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Ο ρόλος του CFO αναπτύχθηκε σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια, με πολλούς να έχουν δει τις αρμοδιότητές τους να 

διευρύνονται και να αναδιαμορφώνονται. Σε ένα ολοένα 

και πιο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, όπου η μία κρίση 

διαδέχεται την άλλη, ο CFO καλείται να κρατάει σταθερό το 

τιμόνι απέναντι σε διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.  

Μια αυξανόμενη τάση που είναι εξαιρετικά σημαντική για 

τη διαμόρφωση του ρόλου του σύγχρονου CFO είναι η 

ανάδειξη της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής 

διακυβέρνησης (ESG) ως βασικής επιχειρηματικής 

προτεραιότητας. Ενώ στο παρελθόν, οι προσπάθειες 

υποστήριξης του ESG συνήθως θεωρούνταν ότι είχαν μικρό 

τελικό όφελος, ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια οι ηγέτες των 

επιχειρήσεων αναγνωρίζουν ότι το ESG επηρεάζει την 

οικονομική ανθεκτικότητα και την απόδοση ενώ αποτελεί 

βασικό πυλώνα για βιώσιμες, κοινωνικά 

συνειδητοποιημένες επιχειρηματικές πρακτικές για πιο 

κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις.  

Η εφαρμογή ESG στρατηγικής είναι κρίσιμη για την 

οικοδόμηση μιας ισχυρής, ανθεκτικής εταιρείας. Σύμφωνα 

με την Business & Sustainable Development Commission, οι 

οργανισμοί που πορεύονται με άξονα τη βιωσιμότητα θα 

έχουν αποφέρει τουλάχιστον 12 τρισεκατομμύρια δολάρια 

σε αποταμιεύσεις και νέα έσοδα έως το 2030 στους τομείς 

της ενέργειας, των πόλεων, των τροφίμων και της υγείας. 

Επιπλέον, οι εταιρείες που υποστηρίζουν ενεργά τις 

πρωτοβουλίες ESG ενισχύουν τη δυνατότητα προσέλκυσης 

επενδυτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το 

International Institute for Sustainable Development, οι 

βιώσιμες επενδύσεις στις ανεπτυγμένες χώρες αυξήθηκαν 

κατά 68% από το 2014 έως το 2019. 

Επιπλέον, είναι σαφές ότι έχουμε δει μια παγκόσμια 

αλλαγή όσον αφορά τις καταναλωτικές αξίες. Τα ζητήματα 

εταιρικής ευθύνης και βιωσιμότητας έχουν τεθεί στο 

επίκεντρο, με πολλούς καταναλωτές να υποστηρίζουν 

έμπρακτα εταιρείες με εντυπωσιακά διαπιστευτήρια ESG. 

Επιπλέον, η ισχυρή ESG απόδοση μπορεί να συμβάλλει στη 

δημιουργία μιας “θελκτικής” πρότασης αξίας για τους 

εργαζόμενους, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να προσελκύσουν, να 

εμπνεύσουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα.  

Ωστόσο, ο καθορισμός μιας ESG στρατηγικής δεν είναι 

καθόλου απλός. Υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα 

αναφοράς, που κυμαίνονται από τη βασική υποχρεωτική 

αναφορά που επιβάλλεται από ορισμένες χώρες ή περιοχές 

έως τα πρότυπα ευρύτερης εμβέλειας, όπως το Global 

Reporting Initiative (GRI) ή το Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB), το οποίο χαρτογραφεί 77 ειδικές 

μετρήσεις. Από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι 

την ηθική και την ασφάλεια, ο CFO πρέπει να καθορίζει 

ποιες μετρήσεις είναι οι πιο χρήσιμες για την αξιολόγηση 

και την αναφορά της απόδοσης ESG της εταιρείας που 

δραστηριοποιείται. 



 
 
 
 

Τελικά, οι μετρήσεις ESG είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 

τις οικονομικές μετρήσεις. Η ώθηση προς πιο υπεύθυνες 

πρακτικές οδηγεί την επιχείρηση σε μακροπρόθεσμη 

σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και κερδοφορία. Με τη 

δημιουργία βιώσιμων εσωτερικών διαδικασιών και την 

προώθηση της διαφανούς υποβολής εκθέσεων, ο 

σύγχρονος CFO ανοίγει το δρόμο για ένα ανθεκτικό μέλλον 

για τους εργαζόμενους, τους ενδιαφερόμενους και τους 

μετόχους. 

 

 


