρας σε
σχέση με τον Κίνδυνο Συμπεριφοράς...Ποιος θα είναι ο λειτουργικός ορισμός
του Κινδύνου Συμπεριφοράς και πώς θα μετρηθεί η αλληλεξάρτησή του με την
Εταιρική Κουλτούρα... Πώς θα επηρεαστεί και πώς θα βελτιστοποιηθεί η λήψη
αποφάσεων, ώστε να μην χάνονται επιχειρηματιικές ευκαρίες?...Και φυσικά
πώς θα επηρεαστεί το συνολικό Κόστος Κανονιστικής Συμμόρφωσης?...
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Β) Κυριότερα ευρήματα έρευνας για το Κόστος Κανονιστικής Συμμόρφωσης 2017


Μείωση του ρυθμού αύξησης των προϋπολογισμών και των συναφών δαπανών για
τα ανώτερα στελέχη συμμόρφωσης. Το 60% των επιχειρήσεων αναμένουν αύξηση του
κόστους των ανώτερων υπαλλήλων συμμόρφωσης (έναντι 67 % το 2016). Σε ακολουθία
με προηγούμενα έτη, οι λόγοι για την αύξηση του κόστους περιλαμβάνουν περαιτέρω
έμφαση στις δεξιότητες, αναβάθμιση των δεξιοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού, το
αυξημένο κόστος που απαιτείται για την απόκτηση δεξιοτήτων, καθώς και την ανάγκη
να διατηρηθούν ανταγωνιστικές αμοιβές για να διατηρήσουν το έμπειρο προσωπικό
της συμμόρφωσης. Στα G-SIFI, το 60 % αναμένουν εξειδικευμένο προσωπικό
συμμόρφωσης που κοστίζει περισσότερο (έναντι 83 % το 2016).



Μείωση του ρυθμού αύξησης του Συνολικού Προϋπολογισμού Συμμόρφωσης. Το
53% των επιχειρήσεων αναμένει ο συνολικός προϋπολογισμός της συμμόρφωσης να
είναι υψηλότερος κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών (έναντι 69% για το 2016).
Αυτό αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές και με τις αναμενόμενες μεταβολές στο μέγεθος
της ομάδας συμμόρφωσης, όπου το στο 53 % αναμένεται η ομάδα συμμόρφωσης να
παραμείνει η ίδια, και στο 42 % αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο έτος.



Ένα μέλλον ρυθμιστικής αβεβαιότητας. Η ρυθμιστική αβεβαιότητα και οι αλλαγές που
προκαλούνται από τις πολιτικές εξελίξεις, κυρίως με την προεδρία Trump και το Brexit,
θεωρήθηκαν ως μερικές από τα μεγαλύτερες προκλήσεις που αναμένεται να
αντιμετωπίσουν το 2017 οι επαγγελματίες συμμόρφωσης. Παρ’ όλα αυτά, υπήρξε μια
μικρή μείωση στον αναμενόμενο ρυθμό αύξησης των ρυθμιστικών απαιτήσεων, με το
62 % των ερωτηθέντων που αναμένει τις ρυθμιστικές αρχές να ανακοινώσουν
περισσότερες απαιτήσεις στο 2017 (έναντι 69 % για το 2016), και το 22 % να αναμένουν
σημαντικά περισσότερες (έναντι 26 % το 2016).
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Παρακολούθησηση των κανονιστικών αλλαγών. Υπήρξε μια μείωση του αριθμού των
επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν περισσότερο από μια ημέρα την εβδομάδα για την
ανάλυση των ρυθμιστικών αλλαγών (26% το 2017- έναντι 35 % το 2016). Κατά την ίδια
περίοδο, δεν υπήρξε καμία μείωση του όγκου των κανονιστικών πληροφοριών που οι
επιχειρήσεις πρέπει να παρακολουθούν. Αυτό μπορεί να αποδοθεί είτε σε βελτίωση
της αποτελεσματικότητας με τη χρήση της τεχνολογίας, ή σε περιορισμένους
πόρους. Παράλληλα, υπήρξε μια μείωση του ποσοστού των ομάδων συμμόρφωσης
που εργάζονται περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα για την τροποποίηση
εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών, ώστε να αντικατοπτρίζουν τους τελευταίους
ρυθμιστικούς κανόνες (3 % το 2017, έναντι 4 % το 2016, 7 % το 2015, 11 % το 2014).



Έμφαση στους ρυθμιστικούς κινδύνους. Η συνεχής έμφαση στους ρυθμιστικούς
κινδύνους είναι αμείωτη, με το 70 % των επιχειρήσεων να αναμένουν την εστίαση στη
διαχείριση ρυθμιστικών κινδύνων να αυξηθεί το 2017 (έναντι 73 % το 2016). Το 20%
αναφέρει η εστίαση αυτή να είναι σημαντικά μεγαλύτερη (έναντι 22 % το 2016),
κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης εστίασης των ρυθμιστικών αρχών στην
αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην Εταιρική Κουλτούρα και τον Κίνδυνο Συμπεριφοράς.



Προσωπική ευθύνη. Ένα επίπεδο πραγματισμού δείχνει την αναμενόμενη αύξηση της
προσωπικής ευθύνης, με το 48 % των ερωτηθέντων να αναμένει η προσωπική ευθύνη
των επαγγελματιών κανονιστικής συμμόρφωσης να αυξηθεί το 2017 (έναντι 60 % το
2016). Η μείωση ισχύει και για τα G-SIFIs με το 11 % να αναμένει σημαντική αύξηση της
προσωπικής ευθύνης για το 2017, (έναντι 27 % το 2016).



Outsourcing. Το Outsourcing συνεχίζει να είναι μια καθιερωμένη πρακτική για τις
επιχειρήσεις, με το 28 % να αναθέτει σε τρίτους μέρος, ή το σύνολο των λειτουργιών
της κανονιστικής συμμόρφωσής τους (έναντι 25 % το 2016). Όπως και την
προηγούμενη χρονιά, οι δύο πιο σημαντικοί λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν η έλλειψη
σε δεξιότητες κανονιστικής συμμόρφωσης στην εταρεία, καθώς και η ανάγκη για
πρόσθετη βεβαιότητα σχετικά με τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης.
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Αύξηση των επιπτώσεων της τεχνολογίας. Το 33% των επιχειρήσεων και το 48% των G-SIFIs
περιμένουν μεγαλύτερη συμμετοχή της λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης στην
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σχετικά με έργα Fintech και Regtech για το 2017. Αυτό
είναι ενισχύεται και από το οτι το 48 % του συνόλου των ερωτηθέντων, αναμένουν να
επενδύουν περισσότερο χρόνο στο 2017 την αξιολόγηση της ασφάλειας σχετικά με τον
Internet στην εταιρεία τους.



Συντονισμός μεταξύ των Λειτουργιών Ελέγχου (Κανονιστική Συμμόρφωση, Εσωτερικός
Έλεγχος, Νομικό Τμήμα). Μία διαρκώς φτωχή σχέση όσον αφορά τον συντονισμό, με
μικρές αλλαγές στην αλληλεπίδραση και την εναρμόνιση των λειτουργιών ελέγχου. Οι
επιχειρήσεις φαίνεται πως εξακολουθούν να χάνουν ευκαιρίες αξιοποίησης των
περιορισμένων πόρων των λειτουργιών ελέγχου, με μόνο το 50 % των λειτουργιών
κανονιστικής συμμόρφωσης να συνεργάζονται περισσότερο από μία ώρα την εβδομάδα με
τον εσωτερικό έλεγχο. Οι ομάδες κανονιστικής συμμόρφωσης των G-SIFIs δείχνουν
υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας, με το 19 % ξοδεύουν περισσότερο από οκτώ ώρες
διαβούλευσης την εβδομάδα με τις άλλες λειτουργίες ελέγχου σε θέματα κανονιστικής
συμμόρφωσης, σε σύγκριση με 11 τοις % για όλες τις άλλες επιχειρήσεις.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο καμπής, όπου υπάρχει πλέον περισσότερη εμπειρία και
αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του Κόστους Κανονιστικής Συμμόρφωσης, επιπρόσθετα
όμως δημιουργούνται νέες προκλήσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση της Εταιρικής Κουλτούρας
και του Κινδύνου Συμπεριφοράς. Τα Διοικητικά Συμβούλια έχουν να λάβουν σημαντικές
αποφάσεις στο εγγύς μέλλον για τις προτεραιότητες ανάμεσα στις τρέχουσες ανάγκες του Κόστους
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και στην Διαχείριση της Εταιρικής Κουλτούρας σε μια νέα βάση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα για την Εταιρική Κουλτούρα και τον Κίνδυνο Συμπεριφοράς 2017:
https://risk.thomsonreuters.com/en/resources/special-report/culture-and-conduct-risk-2017.html
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα για το Κόστος Κανονιστικής Συμμόρφωσης 2017:
https://risk.thomsonreuters.com/en/resources/special-report/cost-compliance-2017.html
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Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε άμεσα με τους συντάκτες των ερευνών:
1.
2.
3.

Ms Stacey English, uk.linkedin.com/in/stenglish
Ms Susanna Hammond, uk.linkedin.com/in/susannahhammond
Mr Ashley Kovas, uk.linkedin.com/in/ashleykovas

H Thomson Reuters στην Ελλάδα
Η Thomson Reuters δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1960 και από το
1984 σαν Ανώνυμη Εταιρεία, Thomson Reuters Ελλάς ΑΕ. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία
παροχής Χρηματοικονομικών Πληροφοριών και Ειδήσεων στην Ελλάδα και απασχολεί 30
άτομα εξειδικευμένο προσωπικό.
Το πελατολόγιο περιλαμβάνει όλες τις Τράπεζες, ΔΕΚΟ, Υπουργεία, Κρατικούς Οργανισμούς,
Χρηματιστηριακές Εταιρείες, Εταιρείες Επενδύσεων, Μεγάλες Επιχειρήσεις (Βιομηχανικές,
Εμπορικές, Ενεργειακές, Ναυτιλιακές, Κατασκευαστικές, κλπ), Ιδιώτες Επενδυτές και
Ακαδημαικά Ιδρύματα.
Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες χρηματοικονομικών και επιχειρηματικών
πληροφοριών, πλαισιωμένες με την πλέον αξιόπιστη παγκόσμια οργάνωση παροχής ειδήσεων.
Από το 2017 παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης γαι την Εταιρική Διακυβέρνηση, την
Διαχείριση Κινδύνου και την Κανονιστική Συμμόρφωση και σε Ελληνικές επιχειρήσεις και
οργανισμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Χρίστος Λιβαδάς
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Thomson Reuters Ελλάς ΑΕ
‘Oθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Τηλ. +302103311800,+306948754333
Chris.livadas@thomsonreuters.com
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Στις 28 Ιουνίου 2015, επιβλήθηκαν στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό
σύστημα περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και τη μεταφορά
κεφαλαίων στο εξωτερικό, ως αποτέλεσμα της ανεπιτυχούς
προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης να καταλήξει σε
συμφωνία με τους πιστωτές της σχετικά με ένα τρίτο πρόγραμμα
μακροοικονομικής προσαρμογής.
Έκτοτε, αν και οι περιορισμοί έχουν σταδιακά αρθεί, εντούτοις, η
μεγαλύτερη επίπτωση αυτών αφορά στη σταδιακή αύξηση της αποδοχής
ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών
από καταναλωτές και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Δεκέμβριο του 2016
ψηφίστηκε ο Νόμος 4446/2016, με τις διατάξεις του οποίου καθιερώθηκε, μεταξύ
άλλων, από τις 27 Ιουλίου 2017, η υποχρεωτική αποδοχή συναλλαγών με κάρτες
πληρωμών (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) από επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και μια σειρά από κίνητρα προς καταναλωτές για
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (π.χ. υπηρεσίες μεταφοράς πιστώσεων,
υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων, εκτέλεση συναλλαγών πληρωμών με κάρτες
πληρωμών), όπως η δημιουργία Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (Λοταρία) ή το
«χτίσιμο» αφορολόγητου ορίου για την πραγματοποίηση δαπανών απόκτησης
αγαθών και λήψης υπηρεσιών μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Περαιτέρω, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η αξιοποίηση των εναλλακτικών καναλιών
εξυπηρέτησης της πελατείας των τραπεζών για πληρωμές ή μεταφορές κεφαλαίων
(internet, mobile, phone banking, ΑΤΜ, APS) έναντι των τραπεζικών καταστημάτων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) από τις
τράπεζες-μέλη της:
(i) Ο αριθμός και η αξία συναλλαγών μέσω internet banking αυξήθηκε, σε ετήσια
βάση, κατά 40% και 29% αντίστοιχα.
(ii) Ο αριθμός και η αξία συναλλαγών μέσω mobile banking αυξήθηκε, σε ετήσια
βάση, κατά 142% και 82% αντίστοιχα.
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Σύμφωνα με την πρόσφατη (Ιούλιος 2017) μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος για την
Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, ο συνολικός αριθμός
των εκδοθεισών καρτών πληρωμών αυξήθηκε περαιτέρω το 2016, κατά 5% (σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό αναφοράς το 2015), για να φτάσει τις 15 εκατ.
κάρτες. Ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 513 εκατ. (+ 35%
σε ετήσια βάση) και η αξία των αντίστοιχων συναλλαγών σε 55 δισ. ευρώ (+ 4% σε
ετήσια βάση).
Ωστόσο, η χρήση των καρτών πληρωμών εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλότερα
επίπεδα, εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Σήμερα, αντιστοιχούν 50 συναλλαγές καρτών πληρωμών ανά κάτοικο στην Ελλάδα
(2015: 13, 2014: 8), σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ που διαμορφώνεται σε 90
συναλλαγές ανά κάτοικο.
Όσον αφορά τη διαδικασία προσαρμογής των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών, η
κύρια πρόκληση έγκειται στο ύψος των επενδύσεων που θα απαιτηθούν για την
τεχνική αναβάθμιση των εσωτερικών τους συστημάτων και διαδικασιών,
προκειμένου να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις τρέχουσες τάσεις, σε επίπεδο
ζήτησης, στο πεδίο των πληρωμών. Από την άλλη πλευρά, εάν συγκρίνουμε την εν
λόγω επένδυση με τη διαχείριση των μετρητών και το κόστος που αυτή συνεπάγεται,
καταλήγουμε με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι
σημαντικά.
Αναφορικά με τις τράπεζες, ο επαρκής εφοδιασμός της εγχώριας αγοράς με
τερματικά αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών (POS) με σκοπό τη
συμμόρφωση με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές, συνιστά ύψιστη προτεραιότητα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι τα
τελευταία δύο (2) έτη ο αριθμός των διαθέσιμων POS έχει διπλασιαστεί (από
210.000-220.000 σε περισσότερες από 400.000 συσκευές). Σήμερα, όλοι οι
καταναλωτές της χώρας μας θεωρούν δεδομένη την αποδοχή των καρτών τους για
τις αγορές τους, ακόμα και για καθημερινές μικροπληρωμές.
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Επιπλέον, οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες παρέχουν, από τον Απρίλιο του 2016,
την απόλυτα ασφαλή λύση ηλεκτρονικών πληρωμών “MyBank” για αγορές μέσω
διαδικτύου από ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες τους (c2b και b2b e-commerce), με
χρήση του internet banking. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους,
η λύση ηλεκτρονικών πληρωμών “MyBank” παρουσίασε αξιοσημείωτη συνολική
αύξηση άνω του 800% σε όρους αξίας συναλλαγών και ένα αυξανόμενο ποσοστό
υιοθέτησής της από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά
ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να προσεγγίζει τα 15 εκ.
ευρώ, τη μέση αξία κάθε συναλλαγής να διαμορφώνεται σε 200 ευρώ και με την
υψηλότερου ποσού συναλλαγή να ξεπερνά τα 11.000 ευρώ.
Ακολούθως, τον Μάιο του 2017, οι τράπεζες ανακοίνωσαν την παροχή της
διατραπεζικής λύσης “IRIS mobile πληρωμές”, για άμεσες πληρωμές μέχρι 500 ευρώ
ανά ημέρα ανά εγγεγραμμένο πληρωτή. Σήμερα, περισσότεροι από 80.000
εγγεγραμμένοι χρήστες πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές μέσω των φορητών τους
συσκευών (π.χ. κινητού τηλεφώνου) σε πραγματικό χρόνο, 24Χ7, στην ίδια ή
διαφορετική τράπεζα, με άμεση πίστωση του ποσού στον λογαριασμό του δικαιούχου.
Δεδομένου ότι τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν το κύριο μέσο πληρωμών στην
Ελλάδα, ο πρωταρχικός στόχος του εγχώριου τραπεζικού συστήματος είναι η σταδιακή
μείωση της χρήσης τους από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας
περαιτέρω τα κίνητρα προς την πελατεία τους (π.χ. μέσω χαμηλών έως μηδενικών
χρεώσεων για την πραγματοποίηση άμεσων πληρωμών μικρής αξίας ή μέσω της
επέκτασης των υφιστάμενων προγραμμάτων επιβράβευσης για την εκτέλεση
συναλλαγών με κάρτες πληρωμών).
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