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ορόσημο για τη νέα εποχή 
της ICAP. Τι σηματοδοτεί 
η ένταξη της εταιρείας 
στην οικογένεια της CRIF 
και πώς κλείνει για εσάς η 
φετινή χρονιά;
Μετά την εξαγορά της ICAP 
AE και των θυγατρικών 
της από την CRIF, στις 23 
Δεκεμβρίου 2021, ο Όμι-
λός μας μετονομάστηκε σε 
ICAP CRIF και στις τέσ-
σερις χώρες όπου έχουμε 
παρουσία, ήτοι Ελλάδα, 
Ρουμανία, Βουλγαρία και 
Κύπρο. Έκτοτε η εταιρεία, 
με την ίδια ακριβώς διοικη-
τική ομάδα, μπήκε σε μια 
νέα εποχή, την ICAP CRIF 
3.0, συνεχίζοντας την πολύ 
πετυχημένη ιστορία των 58 
χρόνων της. Σε αυτήν τη 
νέα εποχή για την εταιρεία, 
είναι πολύ σημαντικό, όπως 
αποδείχθηκε στην πράξη, 
ότι η ICAP ταιριάζει με την 
CRIF, αφού διαθέτει ταυ-
τόσημες αξίες, κουλτούρα 
και έντονα αναπτυξιακή 
δυναμική, με ανθρωποκε-
ντρική προσέγγιση και ESG 
ευαισθησίες. 

Το 2022 ήταν, λοιπόν, 
ένα έτος μεγάλων αλλαγών 
και προσαρμογής. Έχοντας 
βάλει ψηλά τον πήχη, φέ-
ραμε εις πέρας τα φιλόδοξα 
πλάνα για την περαιτέρω 
δυναμική μας ανάπτυξη και 
ενισχύσαμε τη θέση μας ως 
ηγέτιδα εταιρεία στην αγο-
ρά Λύσεων Πιστωτικού Κιν-
δύνου και Επιχειρηματικής 
Πληροφόρησης στη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη. Ανα-
μένουμε, λοιπόν, να ολο-
κληρώσουμε τη φετινή δύ-
σκολη χρονιά με μια ισχυρή 
αύξηση 7% στα Έσοδα και 
12% στο EBITDA σε σχέση 
με το 2021.
Ποιες είναι οι προκλήσεις 

που αντιμετωπίζετε ως 
ηγεσία μετά την εξαγορά 
της ICAP και πόσο έχει αλ-
λάξει ο τρόπος λειτουργίας 
και οι προτεραιότητές σας;
Η εξασφάλιση μιας γρή-
γορης και πετυχημένης 
ενσωμάτωσης της ICAP 
στον παγκόσμιο οργανισμό 
της CRIF αποτέλεσε έναν 
από τους πρώτους στόχους 
που θέσαμε μετά την εξα-
γορά. Αυτό είναι ένα σύν-
θετο Change Management 
Project, που έχει υλοποιη-
θεί, σε μεγάλο βαθμό, με 
συγκεκριμένο πλάνο με-
τάβασης, μετά από πολλές 
ώρες δουλειάς και επικοι-
νωνίας. 

Για να επιταχυνθεί, ορί-
σαμε δύο υψηλόβαθμα στε-
λέχη, ένα από την CRIF και 
ένα από εμάς, ως Integration 
Managers. Η πρώτη φάση 
του έργου συμπεριλάμβανε 
την εμπέδωση του οράμα-
τος, της στρατηγικής, της 
κουλτούρας και του συστή-
ματος διοίκησης της CRIF, 
και απαιτούσε να μάθει 
καλά ο ένας τον άλλο. Στη 
συνέχεια, πολλά στελέχη 
σε όλα τα επίπεδα εργά-
στηκαν σε κοινές ομάδες, 
για να εξασφαλίσουμε τις 
αναγκαίες οργανωτικές μας 
αλλαγές, καθώς και την 
εναρμόνιση των πληροφο-
ριακών συστημάτων, της 
απαιτούμενης χρηματοοικο-
νομικής πληροφόρησης, των 
συστημάτων διοίκησης του 
ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. 

Πλέον σήμερα, με έμφα-

I CA P

«Μία νέα εποχή με φιλόδοξα 
πλάνα άρχισε για την ICAP CRIF» 
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου μιλάει για τη εποχή 
«ICAP CRIF 3.0», για τα νέα δεδομένα που φέρνει για τους πελάτες 
και τους ανθρώπους του ομίλου και για την ανάγκη να παραμείνουμε 
σε βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης, παρά τις πολλαπλές κρίσεις που 
συμβαίνουν.
 AΠΟ ΤΟΝ ΤΆΣΟ ΖΆΧΟ

ση στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό, την επιχειρημα-
τικότητα και έχοντας ολο-
κληρώσει τις οργανωτικές 
μας αλλαγές, προχωράμε 
στη δημιουργία δύο Local 
Competence Centers, που 
θα βοηθήσουν στη με-
ταφορά της παγκόσμιας 
τεχνογνωσίας του ομίλου 
και στην υποστήριξη των 
καινοτόμων CRIF Solutions. 
Η εποχή ICAP CRIF σίγου-
ρα θα είναι ωφέλιμη για 
τους πελάτες μας, καθώς 
θα έχουν πλέον πρόσβαση, 
όχι μόνο στις μοναδικές 
και συνεχώς εξελισσόμενες 
υπηρεσίες που για χρόνια 
προσφέρει η εταιρεία, αλλά 
και στις νέες προηγμένες 
λύσεις της CRIF. Επιπρό-
σθετα, είναι σημαντικό ότι 
δημιουργούνται καλύτερες 
προοπτικές ανάπτυξης και 
εξέλιξης για όλους τους 
ανθρώπους μας. Συνεπώς, 
είμαστε ενθουσιασμένοι για 
το νέο μας ταξίδι και από-
λυτα προσηλωμένοι στην 
επίτευξη των φιλόδοξων 
στόχων μας. 
Ποιες από τις παγκόσμιες 
υπηρεσίες και λύσεις της 
CRIF έχετε ήδη λανσά-
ρει στις χώρες ευθύνης σας;
Ως 100% θυγατρική της 
CRIF έχουμε το πλεονέκτη-
μα να εκμεταλλευτούμε στο 
έπακρον τις δυνατότητες 
που δίνει ένας πολυεθνικός 
οργανισμός τόσο σε προϊ-
οντικό επίπεδο όσο και σε 
τεχνογνωσία των στελεχών 
μας. Αυτό είχε ως αποτέ-

«ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΝΘΟΥΣΊΑΣΜΕΝΟΊ ΓΊΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΤΑΞΊΔΊ 
ΚΑΊ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΊ ΣΤΗΝ ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥ 
ΦΊΛΟΔΟΞΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ». 

η εξαγορα της icap και 
των θυγατρικών της 

από την CRIF στα τέλη του 
2021 όχι μόνον ενίσχυσε το 
αποτύπωμα της εταιρείας 
και στις τέσσερις χώρες που 
έχει παρουσία (Ελλάδα, 
Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύ-
προ), αλλά αποτέλεσε και 
«εγγύηση» ενίσχυσης μιας 
πορείας 58 χρόνων. Ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου ICAP 
CRIF, Νικήτας Κωνστα-
ντέλλος, μιλώντας στο 
Fortune Greece, σχολιάζει 
ότι το «μείγμα» των συνε-
χώς εξελισσόμενων υπηρε-
σιών που επί χρόνια προ-
σφέρει η ICAP, σε συνδυα-
σμό με τις νέες, προηγμένες 
λύσεις της CRIF, θα δημι-
ουργήσουν καινούργιες 
λύσεις για τους πελάτες του 
ομίλου, αλλά και ευκαιρίες 
ανάπτυξης για τους ανθρώ-
πους του. 

Παράλληλα επισημαίνει 
ότι η σειρά των κρίσεων δεν 
θα πρέπει να αποπροσα-
νατολίσει τις επιχειρήσεις 
από τους στρατηγικούς 
στόχους και να αποτελέσει 
τροχοπέδη στην υιοθέτη-
ση πολιτικών με σκοπό τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως 
αναφέρει, η πολλαπλότη-
τα των αβεβαιοτήτων που 
βιώνουμε είναι παράλληλα 
και μια ευκαιρία ανάδειξης 
της ανάγκης για αλλαγή και 
του ρόλου της ηγεσίας, προ-
κειμένου να οδηγηθούμε σε 
μια πιο πράσινη και ενερ-
γειακά αυτόνομη, ψηφιακή, 
εξωστρεφή και κοινωνική 
οικονομία.

Σε συνέντευξή σας 
στο Fortune πέρυσι τον 
Δεκέμβριο, είχατε ορίσει 
το 2022 ως ένα έτος – 
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NΙΚΗΤΑΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ICAP CRIF

Ό Μ Ι ΛΌ Σ  C R I F 
BY  T H E  N U M B E R S

 

45 
ΧΏΡΕΣ
 
 
 4 
ΉΠΕΙΡΌΙ
 
 
 6.500 
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΙ   608 
 ΕΚΑΤ. €  
ΕΣΌΔΑ (2021) 
 
ΠΕΛΑΤΌΛΌΓΙΌ 
 
 10.500 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 
 
 600 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 
 
 82.000 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ   1 ΕΚΑΤ. 
ΙΔΙΏΤΕΣ 



λεσμα να μπορούμε να παρέχουμε το 
σύνολο των λύσεων σχεδόν άμεσα 
στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περι-
οχή των Βαλκανίων. 
Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις 
νέες προηγμένες υπηρεσίες/λύσεις 
μας σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, 
καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες 
της αγοράς.
Τα δυο τελευταία χρόνια με χαρά δια-
πιστώνουμε σημαντική πρόοδο στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο του 
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 
Ακριβώς πάνω σε αυτή την κρίσιμη 
εξέλιξη για την οικονομία, η ICAP 
CRIF παρέχει ένα ολοκληρωμένο πα-
κέτο λύσεων και υπηρεσιών σκοπεύο-
ντας στον βέλτιστό ψηφιακό μετασχη-
ματισμό των επιχειρήσεων. Κάτω από 
αυτή την ομπρέλα θα δούμε λύσεις 
όπως Digital On Boarding, Know your 

Customer, AML, Open Banking. 
Ο δεύτερος μεγάλος τομέας αφορά 

στην ολιστική προσέγγιση και διαχεί-
ριση του πελατολογίου μιας εταιρείας 
(Customer Credit Journey), όπου το 
παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο λύσεων 
έχει εμπλουτιστεί καλύπτοντας όλα 
τα στάδια ενός υποψήφιου πελάτη σε 
έναν οργανισμό, ξεκινώντας από την 
αποδοχή ενός πελάτη (On boarding), 
π.χ. για την παροχή ενός στεγαστικού 
δανείου, στη διαχείριση του πελάτη και 
τέλος στην πιθανή διαχείριση ληξιπρό-
θεσμων οφειλών. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, εκτός από την παροχή λύσεων 
λογισμικού όπως decision engine, loan 
origination και Collection, σήμερα δι-
αθέτουμε μια εξιδεικευμένη ομάδα με 
διεθνή εμπειρία, που μας δίνει τη δυνα-
τότητα παροχής συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών, εισάγοντας διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές στην ελληνική και ευρύτερη 

βαλκανική αγορά.
Ο τρίτος τομέας και πιο 

ειδικευμένος αφορά λύ-
σεις για την κανονιστική 
λειτουργία του τραπεζικού 
συστήματος, με έμφαση 
τον τομέα των Regulatory 
Analytics όπως για πα-
ράδειγμα Basel II & III, 
IFRS9, Early Warning 
System, ESG, Open 
Banking Data Analytics, 
αλλά και Machine Learning 
Analytics. Συγκριμένα αυτή 
την εποχή παρατηρούμε 
μια αυξημένη ζήτηση γύρω 
από την περιοχή του ESG, 
αναφορικά με την πρόβλε-
ψη εκπομπών ρύπων των 
επιχειρήσεων και τη δια-
χείριση του ρίσκου από την 

κλιματική αλλαγή. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, πέρα από 
την εφαρμογή τους στον 
τραπεζικό τομέα, βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος και στον 
τομέα των τηλεπικοινωνί-
ων, αλλά και στον ασφαλι-
στικό κλάδο.

Θα ήθελα, επίσης, να 
τονίσω το γεγονός ότι η 
μεγάλη γκάμα υπηρεσιών 
επιχειρηματικής πληροφό-
ρησης και διαχείρισης κιν-
δύνων, που χρόνια η ICAP 
πετυχημένα παρέχει, σε 
συνδυασμό με τα προϊόντα 
και λύσεις της CRIF, καθι-
στούν τη νέα ICAP CRIF ως 
ένα One Stop Shop, όπου οι 
πελάτες μπορούν να απο-
λαμβάνουν υψηλής ποιότη-
τας τεχνολογικά προϊόντα 

και υπηρεσίες, με στόχο την 
αύξηση της παραγωγικότη-
τας και συνάμα τη βέλτιστη 
διαχείριση του επιχειρημα-
τικού ρίσκου.
 Ό  υψηλός πληθωρισμός 
λειτουργεί ως τροχοπέδη 
στο αναπτυξιακό ελληνικό 
αφήγημα. Ποια  πιστεύετε 
ότι είναι τα «αντίβαρα» της 
ελληνικής οικονομίας;
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, 
όπως ο πόλεμος στην Ου-
κρανία, προκάλεσαν ένα 
domino συνεπειών στην 
παγκόσμια οικονομία. Η 
άνοδος των τιμών και ο 
πληθωρισμός, κάτι για το 
οποίο κανένας δεν ανέμενε 
να συζητούμε εν έτει 2022, 
είχαν ξεκινήσει πριν από 
την ουκρανική κρίση, κυρί-
ως λόγω των προβλημάτων 
που αντιμετώπιζε η εφοδια-
στική αλυσίδα, και μεγεθύ-
νεται με τον περιορισμό της 
προσφοράς των βασικών 
προϊόντων, ιδιαιτέρως στην 
Ενέργεια. Δυστυχώς, η 
ελληνική οικονομία, ως μια 
οικονομία κατανάλωσης, 
αντιμετωπίζει μεγάλες προ-
κλήσεις. Συγχρόνως, όμως,
δημιουργούνται ευκαιρίες 
για μετασχηματισμό της 
προς μια πιο πράσινη και
ενεργειακά αυτόνομη, 
ψηφιακή, εξωστρεφή 
και κοινωνική οικονομία, 
μέσω της αξιοποίησης των 
ευρωπαϊκών προγραμμά-
των ανάκαμψης, όπως το 
NextGenerationEU, που 
μπορούν, υπό προϋποθέ-
σεις, να στηρίξουν τους 
ρυθμούς ανάπτυξης έως την 
αναμενομένη αποκλιμάκω-
ση και την επιστροφή του 
πληθωρισμού σε ποσοστά 
γύρω στο 2%. 
Σε ένα περιβάλλον πολλα-
πλών κρίσεων, ποιες είναι 

I N F O  

Ή Crif, παγκόσμια εταιρεία 
που εξειδικεύεται σε 
credit bureau, επιχειρη-
ματική πληροφόρηση και 
ψηφιακές λύσεις για την 
επιχειρηματική ανάπτυξη 
και την ανοιχτή τραπεζική, 
προχώρησε στην εξαγορά 
της Icap τον Δεκέμβριο 
του 2021. 
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«ΩΣ 100% ΘΥΓΑΤΡΊΚΗ ΤΗΣ CRIF ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΊΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΊΝΕΊ 
ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΕΘΝΊΚΟΣ ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΣ ΤΟΣΟ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΊΚΟ ΕΠΊΠΕΔΟ, 
ΟΣΟ ΚΑΊ ΣΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΑΣ».

T H E  B R I E F

Ο πρόεδρος & διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου ICAP 
CRIF, Νικήτας Κωνσταντέλλος.

οι κυριότερες ανάγκες των 
επιχειρήσεων;
Η πολλαπλότητα των 
αβεβαιοτήτων καθιστά τη 
μέτρηση και τη διαχείριση 
των κινδύνων μια εξόχως 
δύσκολη άσκηση, η οποία 
θα μπορούσε να έχει δύο 
πρόσωπα. Η δυσμενής ει-
κόνα που συνοψίζεται για 
τις επιχειρήσεις δεν πρέπει 
να εκλαμβάνεται περιορι-
στικά μόνο ως προβλήματα 
και προκλήσεις στο risk 
management, αλλά και ως 
ευκαιρία ανάδειξης της 
ανάγκης για αλλαγή και 
του ρόλου της ηγεσίας, που 
καλείται να παίρνει γρήγο-
ρα αποφάσεις. Προϋπόθε-
ση εδώ είναι οι αποφάσεις 
να λαμβάνονται έχοντας 
όσο το δυνατόν πληροφο-
ρία που να είναι ταυτόχρο-
να επίκαιρη, σχετική και 
συνεκτική. Οι ανάγκες δια-
φοροποιούνται, καθώς κάθε 
κλάδος και, κατ’ επέκταση, 
κάθε επιχείρηση έχει ιδι-
οσυγκρατικά στοιχεία. Η 
ανθεκτικότητα, ως ικανό-

τητα απορρόφησης θετικών 
και απόκρουσης αρνητικών 
σοκ από το εξωτερικό περι-
βάλλον, σε συνδυασμό με 
τον βαθμό έκθεσης σε αυτά, 
καθορίζει τις στοχευμένες 
ανάγκες και τις στρατηγι-
κές που θα πρέπει να ακο-
λουθηθούν. 
Τα κριτήρια ESG αναμένεται 
να διαδραματίσουν σημα-
ντικό ρόλο στην αξιολόγη-
ση της πιστωτικής ποιότη-
τας. Πόσο σημαντικά είναι 
τα κριτήρια βιωσιμότητας 
για εσάς και πώς προσαρ-

μόζεται η ICAP CRIF σε 
αυτές τις προκλήσεις;
Η σειρά των κρίσεων δεν 
θα πρέπει να αποπροσανα-
τολίσει τις επιχειρήσεις από 
τους στρατηγικούς στόχους 
και να αποτελέσει τροχο-
πέδη στην υιοθέτηση πολι-
τικών με στόχο τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Για τη χάραξη 
τέτοιων πολιτικών, προα-
παιτούμενο είναι η ανα-
γνώριση των ESG κίνδυνων 
που προέρχονται από την 
υφισταμένη δραστηριότητα 
της επιχείρησης, τόσο ενδο-
γενώς όσο και εξωγενώς. Η 
ΙCAP CRIF, μέσω του θε-
σμικού της ρόλου ως Credit 
Rating Agency, αναπτύσσε-
ται υλοποιώντας καινοτόμες 
υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Οι πρωτοβουλίες 
που συντελούνται στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση με σκοπό 
την υιοθέτηση κριτηρίων 
ESG ρίσκου στη στρατηγι-
κή επιχειρήσεων, έχουν ως 
αποδέκτες τις επιχειρήσεις, 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα και τους επενδυτές 

και έχουν οδηγήσει σε 
μια νέα γενιά προϊόντων 
Ratings που στόχο έχουν να 
υποστηρίξουν τη πιστωτική 
και επενδυτική στρατηγική 
των επιχειρήσεων, καθώς 
και να αναδιαμορφώσουν 
τον τρόπο με τον οποίο 
λαμβάνονται οι αποφά-
σεις, χρηματοδοτούμενων 
και χρηματοδοτών. Η 
ΙCAP CRIF έχει αναπτύ-
ξει προβλεπτικά μοντέλα 
αξιολόγησης ESG Risk, 
καλύπτοντας όλους τους 
κλάδους δραστηριότητας 
στην ευρωπαϊκή οικονομική 
ζώνη και διαθέτει πλήρη 
κατάλογο με προϊόντα ΕSG 
Risk Ratings, που δύνανται 
να παρέχουν αξιολογήσεις 
σε επίπεδο επιχειρήσεων, 
κλάδου δραστηριότητας και 
χώρας για όλες χώρες της 
Ευρώπης. Οι αξιολογήσεις 
ΕSG Risk Ratings θα συμ-
βάλουν και στην ανάπτυξη 
της νέας γενιάς Credit 
Ratings, αναδεικνύοντας 
τους κινδύνους E, S και G 
ως αναπόσπαστο κομμάτι 
της προβλεψιμότητας και 
της διαχείρισης των πιστω-
τικών κινδύνων. Τέλος, με 
στόχο τη βέλτιστη προσέγ-
γιση του ESG ρίσκου είναι 
διαθέσιμη και η πλατφόρμα 
SynESGy, που αποτελεί 
ξεχωριστή online υπηρεσία 
της CRIF, η οποία προ-
σφέρει ESG Performance 
Ratings που αξιολογούν το 
βαθμό υιοθέτησης και συμ-
μόρφωσης των επιχειρήσε-
ων στα κριτήρια ESG. 


