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Πολλοί θεωρούν ότι η λογιστική είναι μια ουδέτερη πράξη δεδομένων. Η θεωρία αυτή έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η
λογιστική λειτουργεί μέσα σε δεδομένο οικονομικό - κοινωνικό περιβάλλον και προσαρμόζεται όσο και εξαρτάται από αυτό.
Ο Βασίλης Φίλιος, στο άρθρο του «Λογιστική: 100 χρόνια μετά», θέτει τους παράγοντες που μελλοντικά θα απασχολήσουν την ανθρώπινη κοινωνία και ταυτόχρονα θα μετατρέψουν τη λογιστική σε μια
κοινωνική επιστήμη με νέα καθήκοντα. Η λογιστική του αέρα ή του
νερού, π.χ., είναι μερικά από τα στοιχεία του κοντινού μας μέλλοντος.
Αν ο άνθρωπος μετοικήσει σε άλλα αστέρια, η λογιστική θα αποκτήσει
εντελώς φουτουριστικά χαρακτηριστικά –μερικά από τα οποία προσπαθεί να φανταστεί και να βάλει στο χαρτί ο συγγραφέας του άρθρου.
Βαδίζουμε στη μεταμνημονιακή εποχή και οι έρευνες των μεγάλων
εταιρειών στρέφονται προς τη διερεύνηση της επόμενης ημέρας. Αν
και πολλές φορές τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών μοιάζουν
αντιθετικά και αντιφατικά, εντούτοις προσφέρουν υλικό για μελέτη
και, από την άλλη μεριά, εκφράζουν την αγωνία του κόσμου της οικονομίας για το τι μέλλει γενέσθαι. Οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις,
επιχειρηματικές εξελίξεις, νέες τεχνολογίες και επιχείρηση είναι τα
σημεία-κλειδιά για να κατανοήσουμε το μέλλον της χώρας. Στο παρόν
τεύχος θα διαβάσετε πολλές ανάλογες έρευνες και εκτιμήσεις.
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NEWS Eν περιλήψει...

• ΈΚΘΕΣΗ EFRAG σχετικά με την πρόσφατη κατάσταση επικύρωσης ΔΛΠ, ΔΠΧΑ
και ΕΔΔΠΧΑ από την ΕΕ. Η ανωτέρω δημοσίευση και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
τα πρόσφατα υιοθετημένα πρότυπα ως
ακολούθως: (α) L 55/21/27.2.2018: ΔΠΧΑ
2, (β) L 265/3/24.10.2018: ΕΔΔΠΧΑ 23, (γ)
L 39/1/11.2.2019: ΔΛΠ 28 και βρίσκεται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2VJTraz.
• ΠΡΌΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΏΝ - ΆΡΘΡΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΗΣ ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ
FEE):
- «ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΙΑΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ
ΜΟΡΦΉ - ψηφιοποίηση χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των εισηγμένων
εταιρειών στην ΕΕ» (European Single
Electronic Format - Digitalising EU listed
companies’ financial information). Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2GyNYeA
- «ΌΡΙΑ ΕΞΑΊΡΕΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ - ενημέρωση του 2019»
(Audit exemption thresholds in Europe
- 2019 update). Η ανωτέρω δημοσίευση
βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://bit.ly/2SisqV0
- «Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ BREXIT ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΑΝΑΦΟΡΈΣ για
τις επιχειρήσεις, στους ελεγκτές και στην
έκθεση ελέγχου» (The impact of Brexit: on
accounting and corporate reporting for
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businesses, in auditors and on the Audit
Report). Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2Hpungn
- «ΟΔΗΓΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΌΤΗΤΑ - Τι μπορεί να περιμένει το ελεγκτικό - λογιστικό επάγγελμα;»
(The Business Insolvency Directive - What
can the accountancy profession expect). Η
ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bit.ly/2UjQPPO
• ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 15.2.2019 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ
ΤΗΣ Η IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών) ανακοινώνει πρόσφατο άρθρο του
νέου διευθύνοντος συμβούλου της με
θέμα: «Τρεις επιτακτικές ανάγκες για τη
φορολόγηση στην ψηφιακή οικονομία»
(Three Imperatives for Taxing the Digital
Economy). Το ανωτέρω άρθρο βρίσκεται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2EgNrv9
• ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 22.2.2019 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ
ΤΗΣ Η IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών) ανακοινώνει νέο πλαίσιο τεχνικού λογισμικού IFAC, που αναγνωρίζει
απαραίτητες δεξιότητες σε λογιστές (An
Illustrative Competency Framework for
Accounting Technicians). Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2LSd5N1
• ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 28.2.2019 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ
ΤΟΥ ΤΟ IPSASB εστιάζει την προσοχή
στη διαχείριση των δημόσιων οικονομι-

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

κών και στα οφέλη της υιοθέτησης των
Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB to Sharpen Focus on Public
Financial Management and Benefits of
IPSAS Adoption). Η ανωτέρω δημοσίευση
βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://bit.ly/2EdRcS2
• ΜΕ ΤΟ ΑΠΌ 10.4.2019 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ΤΗΣ Η IFAC (Διεθνής Ομοσπονδία
Λογιστών) ανακοινώνει τη δημοσίευση ερευνητικής εργασίας του ΟΑΣΑ με
τίτλο: «Η συνεισφορά των διεθνών οργανισμών σε ένα διεθνές σύστημα βασισμένο σε κανόνες» (Contribution of
International Organisations to a RuleBased International System). Η ανωτέρω
δημοσίευση βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://bit.ly/2W1OklB
• ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΔΙΉΜΕΡΗ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΟΕΛ στα γραφεία του ACCA
σε Λονδίνο και Γλασκώβη, με σκοπό την
επίσημη υπογραφή της σύμβασης για το
IFRS Certificate, τη συνάντηση με όλα τα
αρμόδια στελέχη του ACCA στα κέντρα
επιχειρήσεών του, καθώς και τη λεπτομερειακή ενημέρωση επί των νέων έργων
που δημιουργούνται από αυτό και θα ενδιέφεραν μακροπρόθεσμα το ΣΟΕΛ.

ACCA 2019
Greece Internship
Programme
Start your career in a world leading accounting firm
ACCA, in partnership with its Joint Exam Scheme partner SOEL, have partnered
with some of the biggest global accounting firms in Greece to offer 15 lucky
business, accounting and finance graduates a paid internship in October 2019.
Each internship will run for 3 months and successful candidates will gain the
opportunity to kick-start their careers with some of the industry’s leading
organisations including Deloitte, EY, Grant Thornton, Mazars and SOL Crowe.

How do I apply?

Assessment Centre

Applying for the 2019 Internship Programme
is easy. Simply send the following to
greeceinternship@accaglobal.com;

A shortlist of candidates will then be
selected and contacted via email by ACCA
inviting them to an assessment centre
in Athens on September 10th where the
successful candidates will be selected to
take part in the Internship Programme.

•

CV with English language certificate
A completed authorisation form
downloadable at – bit.ly/GreeceAuth

•

Up-to-date headshot

The closing date for entries is July 19th,
so please ensure you submit all your
details before then.

*Please note: All applicants need to be available
to attend an Assessment Centre on September
10th. Entrants must also be available to work
from October 1st for 40 hours per week for
3 months.

To apply, please send your documentation to greeceinternship@accaglobal.com
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Λογιστική:
100 χρόνια μετά
Σκέψεις και προβληματισμοί για κάτι που αλλάζει*
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ Φ. ΦΊΛΙΟΣ
Πανεπιστημιακός

«Δεν είμαι αρκετά νέος
ώστε να γνωρίζω τα πάντα»
Όσκαρ Ουάιλντ

Η

λογιστική έχει υπάρξει πριν
από την αυγή του πολιτισμού. Οι
άνθρωποι των σπηλαίων χρησιμοποιούσαν πέτρες διαφορετικού σχήματος, οι οποίες αντιπροσωπευαν
διαφορετικά ζώα που κατείχαν, κατά έναν
πρωτόγονο τρόπο τήρησης απογραφών «βιβλίου αποθήκης». Το γεγονός ότι αυτοί
αναγκάζονταν να πράξουν τοιουτοτρόπως
τόσο νωρίς στην ιστορία του ανθρώπινου
γένους υποδηλώνει ότι η λογιστική επινοήθηκε ως ένα μέσο τεκμηρίωσης τίτλων
ιδιοκτησίας επί περιουσιακών στοιχείων
τα οποία ήταν σε κίνδυνο να κλαπούν από
κάποιους άλλους. Με άλλα λόγια, η λογιστική εξυπηρετούσε –μεταξύ άλλων– στο
να εμποδίζει ενέργειες που πηγάζουν από
έλλειψη εμπιστοσύνης και ύπαρξη καχυποψίας μεταξύ των μελών μιας φυλής,
καθιστώντας τοιουτοτρόπως δυνατή την
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ανάπτυξη «εμπορικού πολιτισμού» (trading
civilization).
Η λογιστική είναι δυνατόν να ιδωθεί ως
ένας τρόπος χειρισμού της δυσπιστίας επί
δικαιωμάτων σε οφέλη.1 Στον πρώιμο Μεσαίωνα, η τήρηση λογιστικών βιβλίων με
τη δι(πλο)γραφική τεχνική αναπτύχθηκε
προκειμένου να γίνεται διαχείριση χρηματικών συναλλαγών2 και να αποτιμούνται
περιουσιακά στοιχεία κατά τέτοιο τρόπο3
ώστε να μετριέται η αξία του πλούτου των
ιδιοκτητών τους ως το υπολειπόμενο ποσό
από την αφαίρεση των υποχρεώσεων εκ του
ενεργητικού.4 Η τήρηση λογιστικών βιβλίων,
τοιουτοτρόπως, εφαρμόστηκε σε όλες τις
οικονομικές μονάδες, ιδιωτικές ή του δημοσίου, επιχειρήσεις ή αμιγώς κοινωνικού
σκοπού ιδρύματα. Η λογιστική κατέστη παγκοσμίως ενοποιούμενη ως επιστημονικός
κλάδος μέσω της δι(πλο)γραφίας.

Στον 19ο αιώνα, με την ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης και την ανάδειξη των σύγχρονων χρηματιστηρίων κάτω
από ένα συναφές καθεστώς ρυθμίσεων για
την εμπορία-διαπραγμάτευση μετοχών υπό
το ρητό «verbum meum pactum» –ο λόγος
μου συνιστά δέσμευσή μου– η διατήρηση
της εμπιστοσύνης ήταν ένας κυρίαρχος
σκοπός.
Καθώς η ανθρωπότητα κινείται περαιτέρω στην τρίτη χιλιετία, θα αποικίζονται και
θα γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης
άλλοι πλανήτες, θα γίνονται συναλλαγές
με εξωγήινους, θα ζούμε πολύ περισσότερα
χρόνια, δεν θα λαμβάνουμε τον αέρα και το
νερό ως εάν είναι σε υπάρχουσα άπειρη
προσφορά και θα πρέπει να έχουμε δοσοληψίες με ανθρωποειδή ρομπότ που θα
έχουν τουλάχιστον τόση ευφυΐα όσο εμείς
και που θα μπορούν να εργάζονται χωρίς

plan), τείνοντες να διαχειρίζονται τα κέρδη
προς τα πάνω όσο το επιτρέπει ο εμπορικός
νόμος και το φορολογικό δίκαιο, όπως άλλωστε προβάλλει ως δεδομένο η Θετική Θεωρία της Λογιστικής (Positive Accounting
Theory, Watts & Zimmerman, 1986 & 1990).
Όταν κάποιου η άνεση, η επιδοκιμασία ή η
θέση του εξαρτάται από αριθμούς, μια γενική θεωρία της λογιστικής θα ήταν ίσως
δυνατόν να προβλέπει/διαβλέπει πιθανούς
υστερόβουλους χειρισμούς τους. Όταν ένα
σύστημα είναι δυνατόν να γίνει κατανοητό
ως έχον ένα σύνολο μετρήσιμων εισροών
οι οποίες μετατρέπονται σε ένα σύνολο
μετρήσιμων εκροών, η δι(πλο)γραφική
παρακολούθηση των δύο αυτών συνόλων
μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον υφίσταται
μια μονάδα από κοινού μέτρησής τους.5 Στη
θρέψη, θερμίδες ή joules είναι τέτοιες μονάδες. Εισερχόμενοι συντελεστές (εισροές/
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υπάρξει, θα ήταν αναγκαίο να εξηγεί όλα
αυτά τα είδη (και πολλά άλλα που δεν αναφέραμε) λογιστικής. Θα ήταν αναγκαίο
να υπάρχει ένα συνεκτικό και κατανοητό
εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο να είναι
σταθερά συνδεόμενο με τις αρχές του ως
προς το είδος της λογιστικής στο οποίο αυτή
μπορεί να εφαρμοστεί. Μια τέτοια θεωρία,
όταν αυτή φτάσει –επιτέλους– σε εμάς
τους λογιστές, θα πρέπει να είναι επίσης
σε θέση να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε μη
λογιστικά, μη οικονομικά πεδία όπου τα υπό
παρατήρηση φαινόμενα είναι κατάλληλα
για λογιστική πραγμάτευση.
Ένα τέτοιο πεδίο είναι η διατροφή (θρέψη). Οι διατροφολόγοι μπορεί να έχουν την
τάση να μανουβράρουν τις μετρήσεις που
κάνουν στο βάρος και στην περιφέρεια της
μέσης προς τα κάτω, όπως οι επωφελούμενοι από πρόγραμμα επιμισθίου (bonus
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αμοιβή. Όλα αυτά τα πλαίσια διαβίωσης θα
απαιτούν όπως η λογιστική προσαρμόζεται
(και) σε αυτά.
Η λογιστική το 2019 είναι πρωτίστως χρηματοοικονομική λογιστική, με κύριο σκοπό
την εξυπηρέτηση επενδυτών ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Άλλα είδη λογιστικής έχουν
άλλες λέξεις (ειδικότερου προσδιορισμού)
μπροστά ή πίσω από τη λέξη «λογιστική»,
όπως:
→Λ
 ογιστική για διοίκηση ή διαχειριστική
λογιστική (management accounting).
→Λ
 ογιστική δημόσιου τομέα (public
sector accounting).
→ Λογιστική μη κερδοσκοπικών μονάδων
(not for profit accounting).
→ Περιβαλλοντική λογιστική
(environmental accounting)
κ.ο.κ., ως ενδεικτικά παραδείγματα.
Μια γενική θεωρία της λογιστικής, εάν
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inputs) είναι στερεές και υγρές τροφές που
μπορούν να προσληφθούν ως πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες, λιπαρά, σάκχαρα και πίτουρα, ενώ ίδια κεφάλαια είναι το βάρος και
εξερχόμενο προϊόν είναι η αναλισκόμενη
ενέργεια σε κίνηση και θερμότητα και καθαρή περιουσία είναι το λίπος και οι μύες.
Κατά τον καθηγητή Gabriel Donleavy, καθηγητή της Λογιστικής στο University of New
England της Αυστραλίας (απ’ όπου ελήφθη
το προαναφερθέν παράδειγμα), εάν υπήρχε
μια γενική θεωρία της λογιστικής, οτιδήποτε αυτή υποθέτει για την επιχείρηση και τα
ευρύτερα οικονομικά και οικολογικά πεδία
θα έπρεπε ίσως να ισχύουν και να εφαρμόζονται κατά τους πλέον ουσιώδεις τρόπους
στη θρέψη και στη διατροφολογία.6

ΤΑ ΕΠΌΜΕΝΑ ΕΚΑΤΌ ΧΡΌΝΙΑ
Επιστρέφοντας στη σε χρήμα εκφραζόμενη λογιστική –δηλαδή στην παραδοσιακή/
συμβατική χρηματοοικονομική λογιστική–
μπορούμε πλέον να ισχυριζόμαστε μετά βεβαιότητας ότι η λογιστική θεωρία μπορεί να
μας βοηθήσει να συμβάλλουμε θετικά στην
περαιτέρω εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ήδη
έχει αρχίσει να υφίσταται λογιστική για τη
χρήση των υδάτων (water accounting) και
θεωρείται σίγουρο (G. Donleavy, 2016: 157)
ότι η λογιστική για τη χρήση του αέρα θα
ακολουθήσει.7 Εάν η μόλυνση του αέρα γίνει
τοξική σε κάποια πόλη, οι αρχές, αλλά και
κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις θα αρχίσουν την εμπορευματοποίηση του (καθαρού) αέρα, κάνοντάς τον ευπώλητο προϊόν
συσκευασμένο, π.χ., σε κάποια μορφή κονσέρβας, και εντέλει μπορεί να υπάρχουν
αντλίες (καθαρού) αέρα σε βενζινάδικα
όπου οι οικογένειες θα αναπληρώνουν
τον αέρα σε ειδικά δοχεία, καθώς η στάθμη του θα χαμηλώνει. Επίσης, οι εταιρείες
που σήμερα τροφοδοτούν με υγραέριο για
μαγείρεμα ή θέρμανση, γνωρίζοντας τη
σχετική τεχνολογία, θα μπορούν εύκολα να
διαφοροποιηθούν στην παράλληλη παροχή
καθαρού, αμόλυντου αέρα. Η λογιστική για
τον σε σπανιότητα αέρα δεν θα είναι τότε
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σε τίποτε διαφορετική από τη λογιστική
για οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα. Οι επιδιωκόμενες ολοκληρωμένες λογιστικές
εκθέσεις (integrated accounting reports)
θα μετρούν τον αέρα ως φυσικό κεφάλαιο
(natural capital), δηλαδή ως περιουσιακό
στοιχείο.

ΤΑ ΕΠΌΜΕΝΑ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ (ΚΑΛΆ;)
ΧΡΌΝΙΑ
Πηγαίνοντας περαιτέρω στο μέλλον, ο αέρας θα είναι πιθανότατα ο πλέον κρίσιμος
πόρος για τους εποίκους άλλων πλανητών, σε τέτοια έκταση που μονάδες αέρα
είναι πολύ πιθανό να γίνουν ένα νόμισμα
χρηματικού αποθέματος ή τουλάχιστον
να αποτελέσει τη βάση από την οποία άλλες νομισματικές μονάδες να εξάγονται.8
Με άλλα λόγια, ο αέρας μπορεί να έρθει ο
χρόνος που θα εκπληρώσει το νομισματικό
ρόλο τον οποίο κάποτε έπαιζε ο χρυσός. Εάν
αυτό συμβεί, αυτή η κατάσταση δεν δημιουργεί νέα προβλήματα για τη λογιστική,
απλώς θέτει μία νέα μονάδα αποτίμησης
(οικονομικών) αξιών.
Κοιτάζοντας αρκετές χιλιάδες χρόνια
μπροστά μας –στο μέλλον, στα διαστρικά
(μεταξύ αστέρων) ταξίδια– οι άνθρωποι
θα ταξιδεύουν με ταχύτητα παραπλήσια
του φωτός αλλά οι διαδρομές στα κοντινά
άστρα θα παίρνουν αρκετά χρόνια και τα
πληρώματα μπορεί να σφραγίζονται κρυονικά με αναβαλλόμενη ζωογόνηση (επαναζωοδότηση) για μέγα μέρος της διαδρομής.
Ο χρόνος θα διέρχεται γρηγορότερα για τέτοιους ταξιδευτές απ’ ό,τι θα συμβαίνει για
ανθρώπους που θα μένουν στον πλανήτη
της κατοικίας τους. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα νέο λογιστικό πρόβλημα, που
δεν έχει προηγούμενο. Θα πρέπει η συνταξιοδότηση και άλλες χρηματικές –«ταμειακές»– ροές να προεξοφλούνται επί των εις
τη Γη ετών (δηλαδή των γήινων χρόνων)
που οι συνταξιούχοι θα είναι μακράν της
Γης ή με βάση τον διαστημικό χρόνο (τα έτη
δηλαδή μακράν της Γης) που σχετίζονται με
την ίδια εμπειρία της παρόδου του χρόνου

του ταξιδευτή; Ο ταξιδευτής θα προτιμά τη
δεύτερη μεταχείριση, καθώς αυτή θα του
είναι πιο χρήσιμη για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων που τον αφορούν,
αλλά αυτοί οι οποίοι εκδίδουν τις σχετικές
πολιτικές θα βρίσκουν τα γήινα χρόνια ότι
αντιπροσωπεύουν «καλύτερα» την εμπειρία
της εν λόγω υποχρέωσης. Αυτό σημαίνει ότι
θα υπάρχουν δύο σοβαρώς διαφορετικές
παρούσες αξίες της εις το μέλλον υποχρέωσης για συνταξιοδοτική δαπάνη και δεν θα
έπαιρνε πολύ καιρό για κάποιο πρόσφατα
(τότε) απόφοιτο από μια Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων να δημιουργήσει παράγωγα
χρηματοπιστωτικά μέσα προκειμένου να
γίνεται αρμπιτράζ η διαφορά μεταξύ των
δύο. Ποια θα ήταν η δίκαιη/εύλογη αξία ενός
τέτοιου παράγωγου μέσου; Θα εξαρτιόταν
από το ποιος πουλάει και σε ποιανού πλανήτη αγορά!
Πώς θα αναφέρονται τα κράτη ή οι εταιρείες για ανθρώπους οι οποίοι θα βρίσκονται σε κατάσταση αναβαλλόμενης ζωογόνησης, ενδεχομένως και για εκατοντάδες
γήινων ετών; Συνιστούν αυτοί ανθρώπινο
κεφάλαιο με ορισμένη παρούσα αξία κατά τις επιταγές της λογιστικής ανθρωπίνων πόρων (human resource accounting/
human asset accounting), εάν μπορούμε
να μεταφράσουμε το «παρούσα» σε ένα επιστημονικά δικαιολογημένο ισοδύναμο που
να βασίζεται στα δεδομένα της Γης; Συνιστούν αυτοί ένα στοιχείο του ενεργητικού,
έστω κατ’ ελάχιστον, ή μόνο ένα συνεχές
έξοδο, μέχρις ότου αυτοί επανακάμψουν
(αναταχθούν) στην κανονική διαβίωση και
αρχίσουν να εργάζονται; Το πώς μια μελλοντική επιχειρησιακή οντότητα θα λογοδοτεί
χρηματοοικονομικά γι’ αυτούς εξαρτάται
από το πώς η οντότητα (οικονομική μονάδα)
θα αποφασίσει να τους κατηγοριοποιήσει
και να τους αποτιμήσει, καθώς επίσης αυτό
εξαρτάται από τα συμβόλαια που υπογράφουν με τους ανθρώπους ως μισθωτούς,
υποθέτοντας βέβαια ότι συμβόλαια θα
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται στο
απώτερο μέλλον.

Η λογιστική της δεσπόζουσας άποψης και
οι υψηλότερου κύρους επιστήμονές της
έχουν την τάση να βλέπουν τη λογιστική
περισσότερο ως επιστήμη παρά ως τέχνη,
αποτελεσματικά ουδέτερη και αντικειμενική στην αναζήτησή της για ακριβοδίκαιη
απεικόνιση/έκφραση συμβάντων και ως
πεδίο που εστιάζεται επί οικονομικών
και επιχειρησιακών μέσων έναντι σκοπών μάλλον παρά επί των σκοπών/στόχων καθαυτών. Ο Sterling (1979: 89) και ο
Chambers (1966: 49-58, όπως αναφέρεται
επίσης στην Chua, 1986: 610), π.χ., έχουν
υποστηρίξει ότι η λογιστική μπορεί μόνο
να παρέχει πληροφόρηση για τα διαθέσιμα
χρηματοοικονομικά μέσα προς επίτευξη
οικονομικών στόχων, όχι να προδιαγράφει
τους σκοπούς καθαυτούς και πως τέτοια
πληροφόρηση είναι κατ’ ανάγκη ουδέτερη,
λόγω του ότι είναι αυστηρά διαμεσολαβητική. Ο Solomons, σε δημόσια συζήτηση
με τον Tinker (Solomons & Tinker 1991),
υποστήριξε μια ουδέτερη θέση την οποία
θεωρεί ουσιώδη για την εγκυρότητα και τη
χρησιμότητα της λογιστικής. Όλοι οι υποστηρικτές τής μετά κριτικής θεώρησης
προοπτικής της λογιστικής συμφωνούν
ότι η θέση ουδετερότητας είναι αστήρικτη,
καθώς οι λογιστές, ακαδημαϊκοί και της
πράξης, «λειτουργούν» εντός μίας κοινωνί-

αξίας του φυσικού του κεφαλαίου απ’ ό,τι
το τίμημα με το οποίο μπορεί να πωλεί τα
περιουσιακά του στοιχεία σε επενδυτικά
κεφάλαια (hedge funds) και άλλους ιδιώτες επενδυτές.14 (Σε αυτό το σημείο ας
επισημάνουμε την έλλειψη εγχειριδίων
Λογιστικής του δημόσιου τομέα, με μία
μόνον ίσως εξαίρεση.15) Εάν οι κρατικοί
μηχανισμοί υπερίσχυαν των ιδιωτικών
εταιρειών στις δυτικού τύπου κοινωνίες,
θα ήταν η λογιστική του δημόσιου τομέα
που θα συνιστούσε τη βάση της λογιστικής, όχι η λογιστική του ιδιωτικού τομέα.
Οι οικονομικές οντότητες (μονάδες) του
δημόσιου τομέα συχνά πλέον είναι κάτω
από την πίεση πολιτικών κομμάτων να διεξάγουν τις υποθέσεις τους λίαν παρομοίως
προς τις μονάδες του ιδιωτικού τομέα –στο
μέτρο του εφικτού. Αυτό εισάγει αξίες του
ιδιωτικού τομέα στον δημόσιο τομέα, όπως
της μεγιστοποίησης της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) του πλούτου των μετόχων,
όπου προβλήματα αντιπροσώπευσης είναι
τόσο πολύπλοκα και εκτεταμένα ώστε το
να προσποιούμαστε πως ο φορολογούμενος
ουσιαστικά είναι το ίδιο με τον μέτοχο του
ιδιωτικού τομέα είναι παράλογο, απατηλό
και επιπόλαιο. Στα οικονομικά καθαυτά, οι
μελέτες επί του δημοσίου τομέα, η μακροοικονομική και τα οικονομικά της φορολογίας
έχουν μείνει μακράν από απρόσβλητα από
επιθέσεις επί του δημοφιλούς κεϋνσιανισμού, τις οποίες ο Milton Friedman μάλλον
επιτυχώς άρχισε περίπου πριν μισό αιώνα.
Το αποτέλεσμα είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνης στα μέτρα κρατικής πολιτικής και
μια σχετική ένδεια μιας κραταιάς δοκιμασμένης θεωρίας δημόσιων οικονομικών.
Αυτό με τη σειρά του καθιστά την έλευση
μιας γενικής λογιστικής θεωρίας, που θα
συμπεριλαμβάνει αντίστοιχο θεωρητικό
υπόβαθρο για τον δημόσιο τομέα, δηλαδή
μιας γενικής θεωρίας της λογιστικής, ένα
εγχείρημα κατάφορτο με δυσκολίες. Ακόμα
και εάν κάποιος επρόκειτο να έρθει με μια
τέτοια αξιόλογη θεωρία ως υπόβαθρο για
τη λογιστική του δημόσιου τομέα, επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί της λογιστικής,
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ας η οποία έχει κατά βάση τη μορφή ενός οικονομικού οργανισμού –μιας «οικονομικής
οργάνωσης»– η οποία (ως εκ τούτου) είναι
και θα πρέπει να παραμένει καθ’ ολοκληρίαν ανοικτή σε κριτική.10 Εάν η μετά κριτικής
θεώρηση της λογιστικής απορριφθεί, αυτό
σημαίνει ότι η λογιστική είναι τόσο πολύ
ένα δημιούργημα του καπιταλισμού, το
οποίο θα πεθάνει με τον θάνατο του καπιταλισμού όταν (ή εάν) τελικώς αυτό συμβεί.
Η λογιστική του δημόσιου τομέα11 σε αυτό
το διπολικό σενάριο αγνοείται, αλλά σαφώς
οι τομείς του δημοσίου εξακολουθούν να
υφίστανται πέρα από τον βίο οποιουδήποτε οικονομικού οργανισμού των κεφαλαιαγορών που στηρίζουν πρωτίστως τον
ιδιωτικό τομέα. Η λογιστική του δημόσιου
τομέα (public sector accounting) έχει τα
δικά της επαγγελματικά σώματα, τα δικά
της ακαδημαϊκά περιοδικά και τις δικές της
πρακτικές Αυτή η πολιτική διαχωρισμού
της λογιστικής αντανακλά εδώ και πολλά
χρόνια μια πραγματικότητα, και η σύμπραξη δημόσιου με ιδιώτες ως αξιοσημείωτες
κινήσεις τις δεκαετίες του 1990 και 2000
ελάχιστα επηρέασε το βάθος και το εύρος
αυτού του εννοιολογικού διαχωρισμού. Ο
καθηγητής G. Donleavy φτάνει στο σημείο
να αναρωτηθεί κατά πόσον η λογιστική του
δημόσιου τομέα είναι πραγματικά λογιστική με την παραδοσιακή έννοια του όρου.12
Η απάντησή του είναι καταφατική, καθώς
σημειώνει έτι περαιτέρω ότι το εύρος της
πληροφόρησης που είναι χρήσιμη στους
λαμβάνοντες πολιτικές και διοικητικές
αποφάσεις στον δημόσιο τομέα είναι κατά
πολύ μεγαλύτερο από το εύρος της πληροφόρησης που είναι χρήσιμη σε επενδυτές
του τομέα ιδιωτών.
Η λογιστική του δημόσιου τομέα αφορά
στους πόρους του δημοσίου και των φορολογούμενων.13 Αυτή οφείλει να έχει το
τρέχον κόστος (το κόστος αντικατάστασης)
ως κυρίαρχο τρόπο στις υιοθετούμενες
τεχνικές αποτίμησης των περιουσιακών
της στοιχείων, παρά την εύλογη αξία (fair
value) του ιδιωτικού τομέα, επειδή αυτό
είναι πιο συναφές προς τη διατήρηση της
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Φυσικά, εάν η ανθρωπότητα καταστραφεί
προτού τα ανωτέρω σενάρια συμβούν, τότε
μπορούμε να είμαστε αρκετά σίγουροι ότι
το μέλλον της λογιστικής θα είναι να επαναδημιουργήσουμε το παρελθόν της. Αυτό
θα είναι επιστροφή σε πέτρες και βότσαλα
ξανά από την αρχή. Εντούτοις, κατά κανόνα
υποτίθεται ότι η επί του παρόντος δεσπόζουσα θέση της λογιστικής του μέλλοντος
θα έχει ως επίκεντρο τη χρηματοοικονομική λογιστική, της οποίας η προσοχή θα
εστιάζεται στη χρηματιστηριακή αγορά και
ότι οι θεμελιώσεις μιας τέτοιας λογιστικής
δεν θα υποστούν κάποιες μετατοπίσεις τεκτονικής φύσεως.
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που έχουν ίδιον συμφέρον σε αυτήν για διαφόρους λόγους, θα καθιστούσαν απίθανο
να αφήσουν την εφαρμογή της στην πράξη, γιατί αυτή πιθανότατα θα υπέσκαπτε τα
συμφέροντά τους!

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ «ΒΑΘΙΆΣ ΙΣΌΤΗΤΑΣ»16
Φανταστείτε μια κοινωνία όπου ο καθένας
κερδίζει τις ίδιες οικονομικές απολαβές,
όπου είναι παράνομο να αφήνεις καθ’
ολοκληρίαν οποιαδήποτε περιουσιακά
στοιχεία σε τέκνα ή άλλα άτομα μετά
θάνατον, όπου οποιαδήποτε δικαιώματα σε
περιουσιακά στοιχεία οποιουδήποτε είδους
είναι μόνο προσωρινά και ανανεώσιμα, και
όπου επενδύσεις επιτρέπονται μόνο για
καταχωρημένες σε ειδικούς καταλόγους
χρηματοδοτικές οντότητες (μονάδες).
Οι κεφαλαιαγορές θα ήταν δυνατό να
εξακολουθήσουν να υπάρχουν και,
υποστηρίξιμα, θα ήταν όλες αρκετά πιο
αποδοτικές απ’ ό,τι σήμερα, συμφώνως προς
την Υπόθεση Αποδοτικών Αγορών (Efficient
Market Hypothesis, EMH), της οποίας
την αλήθεια τόσο πολλοί αμφισβητούν
πλέον με τον έναν ή άλλο τρόπο. Αυτό θα
συνέβαινε επειδή η λειτουργία τους δεν
θα παραποιούνταν (διαστρεβλωνόταν)
από συγκεντρώσεις πλούτου και ισχύος,
ούτε από ανισότητες μικτού (προ φόρου)
εισοδήματος και φεουδαρχικής φύσεως
στάσεις προς κληρονομικά δικαιώματα.
Μια τέτοια κοινωνία, τόσο εξ ολοκλήρου
διαφορετική από την τωρινή δική μας, θα
εξακολουθούσε να χρειάζεται τη λογιστική.
Ακριβώς όπως στην Εποχή των Παγετώνων,
οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να
έχουν στην κατοχή τους πράγματα και
θα συνεχίσει να υφίσταται ανταλλακτική
αξία. Συνεπώς, η καταστιχογραφία
και η λογιστική θα εξακολουθήσουν
να εξυπηρετούν την εγκυρότητα και
τεκμηρίωση αξιώσεων ιδιοκτησίας και
αποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων.
Το ίδιο κεφάλαιο (η καθαρά περιουσία)
θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά με άλλο
εννοιολογικό περιεχόμενο και διαφορετική
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σημασία. Το υπολειπόμενο ενεργητικό –
αυτό που μένει– μετά την αφαίρεση των
υποχρεώσεων (του κυρίως παθητικού)
θα συνιστά ένδειξη αποταμιεύσεων
και προβλέψεων (για ενδεχόμενες
υποχρεώσεις), καθώς επίσης ως
ασφάλιστρο για αναποδιές, κακοτυχίες και
γηρατειά –προνοητικής φύσεως χρηματικά
ποσά, όχι ως ένα απόθεμα (μια «δεξαμενή»)
για κοινωνικά ανεύθυνη κερδοσκοπία.
Η λογιστική του δημόσιου τομέα θα αποκτήσει ευρύτερο περιεχόμενο, ασκώντας
στην πράξη τεχνικές που αφορούν προσδιορισμό/καθορισμό στόχων και το βαθμό
επίτευξής τους και όχι μόνο την περιγραφή
των μέσων που διατίθενται για την επίτευξή τους. Θα γίνει αυτή μια λογιστική που θα
βασίζεται στέρεα σε μία πολιτική οικονομία όλων των πολιτών, με τον οφειλόμενο
σεβασμό στις επόμενες γενεές και στην
οικολογική μας σφαίρα (ecosphere). Δεν
θα είναι μία λογιστική για πάντα ενδιαφερόμενο και για τον καθένα που έχει έλλογο
συμφέρον (stakeholder accounting), όχι
γιατί ο καθένας είναι απλώς ένας ενδιαφερόμενος με κάποιο προσωπικό συμφέρον
αλλά γιατί ο καθένας συνιστά στόχο και
σκοπό από μόνος του, όχι μέσον. Συνεπώς,
ο καθένας μας είναι κάποιος στον οποίο οι
αντιπρόσωποι που έχουν υπό τον έλεγχό
τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, ιδιωτικούς ή δημόσιους, οφείλουν να λογοδοτούν.
Η διαχείριση (stewardship) έχει λάβει τη
δεσπόζουσα θέση της από τον σφετεριστή
του 12ου αιώνα, για την οποία –σε ένα τέτοιο σενάριο– αποκλήθηκε «χρησιμότητα της λογιστικής στη λήψη αποφάσεων»
(decision usefulness).
Σε αυτή την ουτοπία που προδιαγράφουμε σε αυτό το τμήμα της εδώ μελέτης μας,
η λογιστική με τη σημερινή της μορφή, η
λογιστική θεωρία ως εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς της τότε πράξης και η πιθανολογούμενη αναγκαιότητα μιας γενικής
θεωρίας της λογιστικής αρχίζουν και τελειώνουν ενόψει αυτής της νέας μορφής
λογοδοσίας (accountability). Φυσικά, ένα

τέτοιο σενάριο που περιγράφουμε εδώ
είναι φανταστικό, ιδεαλιστικό, πολιτικά
επαναστατικό και καμίας χρησιμότητας
σε σημερινούς επενδυτές ή πιστωτές. Και
πάλι, όμως, η ιδέα των ορθολογικών επενδυτών οι οποίοι μετρούν/αποτιμούν την
αξία των καλών νέων (πληροφοριών) και
των κακών νέων και μετουσιώνουν άμεσα αυτά σε αποφάσεις αγοράς, πώλησης
ή διακράτησης (περαιτέρω κατοχής) για
τα χαρτοφυλάκιά τους, εκτιμώντας μόνο
τον κατά τον συντελεστή Βήτα κίνδυνο, δεν
γνωρίζουμε πόσο ακόμα –μακροχρονίως
αρκετά– θα συνεχίσει να συνιστά μέτρηση
κατά έναν χρήσιμο τρόπο. Κατ’ αυτή την
προσέγγιση, το σενάριο που περιγράψαμε
δεν είναι ούτε πολιτικά επαναστατικό ούτε
λιγότερο ρεαλιστικό από αυτό που ζούμε
σήμερα στις κεφαλαιαγορές17.

Η ΣΠΟΥΔΑΙΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ
Τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, με τα
οποία καταπιάνεται τα τελευταία πενήντα
χρόνια η κοινωνική λογιστική ή λογιστική
της κοινωνίας (Societal Accounting), είναι
τα πλέον δυσεπίλυτα που αντιμετώπισε
ποτέ ο άνθρωπος. Ακόμα, π.χ., δεν
γνωρίζουμε αρκετά για τη φυσιολογία
του ανθρώπινου οργανισμού και πώς, λ.χ.,
συνδυασμοί ψυχοθεραπευτικών τεχνικών
και χειρουργικών μεθόδων είναι αναγκαίοι
προκειμένου να καταστήσουμε έναν
άνθρωπο καλό πολίτη18 ή ένα ευτυχισμένο
ον. Ωστόσο, πρέπει να διευθύνουμε χώρες,
εργοστάσια, οικογένειες ακόμη και τις ζωές
μας, ως εάν να γνωρίζουμε ποιο είναι το
σωστό. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι
κατασκευάζουμε θεωρίες κάθε είδους
με βάση τις οποίες ενεργούμε στην πράξη
ή, στη χειρότερη περίπτωση, υφίσταται
μια διεργασία η οποία εξελίσσεται όλως
τυχαίως!
Η λογιστική έχει εξελιχθεί σε μια επιστημονική τεχνική για τον έλεγχο και την
επικύρωση διαδικασιών λήψης αποφάσεων
σε καθόλου δομημένες καταστάσεις, ιδιαί-

Το κριτικώς σκέπτεσθαι και με διευρυμένους ορίζοντες το εξετάζειν είναι ένα
χαρακτηριστικό γνώρισμα των αποφοίτων,
το οποίο τα περισσότερα πανεπιστήμια
επιθυμούν να ισχυρίζονται ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματά τους αναπτύσσουν
στους φοιτητές τους. Αυτός ο ισχυρισμός
είναι άνευ ουσίας, εάν όχι απατηλός στην
πραγματικότητα, εφόσον δεν υπόκεινται
όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) σε
κριτική επιθεώρηση και ποιοτικό έλεγχο
των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουν. Ο
μελετητής της λογιστικής πρέπει αποφοιτώντας να καθίσταται ικανός να σκέπτεται
κριτικά και με περισσότερη σαφήνεια επί
των λογιστικών ζητημάτων που όλοι όσοι
έχουμε κάποια συνάφεια με το σπουδαίο
αυτό αντικείμενο αντιμετωπίζουμε ως
παρόν και ως (δυνητικό) μέλλον.
* Είναι ίσως αρκετά πιθανό τα γραφόμενα
σε αυτό το άρθρο μου να θεωρηθούν πολύ
υποθετικά για ένα μακρινό μέλλον. Το ίδιο
όμως έλεγαν για τα κείμενα του Ιουλίου
Βερν περί αεροπλάνων, υποβρυχίων και

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Δηλαδή ως τεκμηρίωση της ύπαρξης
τέτοιων δικαιωμάτων.
2. Με την καλλιέργεια της πίστης και την
επινόηση τόσο της «ανώμαλης» κατάθεσης
όσο και της συναλλαγματικής.
3. Οπότε δημιουργείται η αναγκαιότητα
για επινόηση και ανάπτυξη τεχνικών αποτίμησης, π.χ. των αποθεμάτων.
4. Που για πρώτη φορά έτσι οριοθετήθηκε
αξιολογικά. Δηλαδή κατόπιν αποτιμήσεων.
5. Εδώ αναδύονται οι αποκαλούμενοι
«αριθμοί της λογιστικής» (accounting
numbers).
6. Το θέμα της «αμιγούς λογιστικής»
ή «γενικευμένης λογιστικής» ή –όπως
την αποκαλεί ο καθηγητής μου Trevor
Gambling– «θεωρητικής (καθαρά) λογιστικής» (accounting for the abstract) το έχουμε εξετάσει διεξοδικά σε δύο βιβλία μας στα
ελληνικά (Β. Φίλιος 2014 & 2017) αλλά και
σε άρθρο μας στο εξωτερικό (στα αγγλικά),
διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους.
7. «Air accounting is bound to be
mimetically isomorphically influenced by it».
8. Ως αγοραστική δύναμη.
9. Όπου εδώ ως «κοινό» εννοείται το σύνολο των επενδυτών-μετόχων, πιστωτών
(προμηθευτών, τραπεζιτών, κ.ο.κ.), των διευθυνόντων στελεχών κάθε επιχείρησης,
των χρηματοοικονομικών αναλυτών και
πολλών άλλων που έχουν έννομο συμφέρον και ενδιαφέρον στα πεπραγμένα κάθε
εταιρείας, μικρής ή μεγάλης –επιχώριας
ή πολυεθνικής (οι αποκαλούμενοι στην
αγγλοαμερικανική ορολογία stakeholders).
10. Αυτή, κατά βάθος, είναι η προσέγγιση
των μαρξιστών αναλυτών-αναθεωρητών
της λογιστικής.
11. Τη λογιστική του δημοσίου διέπει ο
λογισμός καμεραλικού τύπου, καθότι η εις
αγαθά περιουσία της δημόσιας οικονομίας ενός κράτους κατά ένα μεγάλο μέρος

της δεν είναι δεκτική αριθμητικής και
δη χρηματικής έκφρασης. Υπενθυμίζουμε ότι επί καμεραλικής λογιστικής είναι
ατελής ο λογισμός περιουσίας-κεφαλαίου
(δεν υφίσταται δηλαδή ουσιαστικά ο λογισμός περιουσίας και κεφαλαίου, γι’ αυτό
και προσιδιάζει περισσότερο ο λογισμός
εισπράξεων-πληρωμών / Kameralistische
Buchhaltung - Metodo Kamerale).
12. Ας υπενθυμίσουμε ότι ήδη από το
1619 στη Σουηδία –επί βασιλέως Γουσταύου
Αδόλφου– υφίστατο σύστημα διγραφικής
λογιστικής, η οποία σκοπό είχε την αδρομερή
παρακολούθηση των εσόδων και των δαπανών ολόκληρου του βασιλείου. Το δε 1623 μετακλήθηκε για την καλύτερη οργάνωση του
συστήματος αυτού ο διάσημος τότε ολλανδός
λογιστής και έμπορος Abraham Cabiljan. Βλ.
F. Sewell Bray, The Interpretation of accounts
(A formal review of social accounting),
London 1957, σελ. 205 κ.ε.
13. Η δημόσια οικονομία έχει αμφίπλευρο χαρακτήρα, και δη τόσο επιχειρηματικό
όσο και ιδιωτικοοικιακό. Η μεν επιχειρηματική πλευρά της δημόσιας οικονομίας
περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το σκέλος της
δημόσιας διοίκησης και το σκέλος των δημοσίων εκμεταλλεύσεων (επιχειρήσεων).
Η δε ιδιωτικοοικιακή πλευρά της δημόσιας
οικονομίας περιλαμβάνει το καλούμενο
Fiscus, το φορολογούν Δημόσιο (η αποκαλούμενη αμιγής δημόσια διοίκηση).
14. Το ζήτημα αυτό, που μόνο ακροθιγώς
αναφέρω στο σημείο αυτό της μελέτης μου,
είναι ιδιαίτερα επίκαιρο για την πατρίδα
μου, η οποία έχει υποθηκεύσει όλα της τα
περιουσιακά στοιχεία –εκχωρώντας τα καταρχήν σε ένα δημόσιο Υπερταμείο– προς
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που είναι δανειστές
της.
15. Θεωρώ αξιοσημείωτη την προσπάθεια
της συναδέλφου Σάντρας Κοέν, τη μόνη που
έχει υποπέσει στην αντίληψή μου: Λογιστική
Δημόσιου Τομέα, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Ιούλιος 2008.
16. Τον όρο «Deep Equity Accounting»
έχει πλάσει ο καθηγητής Gabriel Donleavy,
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ταξιδιών στη Σελήνη, τα οποία έγιναν πραγματικότητα σε λιγότερο από εκατό χρόνια
μετά...
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τερα στις κοινωνικοοικονομικές. Κατά τον
Ramanathan, ένα «κοινωνικό συμβόλαιο»
απαιτεί από τη λογιστική να μετράει το τι η
επιχείρηση συνεισφέρει στην κοινωνία (κατά μία ευρύτερη έννοια συνεισφοράς, πέρα
από τα εσωεπιχειρησιακά κόστη και οφέλη)
και πώς αυτή η εμπλουτισμένη έννοια της
«προστιθέμενης αξίας» διανέμεται ανάμεσα
στις διάφορες ομάδες συμφερόντων στην
περιβάλλουσα την επιχείρηση κοινότητα.
Ας σημειωθεί ότι εδώ και πολλές δεκαετίες
έχει γίνει ουσιώδης μεταβίβαση - συμπερίληψη εσωεπιχειρησιακών από εξωεπιχειρησιακά κόστη και οφέλη, με τη λογιστική
να αναπτύσσει σχετικές προσεγγίσεις στον
υπολογισμό τους (εδώ υπεισέρχονται οι
μετρήσεις της Κοινωνικής Λογιστικής των
Εταιρειών / Corporate Social Accounting.
Θέμα το οποίο έχω αναπτύξει ήδη από το
1984! Βλ. Β. Φίλιος 1984).
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απ’ όπου τον πήρα. Η έννοια του «deep
equity» είναι ότι κατά βάθος (δηλαδή επί της
ουσίας) όλοι οι άνθρωποι, από οικονομική
σκοπιά, θα είναι κάποτε ίδιοι. Πολλοί φιλόσοφοι του οικονομικού βίου υποστήριξαν
μοντέλα (υποδείγματα) «βαθιάς ισότητας»,
όπως ο Sismonde de Sismondi, οι ουτοπικοί σοσιαλιστές –όπως ο Robert Owen, ο
Charles Fourier, ο Louis Blanc, η Σχολή των
ιδεαλιστών σοσιαλιστών του Saint Simon
(1760-1825) με τους οπαδούς του Bazard
(1791-1832) και Enfantin (1796-1864). Από τις
ιδέες του σαινσιμονισμού επηρεάστηκαν
επίσης οι Felicité de Lamennais (1782-1854)
και Ch. Pecqueur (1801-1857). Ως προς τους
υιοθετούντες «βαθιά ισότητα» πρέπει να
προσθέσουμε τους αναρχικούς Godwin,
Proudhon, Stirner, Kropotkine, Reclus,
Grave κ.ά., οι οποίοι αποδέχονται ως βάση
του κοινωνικού μοντέλου τους τη μεταβολή
της κοινωνίας από αυτή της ανισότητας σε
αυτή της ισότητας και δικαιοσύνης. Στον
«νατουραλισμό της δικαιοσύνης» –όπως
απεκλήθη από τον καθηγητή A. Fanfani (στη
Storia delle Dottrine Economiche, Milano Messina 1955, σελ. 348 κ.ε.)– ανήκουν και οι
ιδρυτές του «επιστημονικού σοσιαλισμού»,
Marx και Engels. Σπουδαίος επίσης οπαδός
της βαθιάς ισότητας είναι ο Pierre Joseph
Proudhon (1809-1865), ο οποίος υποστήριξε
ότι η δικαιοσύνη και η ισότητα είναι ανώτερη του (ατομικού) συμφέροντος. Τις ιδέες
του Proudhon ακολούθησαν στη Γερμανία
οι Moses Hess, Karl Gritin και αργότερα ο
Lanbauer, και στην Αμερική οι Stephen
Pearl Andrews, William Green, Lysander
Spooner, R. Tucker και ο σπουδαιότερος
όλων, Josiah Warren. Αυτή η πολύ συνοπτική παρουσίαση των παλαιότερων θεωρητικών οικονομολόγων και κοινωνικών
ακτιβιστών που επεδίωξαν μία ποικιλότροπη ισότητα πολιτών συνεχίζεται μέχρι τις
μέρες μας και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί
και στο μέλλον, πιθανόν με μεγαλύτερη
ένταση, αφού 22.250.460 άνθρωποι είχαν
το 2018 σύνολο πλούτου 91.698 δισ. δολ. (για
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μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, βλ. στο ένθετο του Βήματος «Ανάπτυξη», σελ. 37Β13,
Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, το άρθρο «Οι
εκατομμυριούχοι έγιναν... εκατομμύρια»).
17. Ως ενδεικτικό παράδειγμα του τι
εννοώ, θα αναφέρω την περίπτωση του
Ρόμπερτ Μέρτον (1944-) και του Μάιρον
Σόουλς (1941-). Ο Ρ. Μέρτον είναι οικονομολόγος, μαθηματικός, καθηγητής στη
Σχολή Sloan School of Management στο
ΜΙΤ (1974-1977) και στο Πανεπιστήμιο του
Harvard μετά το 1988. Ταυτόχρονα υπήρξε
διευθυντής της διαχείρισης του αμοιβαίου
κεφαλαίου Nova Fund (1980-1990), διευθυντής του ABT Growth and Insurance Trust
κ.ά. Ο Μ. Σόουλς είναι από το 1981 καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Stanford και
υπήρξε σύμβουλος στη γνωστή εταιρεία
χρηματοοικονομικών ερευνών και αξιολογήσεων Solomon Brothers κ.ά. Οι δύο μαζί
βραβεύτηκαν με το Nobel της Οικονομικής
επιστήμης το 1997. Οι δύο αυτοί νομπελίστες εφάρμοσαν στην πράξη τα μοντέλα
τους σε ένα υπό τη διαχείρισή τους hedge
fund, το «Long Term Capital Management»,
το οποίο, ενώ στα πρώτα χρόνια είχε μια
εκπληκτική απόδοση (περίπου 40%), η συνέχεια ήταν απογοητευτική, γιατί σημειώθηκε
βροντώδης αποτυχία, με συνέπεια να δεχτεί
σοβαρό πλήγμα το κύρος των δύο βραβευμένων πολλαπλώς οικονομολόγων. Αυτό το
παράδειγμα το δίνω για να γίνει κατανοητό
πόσο λίγο γνωρίζουμε πραγματικά πώς λειτουργούν οι κεφαλαιαγορές...
18. Κορυφαία εν προκειμένω θεωρώ τη
σπουδαία ταινία του Στάνλεϋ Κιούμπρικ
«Το κουρδιστό πορτοκάλι», που ανατέμνει
το ανωτέρω ζήτημα. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα.
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Οι επιχειρήσεις
2011- 2017
GRANT THORNTON

Η

έρευνά μας επικεντρώνεται
στην ανάλυση των διαθέσιμων
οικονομικών στοιχείων 8.000
επιχειρήσεων από 92 κλάδους
της ελληνικής οικονομίας για το χρονικό διάστημα 2011-2017. Τα στοιχεία αυτά
τα συσχετίζουμε με τις προσδοκίες των
ελλήνων επιχειρηματιών για τους επόμενους 12 μήνες αναφορικά με την εξέλιξη
βασικών πτυχών της δραστηριότητάς τους,
όπως η εξέλιξη στις πωλήσεις τους, η κερδοφορία, οι επενδύσεις, η απασχόληση.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΈΡΕΥΝΑΣ
• Τα απολογιστικά στοιχεία των επιχειρήσεων και οι προσδοκίες των ελλήνων
επιχειρηματιών για το μέλλον δείχνουν
προς την ίδια κατεύθυνση.
• Οι ελληνικές επιχειρήσεις περνούν
σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης, αυξάνοντας πωλήσεις και κερδοφορία.
• Ωστόσο, ανασταλτικοί παράγοντες παραμένουν η υψηλή φορολογία και η απουσία νέων κεφαλαίων για επενδύσεις.
• Οι χρηματοδοτικές ανάγκες που εντοπίσαμε είναι σημαντικές, όχι όμως μεγαλύτερες από τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων που έχουν οι επιχειρήσεις.
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• Στο υφιστάμενο περιβάλλον υπάρχουν
επενδυτικές ευκαιρίες και επιχειρήσεις
με αναπτυξιακή δυναμική.
• Για το μέλλον, οι έλληνες επιχειρηματίες δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι.
• Βέβαια, σχεδιάζουν να αναπτυχθούν
μέσα από σχετικά εσωστρεφείς στρατηγικές και με παραδοσιακές πρακτικές.

ΚΎΡΙΑ ΕΥΡΉΜΑΤΑ
Αρκετές επιχειρήσεις κατάφεραν να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και
επικεντρώθηκαν σε νέες δραστηριότητες.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, βασική στρατηγική επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων στα χρόνια της κρίσης αποτέλεσε
η μείωση του κόστους.
Όλες αυτές οι ζυμώσεις είχαν ως συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων για τις
εταιρείες του δείγματος κατά 4% το τελευταίο έτος. Ταυτόχρονα, σημειώθηκε
σημαντική αύξηση στην κερδοφορία σε
ποσοστό 16%.
Την αύξηση των πωλήσεων που προαναφέραμε την πέτυχαν 6 στις 10 επιχειρήσεις. Από τις 6 αυτές επιχειρήσεις, οι 4
κατάφεραν να μετατρέψουν την αύξηση
των πωλήσεων και σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Βλέπουμε λοιπόν να αναδύεται σταδιακά
μια δυναμική η οποία αντανακλάται στις
προσδοκίες των ελλήνων επιχειρηματιών
για τις δραστηριότητές τους στο μέλλον.
Πάνω από τους μισούς (6 στους 10) πιστεύουν ότι τους επόμενους 12 μήνες θα
καταφέρουν να αυξήσουν τόσο τα έσοδα
όσο και την κερδοφορία τους.
Παρά το γεγονός ότι οι 7 στις 10 επιχειρήσεις ήταν κερδοφόρες και υπάρχει
προσδοκία για περαιτέρω ανάπτυξη, η
πλειοψηφία των ελλήνων επιχειρηματιών δηλώνει επιφυλακτική να επενδύσει
στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η επιφυλακτικότητα αυτή αφορά τόσο την αύξηση των
θέσεων εργασίας όσο και την αύξηση των
μισθών (6 στους 10 δεν αναμένουν να αυξήσουν απασχόληση και μισθούς στους
επόμενους 12 μήνες). Βλέπουμε λοιπόν
ότι η συνολική αύξηση των εργασιών και
της κερδοφορίας που πέτυχαν οι επιχειρήσεις δεν είναι ακόμα επαρκής ώστε να
έχει σημαντική θετική επίδραση στην απασχόληση ή τους μισθούς.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν
να εστιάζουν στον περιορισμό του κόστους
και είναι επιφυλακτικές στο να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια για λειτουργικούς ή
επενδυτικούς σκοπούς.

ΕΣΩΣΤΡΕΦΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
Τα κέρδη, λοιπόν, που απομένουν μετά
από φόρους, δεν είναι ικανά να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις. Παράλληλα,
διαπιστώσαμε ότι δεν εισρέουν στις επιχειρήσεις σημαντικά ποσά νέων κεφαλαίων, είτε από τους μετόχους είτε από
εξωτερικές πηγές.
Αυτό επαληθεύεται από τα στοιχεία της
έρευνάς μας, καθώς τόσο τα συνολικά κεφάλαια (+ 0,6% αύξηση ιδίων και ξένων
κεφαλαίων) όσο και ο καθαρός δανεισμός
(+ 0,9%) των επιχειρήσεων παρέμειναν
σχετικά αμετάβλητα.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οι επιχει-

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
Η εσωστρέφεια των επιχειρήσεων αποτυπώνεται και στις περιορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται. Από την
έρευνα μας προκύπτει ότι μόνο ένα 4% των
πωλήσεων επανεπενδύεται, το οποίο κατά
βάση φαίνεται να αφορά τη συντήρηση του
υφιστάμενου παραγωγικού εξοπλισμού.
Η ίδια τάση φαίνεται να κυριαρχεί και
για τους επόμενους 12 μήνες: 8 στους 10
έλληνες επιχειρηματίες απάντησαν ότι
δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός
ότι μόνο 5 στους 10 θεωρούν ανασταλτικό
παράγοντα ανάπτυξης τη δυσκολία στην
εύρεση χρηματοδότησης. Η εύρεση χρηματοδότησης δηλαδή φαίνεται να απασχολεί στρατηγικά είτε τους λίγους που

σχεδιάζουν επενδύσεις είτε όσους έχουν
πρόβλημα επιβίωσης.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΈΣ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ
Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν φαίνεται να σχεδιάζουν σημαντικές επενδύσεις, υπάρχουν επενδυτικές
ευκαιρίες. Από την έρευνά μας εντοπίσαμε
επιχειρήσεις με δυνατότητες ανάπτυξης.
Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης σημαντικών κεφαλαίων. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα,
συμπεραίνουμε ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις
μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια έως 48
δισ. Το ποσό αυτό, υπό συνθήκες, υπερκαλύπτει τη χρηματοδοτική ανάγκη, που
ανέρχεται σε 26 δισ. Αυτή η χρηματοδοτική
ανάγκη αφορά 1 στις 4 επιχειρήσεις.

ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
Είναι δεδομένο ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν βρίσκονται όλες στο ίδιο στάδιο
ανάπτυξης, ούτε έχουν την ίδια κεφαλαιακή επάρκεια.
Προκειμένου να αναδείξουμε τις διαφορετικές δυναμικές των ελληνικών
επιχειρήσεων, εφαρμόζουμε το μοντέλο
Financial Growth/Health Matrix της Grant
Thornton.
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Επτά στους δέκα έλληνες επιχειρηματίες
απαντούν ότι βασικό εμπόδιο ανάπτυξης
αποτελεί η φορολογία. Μελετώντας τα
απολογιστικά στοιχεία, διαπιστώσαμε ότι
το 60% των συνολικών αποτελεσμάτων
(κερδών) κατευθύνεται σε φόρους. Περαιτέρω, προκύπτει ότι η φορολογική επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα δυσανάλογη. Μόλις
το 10% των επιχειρήσεων επιβαρύνεται με
το 88% των φόρων της τελευταίας χρήσης.

ρήσεις έχουν μάθει να λειτουργούν σε
συνθήκες έλλειψης χρηματοδότησης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο 1 στους 10
σχεδιάζει να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας νέες πηγές χρηματοδότησης.
Αντίθετα, η πλειοψηφία, περίπου 7 στους
10, σχεδιάζουν εσωστρεφείς στρατηγικές
ανάπτυξης, όπως η βελτίωση εσωτερικών
διαδικασιών.
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ΠΟΎ ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ ΌΜΩΣ ΑΥΤΉ
Η ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ;
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Χρησιμοποιώντας ιστορικά οικονομικά δεδομένα και επιλεγμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες, συσχετίζουμε
τις δυναμικές ανάπτυξης και υγείας των
επιχειρήσεων. Στον οριζόντιο άξονα του
μοντέλου μετράμε τη χρηματοοικονομική
υγεία και στον κάθετο άξονα την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες:
• 2 στις 10 επιχειρήσεις κατατάσσονται
στους Illuminators, δηλαδή έχουν αναπτυξιακή δυναμική και ισχυρή κεφαλαιακή
διάρθρωση.
• 1 στις 10 επιχειρήσεις κατατάσσονται
στους Spotlighters, δηλαδή έχει αναπτυξιακή δυναμική, αντιμετωπίζει όμως προβλήματα κεφαλαιακής διάρθρωσης.
• 2 στις 10 επιχειρήσεις κατατάσσονται
στους Moonlighters, δηλαδή παρουσιάζουν
υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση, χωρίς όμως
να αναπτύσσονται.
• Τέλος, 5 στις 10 επιχειρήσεις, οι μισές
δηλαδή, κατατάσσονται στους Gloomers,
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα προβλήματα
υγείας και ανάπτυξης.

ΚΛΕΙΔΊ Η ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να αναδείξουμε
τις αντίρροπες δυνάμεις που συνθέτουν
το πλαίσιο της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Την αύξηση των πωλήσεων (+ 4% στο
σύνολο) και της κερδοφορίας (+ 16% στο
σύνολο), που καταγράφεται κατά την τελευταία χρήση, την πέτυχαν κυρίως οι
επιχειρήσεις με αναπτυξιακή δυναμική.
Οι επιχειρήσεις αυτές πέτυχαν σημαντική αύξηση των πωλήσεών τους κατά
12% και της κερδοφορίας τους κατά 17%.
Αντίθετα, οι επιχειρήσεις οι οποίες στερούνται ανάπτυξης, ανεξάρτητα από τη
χρηματοοικονομική τους υγεία, μείωσαν
τόσο τις πωλήσεις όσο και τη λειτουργική
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κερδοφορία τους κατά 2% και 14% αντίστοιχα.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε μελετώντας την κεφαλαιακή εξέλιξη των
επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται κατόρθωσαν να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαια
κατά 9% και να εξασφαλίσουν επιπλέον
δανειακή χρηματοδότηση κατά 5%.
Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κάτω μέρος του άξονα και υπολείπονται ανάπτυξης μείωσαν τόσο τα ίδια
κεφάλαια όσο και τον δανεισμό τους, κατά
9% και 3% αντίστοιχα. Αυτό είχε ως συνέπεια να συμπιέσουν ακόμη περισσότερο
τη ρευστότητά τους.

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΉΣ
ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ
Συνεπώς, όπως θα αναμέναμε, οι επιχειρήσεις σε τροχιά ανάπτυξης είναι και αυτές
που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι οι
επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αντλήσουν
κεφάλαια ποσού 34 δισ.
Αντίθετα, οι επιχειρήσεις στο κάτω μέρος του άξονα παρουσιάζουν χρηματοδοτικές ανάγκες που ανέρχονται σε 16 δισ.
Οι ανάγκες αυτές είναι υψηλότερες από τη
δυνατότητά τους για άντληση κεφαλαίων,
η οποία ανέρχεται σε 14 δισ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω συμπεράσματα, ρωτήσαμε τους έλληνες επιχειρηματίες ποιοι είναι οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες που αντιμετωπίζουν στην
προσπάθειά τους να αναπτυχθούν.
Βασικοί περιορισμοί μας απάντησαν
ότι είναι η φορολογία, η γραφειοκρατία,
το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Παρατηρούμε ότι συνεχίζουν να αναδεικνύονται ως βασικοί ανασταλτικοί παρά-

γοντες τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα
της ελληνικής πραγματικότητας.
Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί
ότι 7 στους 10 δεν είναι αισιόδοξοι σχετικά
με την εξέλιξη του εγχώριου οικονομικού
περιβάλλοντος.
Τέλος, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις
συνεχίζουν να λειτουργούν στη βάση παραδοσιακών πρακτικών, χωρίς να εκσυγχρονίζουν την εταιρική τους κουλτούρα. Η
εταιρική διακυβέρνηση είναι χαμηλά στην
ατζέντα των ελληνικών επιχειρήσεων (9
στους 10 επιχειρηματίες θεωρούν χαμηλό
τον βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης),
ενώ δεν αναδεικνύονται ως προτεραιότητές τους η καινοτομία και η επένδυση στο
ανθρώπινο κεφάλαιο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Σε αυτό όμως το περιβάλλον, με αυτούς
τους περιορισμούς, ας δούμε πιο συγκεκριμένα ποια είναι τα σχέδια των ελλήνων
επιχειρηματιών για το μέλλον.
Οι 7 στους 10 επικεντρώνονται σε στρατηγικές που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, αφορούν δράσεις marketing (20%),
βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών
(30%), αναχρηματοδότηση δανεισμού (5%)
και ψηφιακό μετασχηματισμό (11%).
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σε
αντίθεση με την παγκόσμια τάση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τους έλληνες
επιχειρηματίες.
Ταυτόχρονα, μόνο 3 στους 10 θέτουν ως
προτεραιότητα επενδυτικές στρατηγικές
για την ανάπτυξή τους. Στρατηγικές δηλαδή που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη
νέων προϊόντων, αγορών και εξαγορών
(23%), εύρεση νέας χρηματοδότησης (5%)
και επένδυση σε εξειδικευμένο προσωπικό (8%).
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                2019

ACCOUNTANCY GREECE

35

Νικόλαος Βουνισέας
SENIOR PARTNER, ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, KPMG

«Δεν μπορούν να γίνουν
επενδύσεις
χωρίς τα κεφάλαια»
Οι ξένοι επενδυτές περιμένουν να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο
εταιρικής διακυβέρνησης για να διαθέσουν τα κεφάλαιά τους

Ο

Νικόλαος Βουνισέας, Senior
Partner, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG αναλύει
την σημερίνη κατάσταση της οικονομίας, επισημαίνει τις σημαντικότερες
προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν
οι ελληνικές επιχειρήσεις στην μεταμνημονιακή επόχή και θέτει τα απαραίτητα
στοιχεία που απαιτούνται για τις επενδύσεις.
Πως βλέπετε την πορεία ανάκαμψης της
ελληνικής οικονομίας; Υπάρχει πρόοδος
και βελτίωση της κατάστασης στην αγορά;
Αδιαμφισβήτητα υπάρχει βελτίωση της
κατάστασης στην οικονομία. Το ΑΕΠ αυξάνεται με θετικούς ρυθμούς, η ανεργία
μειώνεται, παρότι είναι ακόμη σε υψηλά
επίπεδα, ενώ και το Ελληνικό Δημόσιο
βγαίνει στις αγορές, έστω και με δειλά
βήματα. Παρά ταύτα, όμως, υπάρχουν τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Το πρώτο
είναι η δημόσια διοίκηση, η οποία χρειάζεται ρυθμίσεις για να γίνει πιο φιλική
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στην επιχειρηματικότητα. Το δεύτερο είναι τα «κόκκινα δάνεια» των τραπεζών.
Παρότι έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος
και έχουν μειωθεί σημαντικά, εντούτοις
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Και αυτό
είναι κάτι που δημιουργεί ερωτήματα, εάν
μπορεί το πρόβλημα να επιλυθεί χωρίς να
χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση. Βέβαια,
οι διοικητές των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα
είναι σοβαρό, αλλά πιστεύουν ότι μπορεί
να λυθεί χωρίς να υπάρξουν κεφαλαιακές
ανάγκες. Θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο θα
εισπράξουν τα χρήματα χωρίς να λάβουν
επιπλέον προβλέψεις.
Ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι
ελληνικές επιχειρήσεις στη μεταμνημονιακή περίοδο; Πού υστερούν και πού θα
πρέπει να επενδύσουν για την ανάπτυξή
τους;
Η πρώτη βασική πρόκληση είναι η υψηλή
φορολογία. Η άμεση φορολογία, ο ΦΠΑ

αλλά και οι εργοδοτικές εισφορές είναι
αρκετά μεγάλες. Εάν συγκρίνουμε τους
φόρους στην Ελλάδα με τις γειτονικές
χώρες, πολλές από τις οποίες είναι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε έχουμε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Η δεύτερη πρόκληση
είναι η γραφειοκρατία που υπάρχει στη
λήψη των απαραίτητων αδειών για την
υλοποίηση νέων επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι που προβληματίζει αρκετά τους
ξένους επενδυτές. Χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα όλων είναι η επένδυση στο
Ελληνικό, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να
έχει ξεκινήσει και ακόμη το περιμένουμε.
Η τρίτη πρόκληση σχετίζεται με την άντληση κεφαλαίων, αλλά και το υψηλό κόστος
χρήματος. Δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις χωρίς τα κεφάλαια. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν κάποια ακόμη θέματα που
απασχολούν τους επιχειρηματίες, και στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως οι αλλαγές που φέρνει η πρόοδος της τεχνολογίας.
Η τεχνολογία, όπως φαίνεται και από την
ετήσια έκθεση της KPMG «CEO Outlook»,

Η υπόθεση της Folli Follie ανέδειξε τη
σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης
στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Πώς
θα κρίνατε το επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις;

Πόσο επηρεάζει την προσέλκυση ξένων
επενδυτών η ορθή τήρηση της εταιρικής
διακυβέρνησης;
Πάρα πολύ. Οι ξένοι επενδυτές περιμένουν
να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο εταιρικής

διακυβέρνησης για να διαθέσουν τα κεφάλαιά τους.
Αυξάνεται το ενδιαφέρον των ξένων
για επενδύσεις στην Ελλάδα ή όχι; Πόσο
επηρεάζουν τη στάση τους οι εκλογές που
έρχονται;
Από τις επαφές που έχω και τις συναντήσεις που κάνω με συναδέλφους μου στο
εξωτερικό, υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια,
δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε πράξη,
καθώς περιμένουν τις εξελίξεις. Μην
ξεχνάτε ότι μέχρι τον Αύγουστο η χώρα
μας ήταν στο Μνημόνιο. Όσον αφορά τις
εκλογές, θεωρώ ότι είναι κάτι που έχουν
ενσωματώσει στις προβλέψεις τους. Όλοι
περιμένουν μια κυβέρνηση φιλική προς
τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Υπάρχει πρόοδος προς αυτή την
κατεύθυνση, ωστόσο θέλουμε να γίνουν
περισσότερα.
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Θεωρώ ότι το επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης στις μεγάλες εταιρείες και
στις εισηγμένες είναι υψηλό. Πολύ υψηλό
είναι και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Στις μη εισηγμένες που δεν υπάρχει
υποχρέωση βάσει νόμου, πιθανόν το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης να είναι
χαμηλότερο απ’ ό,τι στις εισηγμένες. Είναι
προφανές ότι η υπόθεση της Folli Follie
έχει κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις, οι
οποίες ενδιαφέρονται να ισχυροποιήσουν
την εταιρική διακυβέρνηση στη λειτουργία
τους. Είναι ενδεικτικό πως υπάρχουν πελάτες μας που ζητάνε να τους προτείνουμε
άτομα με προσόντα για να στελεχώσουν
τα διοικητικά τους συμβούλια και τις
επιτροπές ελέγχου. Θεωρώ ότι αυτό θα
συνεχισθεί.
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αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας σε πολλές
επιχειρήσεις, και πρέπει οι επιχειρηματίες
να προσαρμοστούν. Στο πλαίσιο αυτό, θα
πρέπει να βρουν το κατάλληλο ανθρώπινο
δυναμικό, ώστε να αντεπεξέλθουν στο νέο
περιβάλλον, που θα βασίζεται κατά κύριο
λόγο στην τεχνολογία. Το θετικό είναι ότι οι
επιχειρηματίες έχουν αντιληφθεί την ανάγκη να ενσωματώσουν τη νέα τεχνολογία
στις δομές τους. Εμείς, ως KPMG, έχουμε
επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στη νέα
τεχνολογία, είτε αφορά την ψηφιοποίηση,
είτε το blockchain, είτε άλλες τεχνολογικές
υποδομές, όπως software, ώστε να είμαστε
σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες
των πελατών μας. Από εκεί περιμένουμε
πως θα προέλθει και η αύξηση των πωλήσεών μας τα επόμενα χρόνια.
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Μειώνεται ξανά
η αισιοδοξία
των ελλήνων
επιχειρηματιών
GRANT THORNTON

Α

ρνητικό παραμένει το ποσοστό
αισιοδοξίας των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα, για τέταρτη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με τη νέα
έρευνα «International Business Report»
(IBR) της Grant Thornton. Μάλιστα, η Ελλάδα, με ποσοστό -28% στο δεύτερο τρίμηνο,
κατατάσσεται ως ο απόλυτος ουραγός στην
αισιοδοξία των επιχειρηματιών παγκοσμίως.
Αναλυτικότερα, το ποσοστό αισιοδοξίας
στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 διολίσθησε
δραματικά, παρά το γεγονός ότι στο προηγούμενο τρίμηνο του έτους η αισιοδοξία
φαίνονταν να ανακάμπτει. Ως σημαντικότερους παράγοντες της απαισιοδοξίας τους,
οι έλληνες επιχειρηματίες αναφέρουν την
οικονομική αβεβαιότητα (84%), τους κανονισμούς και τη γραφειοκρατία (66%) και την
έλλειψη χρηματοδότησης (40%). Αξίζει να
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σημειωθεί ότι στην παγκόσμια κατάταξη η
Ελλάδα βρίσκεται τελευταία, πίσω από την
Τουρκία, την Αργεντινή, την Ιταλία, την Ιρλανδία αλλά και τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία
αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα του Brexit.
Στον αντίποδα, η αισιοδοξία των ισπανών
επιχειρηματιών κατατάσσεται δωδέκατη
ανάμεσα σε 35 χώρες.
Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που σχεδιάζουν να λάβουν οι επιχειρηματίες στην
Ελλάδα, μέσα στους επόμενους 12 μήνες,
περιλαμβάνουν τη βελτίωση των πωλήσεων (72%), την ενίσχυση της παραγωγικότητας (56%), την αύξηση των επενδύσεων
στο marketing (38%) και την ανάπτυξη νέων
προϊόντων/υπηρεσιών (28%). Επιπλέον, μια
σημαντική μερίδα επιχειρηματιών σκέφτονται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά
τους τόσο στο εξωτερικό (26%) όσο και στο
εσωτερικό (24%). Τελευταίες στα μελλοντι-

κά σχέδια των ελλήνων επιχειρηματιών
βρίσκονται οι προσλήψεις νέων ταλέντων
(22%) και η πρόσβαση σε νέες μορφές χρηματοδότησης (16%).
Ο κ. Βασίλης Καζάς, διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα,
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αναντίρρητα,
τα σημάδια της οικονομικής αβεβαιότητας
επηρεάζουν έντονα τη χώρα μας. Ωστόσο, η
αβεβαιότητα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, καθώς και οι μεγάλες οικονομίες
της Ευρώπης παρουσίασαν απογοητευτικά
στοιχεία σε ό,τι αφορά την αισιοδοξία των
επιχειρηματιών. Στη Grant Thornton στην
Ελλάδα δεσμευόμαστε, σε πείσμα των καιρών, να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία τις
προκλήσεις της οικονομικής αβεβαιότητας,
με γνώμονα την καλύτερη αξιοποίηση των
ευκαιριών για τους πελάτες και τους ανθρώπους μας».

τάξης του 9% και διαμορφώθηκαν στο 39%.
Ωστόσο, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα,
οι επιχειρήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες για
το μέλλον, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%.
Αυτό φαίνεται στις εξαγωγές, όπου μόνο το
11% των επιχειρήσεων προσδοκά μείωση.
Επιπρόσθετα, το 84% των επιχειρήσεων
παγκοσμίως προσδοκά είτε ότι τα έσοδά
θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα είτε ότι
θα αυξηθούν.
Παρά τις δυσοίωνες παγκόσμιες προβλέψεις και την επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πολλές προηγμένες
οικονομίες, οι ευρύτερες περιοχές της Ασίας - Ειρηνικού και της Λατινικής Αμερικής
κατάφεραν να υπερκεράσουν τη διάχυτη
απαισιοδοξία. Για παράδειγμα, στην περιοχή
της Ασίας - Ειρηνικού η αισιοδοξία βρίσκεται
στο 57%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει την
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Μετά από μια περίοδο αυξημένης αισιοδοξίας και δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης,
οι προβλέψεις για τις επιχειρήσεις το 2019
είναι σαφώς πιο επιφυλακτικές, λόγω της
διολίσθησης του παγκόσμιου κύκλου οικονομικής δραστηριότητας και της διάχυτης
πολιτικής αβεβαιότητας.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, η παγκόσμια αισιοδοξία βρίσκεται στο
39%, σημειώνοντας σημαντική πτώση κατά
15% από το 54% που είχε παρουσιάσει στο
δεύτερο τρίμηνο του 2018. Πρόκειται για το
χαμηλότερο ποσοστό από το τέταρτο τρίμηνο
του 2016.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι η αβεβαιό-

τητα, η οποία διαμορφώνεται στο 50%, είναι
ο σημαντικότερος κίνδυνος που ελλοχεύει
στο οικονομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Η αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας, κατά 22% από το δεύτερο τρίμηνο του
2018, αποδίδεται στη γεωπολιτική ένταση
που επέφερε ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και στην άνοδο του
λαϊκισμού σε μεγάλες οικονομίες του δυτικού κόσμου, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.
Ο δείκτης ευρωπαϊκού συναισθήματος
μειώνεται κατά 18% και διαμορφώνεται στο
28%, από το δεύτερο τρίμηνο του 2018, ενώ
στο Ηνωμένο Βασίλειο η αισιοδοξία καταβαραθρώνεται στο 9%, με το Brexit να επισκιάζει τις οικονομικές εξελίξεις. Επιπλέον,
οι προσδοκίες για τα έσοδα παρουσιάζουν
απότομη πτώση στο 41%, ενώ οι προσδοκίες
για την κερδοφορία κατέγραψαν μείωση της
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ΙΣΧΥΡΆ ΠΑΡΑΜΈΝΟΥΝ ΤΑ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΜΕΓΈΘΗ,
ΠΑΡΆ ΤΗ ΔΙΆΧΥΤΗ ΑΒΕΒΑΙΌΤΗΤΑ
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Συγχωνεύσεις

Πηγή: IBR 2018 - H2 economic update

οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής, τη
συνεργασία μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και τη μείωση της εμπορικής εξάρτησης από την Κίνα.
Ο κ. Βασίλης Καζάς, διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα, αναφέρει: «Οι επιχειρήσεις στην πραγματική
οικονομία παραμένουν αισιόδοξες, επειδή
γνωρίζουν πως θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται μαζί με τις θετικές προβλέψεις για
την ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ. Παρά
το γεγονός ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ιδιαίτερα ασταθείς, τα οικονομικά
μεγέθη παραμένουν ισχυρά και υπάρχουν
ευκαιρίες».
Παραδοσιακά, σε περιόδους οικονομικής
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αβεβαιότητας, οι πρόσθετες δαπάνες και οι
επενδύσεις φαντάζουν παράλογες για πολλές επιχειρήσεις. Σε τέτοιου είδους περιόδους συνήθως οι επιχειρήσεις επιλέγουν να
ενισχύσουν τις υπάρχουσες δραστηριότητές
τους και να μειώσουν ή να διακόψουν τις
περαιτέρω επενδύσεις. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε δεξιότητες και υποδομές σε μια
τέτοια περίοδο μπορούν να βελτιώσουν την
κερδοφορία των επιχειρήσεων και να αποφέρουν οφέλη όταν η οικονομία επιστρέψει
σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
Ο κ. Βασίλης Καζάς, τονίζει ότι «τα στοιχεία της IBR δείχνουν ότι το κλίμα για τις
επιχειρήσεις δεν θα είναι τόσο θετικό όσο
ήταν το 2018, καθώς ο κύκλος της οικονο-

μικής δραστηριότητας σε παγκόσμια κλίμακα διολισθαίνει. Ωστόσο, οι προβλέψεις
για ύφεση αποτελούν την εξαίρεση και όχι
τον κανόνα, καθώς και το ΔΝΤ προβλέπει
παγκόσμιο οικονομικό ρυθμό ανάπτυξης
της τάξης του 3,5%. Αυτό που παρατηρούμε
είναι η επιστροφή στην κανονικότητα με
περισσότερο ισορροπημένους και βιώσιμους
ρυθμούς ανάπτυξης για τις οικονομίες».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα
«International Business Report» (IBR) της
Grant Thornton συγκέντρωσε απαντήσεις
από 5.000 επιχειρήσεις σε 35 οικονομίες,
συμπεριλαμβανομένων των G20.

Delivering value

and confidence
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Συμπορευόμενοι με
την τάση της εποχής:
Τεχνητή νοημοσύνη
και μηχανική
εκμάθηση
ROBERT STENHOUSE
Προέδρος ACCA
Μετάφραση: Μαρία Τυροβολά, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

Γ

ια το 2019/2020 το ACCA επικεντρώνεται σε ένα πρόγραμμα
που εξετάζει τη θεματολογία και
τα ζητήματα που επηρεάζουν το
ελεγκτικό - λογιστικό επάγγελμα σε όλο τον
κόσμο, τώρα και στο μέλλον.
Κάθε τρεις μήνες, το ACCA θα προβάλλει
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του τέσσερις θεματικές ενότητες που καλύπτουν
ευρείς τομείς, όπως:
• η δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας,
• η δύναμη των συνδέσεων και των συνεργασιών,
• η δύναμη της δεοντολογίας, της εμπιστοσύνης και της βιωσιμότητας,
• η δύναμη της σταδιοδρομίας, των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας.
Κάθε θεματική ενότητα θα αποτελεί το
επίκεντρο της επαγγελματικής εξέλιξης
του ACCA, παράλληλα με τις συνεχιζόμε-
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νες εξελίξεις στον επαγγελματικό τίτλο
του ACCA. Τα θέματα θα προωθήσουν την
ηγετική θέση του ACCA, συνεχίζοντας τη
δέσμευσή του για δημοσίευση διορατικών
και καινοτόμων εκθέσεων, που παράγονται
τόσο εσωτερικά όσο και σε συνεργασία με
εργοδότες και στρατηγικούς εταίρους. Είμαστε, φυσικά, ευτυχείς να μοιραζόμαστε
–όπως πάντα– τις ιδέες μας με τους φίλους
και τους συναδέλφους μας στο ΣΟΕΛ.
Πιστεύουμε ότι αυτά τα θέματα αποτελούν μια στέρεη βάση για να οδηγήσουν τις
δεξιότητες, την υπερηφάνεια και την υπεράσπιση του επαγγέλματος. Και κοιτώντας
στο μέλλον, παρέχουμε τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία
στον κόσμο του αύριο, παρέχοντας παράλληλα μια ισχυρή βάση για ανάπτυξη.
Οι γνώσεις που αποκτήσαμε και οι απόψεις που διαμορφώσαμε οδήγησαν σε αλλα-

γές ως προς τον τίτλο του ACCA, έτσι ώστε
να παραμείνει σχετικός και πρωτοποριακός.
Μας βοηθά επίσης να παρέχουμε ενημερωμένη και σχετική συνεχή εκπαίδευση (CPDs)
στα μέλη μας, παράλληλα με τις συμβουλές
και τις οδηγίες που παρέχει το ACCA Careers
–τον παγκόσμιο πίνακα θέσεων εργασίας.

ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΜΙΑ
ΤΆΣΗ;
Στα μέσα Απριλίου, δημοσιεύσαμε την
πρώτη έκθεση σε αυτό το ετήσιο πρόγραμμα
έρευνας, επισημαίνοντας το θέμα: «Η δύναμη της ψηφιοποίησης». Η ψηφιοποίηση
δεδομένων είναι αναμφισβήτητα ένας από
τους μεγαλύτερους παράγοντες που διαμορφώνουν το μέλλον του επαγγέλματος
και τους ρόλους που επιτελούν οι ελεγκτές
- λογιστές, καθώς και όλοι οι επαγγελματίες
του χρηματοπιστωτικού τομέα.

λύπτει ότι το ένα τρίτο βλέπει την τεχνητή
νοημοσύνη κατά κύριο λόγο ως τάση, ενώ
σχεδόν το 60% υποστηρίζει ότι σε τρία χρόνια θα αποτελεί πραγματικότητα.
Η έκθεσή μας υπογραμμίζει τον τρόπο με
τον οποίο οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις
έχουν τεράστιο δυναμικό για το ελεγκτικό
- λογιστικό επάγγελμα και πώς η μηχανική
εκμάθηση –η ικανότητα των υπολογιστών
να «μαθαίνουν» και να λαμβάνουν αποφάσεις ή να κάνουν προβλέψεις βάσει ανάλυσης μεγάλων σειρών δεδομένων– αλλάζει
το τοπίο εργασίας για τους λογιστές.
Ως εκ τούτου, η μηχανική μάθηση αποτελεί κρίσιμο τομέα ανάπτυξης για τους
λογιστές. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, θα είναι
σημαντικό να κατανοήσουμε την αξία και
τα οφέλη της, καθώς και τις δεοντολογικές
προκλήσεις που παρουσιάζει. Σε όλα αυτά, το
σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι μια νόμιμη
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από τα ανθρώπινα όντα. Πρόκειται για έναν
περιεκτικό όρο, που περιλαμβάνει αρκετές
τεχνολογικές εξελίξεις όπως:
➜ Μηχανική μάθηση: χρησιμοποιώντας
νευρωνικά δίκτυα, στατιστικά στοιχεία και
επιχειρησιακή έρευνα για τον εντοπισμό
πληροφοριών σε δεδομένα, χωρίς να προγραμματιστεί το είδος του αποτελέσματος.
➜ Βαθιά μάθηση: χρήση πολλών επιπέδων
υπολογιστικής ισχύος και βελτιωμένων τεχνικών κατάρτισης για τον εντοπισμό προτύπων στα δεδομένα.
Στη νέα μας έκθεση με τίτλο «Μηχανική
μάθηση: περισσότερη επιστήμη από μυθοπλασία» («Machine learning: more science
than fiction») διαπιστώνεται ότι η μηχανική
μάθηση θα γίνει πραγματικότητα στο εγγύς
μέλλον, με τη δημοσιότητα που την περιβάλλει να μειώνεται: μια δημοσκόπηση μεταξύ
2.000 μελών του ACCA σε 111 χώρες αποκα-
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Πριν από τρία χρόνια, το ACCA αναγνώρισε την ψηφιακή τεχνολογία ως έναν από
τους επτά επαγγελματικούς δείκτες επιτυχίας, ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό που
πρέπει να διαθέτει το επάγγελμα για να προσθέσει αξία και να οικοδομήσει οικονομίες
σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα με τις τεχνικές, δεοντολογικές και επαγγελματικές
δεξιότητες, καθώς και τη συναισθηματική
νοημοσύνη, η συνειδητοποίηση και η εφαρμογή των υφιστάμενων και αναδυόμενων
τεχνολογιών αποτελεί αναγκαιότητα για τον
σύγχρονο ελεγκτή - λογιστή.
Τον τελευταίο καιρό υπήρξε μεγάλη εκστρατεία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη
και την απειλή που δημιουργεί για τα επαγγέλματα –όχι μόνο για ελεγκτές - λογιστές
αλλά και για δικηγόρους και γιατρούς.
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νοημοσύνη
που επιδεικνύεται από τις μηχανές και όχι
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επιχειρηματική ανάγκη, με σαφή κατανόηση
του τι μπορεί να φέρει στον οργανισμό.
Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση μπορούν να προσθέσουν αξία στο έργο
των λογιστών –από την παραγωγή πολύτιμων στοιχείων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων έως την ανίχνευση απάτης,
την εκτίμηση κινδύνων, την κατανόηση της
πολυπλοκότητας στη φορολογία και την αποτελεσματικότερη μη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση. Έτσι, το λογιστικό επάγγελμα
πρέπει να καταλάβει πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση,
ειδικά δεδομένου του ρόλου της να επιδρά
στην εμπιστοσύνη που έχουμε στις αποφάσεις αυτών των συστημάτων.

Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ:
ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΉ
ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ
Όπως όλοι γνωρίζουμε από προηγούμενα
πολιτικά και επιχειρηματικά σκάνδαλα, η
φήμη μπορεί να καταστραφεί σε μια στιγμή. Μόλις χαθεί η εμπιστοσύνη, μπορεί να
χρειαστεί μια ζωή για να θεμελιωθεί από
την αρχή. Είναι σαφές ότι η δεοντολογική
συμπεριφορά είναι απαραίτητη όταν πρόκειται για τη διαχείριση της τεχνολογίας και της
τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να είμαστε
σε θέση να εμπιστευόμαστε τα δεδομένα.
Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι η παραβίαση των βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν
τον τομέα μπορεί να προκαλέσει πραγματικές ζημίες στα εμπορικά σήματα, τη φήμη
και την άυλη αξία ενός οργανισμού. Στον
σημερινό κόσμο των κοινωνικών μέσων
ενημέρωσης και δικτύωσης, τα κακά νέα
ταξιδεύουν γρήγορα και δεν δίνουν προσοχή στη δεοντολογική συμπεριφορά, καθώς
υιοθετούνται οι νέες τεχνολογίες που θα
μπορούσαν ενδεχομένως να εκθέσουν τους
οργανισμούς σε σημαντικό κίνδυνο, πλήττοντας τα οικονομικά και τη φήμη τους.
Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε μορφή
τεχνολογίας, με την εξουσία έρχεται η ευθύνη. Στην περίπτωση της μηχανικής μάθησης,
τα δεοντολογικά ζητήματα δεν είναι ποτέ
πολύ μακριά. Οι λογιστές πρέπει να εξετάσουν και να διαχειριστούν ενδεχόμενους
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δεοντολογικούς συμβιβασμούς από τη λήψη
αποφάσεων με αλγόριθμο, όπως ο κίνδυνος
μεροληψίας στα δεδομένα που ενημερώνουν τις αποφάσεις και τη λογοδοσία τους.
Αυτό είναι αναμφισβήτητα η πιο συνηθισμένη πηγή δεοντολογικής πρόκλησης
όταν πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη και
μηχανική μάθηση. Στη ρίζα του είναι το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης,
τόσο υπό επίβλεψη όσο και χωρίς επίβλεψη, μπορεί να χρειάζεται να ερμηνευθούν
κατάλληλα για να αποφευχθεί η σύγχυση
της συσχέτισης με την αιτιώδη συνάφεια.
Αυτό μπορεί να αποτελεί περίπλοκο πεδίο
εξειδίκευσης.
Αυτό συνδέεται με ένα άλλο ζήτημα για
το επάγγελμα –αυτό της αρχής της επαγγελματικής συμπεριφοράς. Αυτό απαιτεί
συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους
και κανονισμούς. Εάν υπάρχουν ενδείξεις
συστηματικής μεροληψίας, τότε ο οργανισμός μπορεί να παραβιάζει τον νόμο. Για παράδειγμα, οι κανονισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2004/113/EΚ που τροποποιήθηκε το
2012, αποσκοπούν στην απόρριψη της μεροληψίας του φύλου.
Οι επαγγελματίες λογιστές ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν εσωτερική πίεση για να
αγνοήσουν το ζήτημα, σαν να είναι δυνατόν
να υποστηριχθεί η έλλειψη στοιχείων και ότι
σε μια στατιστική προσέγγιση οι απαντήσεις
θα είναι σωστές για μια χρονική περίοδο.
Για παράδειγμα, οι λογιστές ενδέχεται να
χρειαστεί να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο
στην καθοδήγηση των συναδέλφων τους για
να επανεξετάσουν το μοντέλο με διαφορετική έμφαση στη μεταβλητή φύλου. Θα είναι
σημαντικό να διατηρηθούν σαφείς διαδρομές επικοινωνίας με τη διοίκηση και, εάν
χρειάζεται, κλιμάκωση στις αρμόδιες αρχές.
Μια προσέγγιση αμφισβήτησης, που
έχει τις ρίζες της στον επαγγελματικό
σκεπτικισμό και μια νοοτροπία ανάπτυξης
που είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει
νέες προκλήσεις, θα ήταν σημαντικές για
να αποφευχθεί η υπερβολή ή ο φόβος να
σκαλίσουμε βαθύτερα. Και πάλι, αυτή είναι
μια ικανότητα που θα είναι περιζήτητη με
την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική

μάθηση, την προθυμία και την ικανότητα
ανάλυσης με σαφήνεια των αλγορίθμων και
των αποτελεσμάτων τους. Μια στρατηγική
άποψη των δεδομένων είναι απαραίτητη.

ΤΑ ΡΟΜΠΌΤ ΈΡΧΟΝΤΑΙ;
Λοιπόν, είναι ήδη εδώ. Υπάρχει πολλή
δημοσιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη μηχανική μάθηση. Εξάλλου, αυτά τα θέματα αποτελούν
εξαιρετικά σενάρια για ψυχαγωγικές ταινίες
επιστημονικής φαντασίας!
Τα τελευταία χρόνια, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως τα ρομπότ θα αναλάβουν
θέσεις εργασίας. Στον τομέα της μεταποίησης, ειδικά στην κατασκευή αυτοκινήτων, τα
ρομπότ χρησιμοποιούνται για περισσότερα
από 50 χρόνια. Το πρώτο ρομπότ εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο της General Motors
στις ΗΠΑ το 1962.
Η ρομποτική και η αυτοματοποίηση μπορούν να προσθέσουν αξία. Για παράδειγμα,
η χρήση αυτοματοποίησης ρομποτικών
διεργασιών (RPA) έχει αυξηθεί σημαντικά,
κυρίως στον τομέα των κοινών υπηρεσιών.
Πρόκειται για λογισμικό που εκτελεί επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, οι οποίες είναι
σε θέση να αλληλεπιδρούν με πολλαπλές
εφαρμογές, και ελέγχεται από ανθρώπους.
Είναι ένα φυσικό επόμενο βήμα στην εξέλιξη
του μετασχηματισμού των οικονομικών.
Αλλά σημαντικό είναι ότι δεν είναι ικανό να
δημιουργήσει σχέσεις ή να αντικαταστήσει
όλα τα συστήματα και το προσωπικό.
Η πίστη στη διαφημιστική εκστρατεία
χωρίς σκεπτικισμό είναι προβληματική
και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι
επαγγελματικές ιδέες και η έρευνα σε αυτά τα θέματα είναι σημαντικά. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο το ACCA διερεύνησε
τα τελευταία χρόνια το ψηφιακό μέλλον
μπροστά, συμβάλλοντας στην προετοιμασία των λογιστών και των επαγγελματιών
του χρηματοπιστωτικού τομέα για το τι έρχεται, προσφέροντας παράλληλα πρακτική
καθοδήγηση και συμβουλές σε εξελίξεις που
κινούνται με απίστευτη ταχύτητα.
Η προοπτική της τεχνολογίας είναι αληθινά εντυπωσιακή. Κατά τη συγγραφή του

άρθρου αυτού έμαθα τα συγκλονιστικά νέα
για τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα και
η τεχνολογία βοήθησαν την ανθρωπότητα
να επιτύχει τη λήψη της εικόνας μιας μαύρης τρύπας στο διάστημα για πρώτη φορά.
Ωστόσο, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε στην
περίπτωση αυτή είναι ότι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση και η ομαδική εργασία βοήθησαν
στη λήψη της εικόνας αυτής, παράλληλα με
την ισχύ των δεδομένων και της τεχνολογίας.
Οι συζητήσεις και η επιχειρηματολογία
γύρω από τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχιστούν. Μερικοί
άνθρωποι θα τις αγκαλιάσουν, κάποιοι θα είναι περίεργοι, άλλοι θα τις φοβούνται. Μόνο
οι απερίσκεπτοι θα αποφύγουν να μάθουν
περισσότερα γι’ αυτές. Δεν υπάρχει καλύτερος χρόνος από τώρα για τους επαγγελματίες λογιστές να αρχίσουν να αναπτύσσουν
περισσότερες γνώσεις και ικανότητες σε
αυτούς τους τομείς.
Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πέρα από
τη μη ρεαλιστική φαντασία σε πολύ πραγματικές επιχειρηματικές χρήσεις. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο όλοι οι επαγγελματίες
του χρηματοπιστωτικού τομέα θα πρέπει να
γνωρίζουν πόσο εξελίσσεται η τεχνητή νοη-

μοσύνη και να ενημερώνονται συνεχώς για
τον τρόπο με τον οποίο οι αναπτυσσόμενες
δυνατότητές της θα μπορούσαν να επηρεάσουν με τον αντίκτυπό τους το ρόλο τους.
Οι νέοι ελεγκτές - λογιστές θα πρέπει
να είναι προσεκτικοί για τον τρόπο με τον
οποίο οι αναπτυσσόμενες δυνατότητες θα
μπορούσαν να αλληλεπικαλύπτονται με τον
αντίκτυπό τους στους ρόλους τους.
Προκειμένου να προετοιμαστεί για το
ψηφιακό μέλλον, το ACCA εξετάζει ήδη
μια σειρά ψηφιακών θεμάτων στο πλαίσιο
του τίτλου ACCA. Έχει επίσης βελτιώσει το
ψηφιακό περιεχόμενο σε πολλές από τις
εξετάσεις για τους σπουδαστές, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία συνδέεται με τη συνεχή επαγγελματική
εξέλιξη των μελών.
Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Η εισαγωγή της μηχανικής μάθησης στη λογιστική
και τον έλεγχο είναι μια τεράστια ευκαιρία,
όπου οι επαγγελματίες λογιστές έχουν την
ευκαιρία να αναπτύξουν μια βασική κατανόηση των αναδυόμενων τεχνολογιών, ενώ
συνεχώς οικοδομούν τις ερμηνευτικές και
σχεσιακές τους δεξιότητες. Μπορούν στη
συνέχεια να επωφεληθούν πραγματικά από
την ικανότητα τεχνολογιών όπως η μηχα-

νική μάθηση, η οποία μπορεί κάλλιστα να
υποστηρίξει το έργο τους με την έξυπνη
ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων.
Περισσότερες εξελίξεις θα γίνουν σε αυτό
το γενναίο νέο κόσμο της τεχνολογίας, της
τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής
μάθησης. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια
συναρπαστική στιγμή να είναι κάποιος ελεγκτής - λογιστής, και η κατάλληλη ώστε να
προσαρμοστεί και να αποτελέσει ενεργό μέρος των μελλοντικών αλλαγών. Είναι καιρός
για το επάγγελμα να αξιοποιήσει πραγματικά
τη δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας.

Σημείωση: Το άρθρο αυτό έχει μεταφραστεί από
την αγγλική στην ελληνική γλώσσα από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Ο συγγραφέας
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και
την πληρότητα της μετάφρασης ή για ενέργειες που
μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής.
This publication has been translated from the
English language into Greek by Institute of Certified
Public Accountants of Greece (SOEL). The author
assumes no responsibility for the accuracy and
completeness of the translation or for actions that
may ensue as a result thereof.

Πρόεδρος ACCA
2018-2019

Ο Robert είναι σήμερα διευθυντής
Εθνικής Λογιστικής και Ελέγχου στην
εταιρεία Deloitte στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αρμοδιότητες επί πολιτικής
και μεθοδολογίας ελέγχου. Ο ρόλος
του στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεπάγεται τη συνεργασία με τις ρυθμιστικές
αρχές τυποποίησης και ελέγχων του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Είναι μέλος της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της
Deloitte Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία
αναπτύσσει την ελεγκτική πολιτική
και τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται
στο δίκτυο της Deloitte παγκοσμίως.

Είναι επίσης εμπειρογνώμονας ποιότητας αντικειμένου για το πρόγραμμα
αναμόρφωσης ελέγχου του δικτύου.
Η σταδιοδρομία του Robert στη λογιστική και τον έλεγχο διαρκεί πάνω
από 25 χρόνια, ξεκινώντας από ένα
μικρό λογιστικό γραφείο. Έγινε μέλος
του ACCA το 2006 και προσχώρησε
στο Συμβούλιό του το 2009.
Πριν γίνει πρόεδρος του ACCA, ο
Ρόμπερτ προήδρευσε τόσο στην Επιτροπή Ελέγχου του ACCA όσο και στο
Παγκόσμιο Φόρουμ Ελέγχου και Διασφάλισης.
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Γνωριμία με τον
κόσμο της τεχνητής
νοημοσύνης
ΠΆΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ
Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG

Η

γνωριμία με τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial
Intelligence, AI) ξεκινά υιοθετώντας νέα στρατηγικά μοντέλα, που αγκαλιάζουν την τεχνολογία,
τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και τις
δομές της επιχείρησης.

ΠΏΣ ΟΡΊΖΕΤΑΙ Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΤΉΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ
Τεχνητή νοημοσύνη είναι η μέθοδος
με την οποία ο άνθρωπος εκπαιδεύει
υπολογιστές προκειμένου να μπορούν
να λαμβάνουν αποφάσεις που οδηγούν
την ανάπτυξη και την κερδοφορία της
επιχείρησης. Η μέθοδος χρησιμοποιεί
αλγορίθμους και εξελιγμένες τεχνικές
ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να
αξιολογεί στοιχεία διαφορετικής δομής
που λαμβάνονται από πληθώρα πηγών.
Στην KPMG αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα οικοσύστημα
που «ξεκλειδώνει» την αξία ενός οργανισμού, επιταχύνοντας, αυτοματοποιώντας και βελτιώνοντας τις αποφάσεις που
λαμβάνονται από πλευράς συστημάτων.
Παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στον
ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού, εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής
και επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους
εργασίας και αύξηση της ποιότητας και
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της αξίας του παραγόμενου προϊόντος ή
της υπηρεσίας.

Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ
ΛΎΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΉΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ
Το όραμα της επέκτασης της ανθρώπινης γνώσης με συστήματα και υπολογιστές μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν
η τεχνολογία συνδυάζεται άρρηκτα με
καταρτισμένους επιστήμονες δεδομένων (Data Scientists) και μηχανικούς
εξόρυξης στοιχείων και πληροφοριών. Ο
άνθρωπος, σε αντίθεση με τις μηχανές,
πάντα θα διαθέτει την «κοινή λογική» προκειμένου να σχεδιάσει και να εκπαιδεύσει
αλγορίθμους που λαμβάνουν αποφάσεις
και επιλύουν επιχειρησιακά προβλήματα.

ΤΟ IGNITE ΤΗΣ KPMG ΩΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Συνειδητοποιώντας πως η τεχνητή
νοημοσύνη δεν βασίζεται μόνο στην τεχνολογία αλλά και στους ανθρώπους, τις
διαδικασίες, τα αξιόπιστα δεδομένα και
τη βαθιά γνώση του εκάστοτε επαγγελματικού κλάδου, η KPMG δημιούργησε
το οικοσύστημα του KPMG Ignite. Πρόκειται για την πλατφόρμα που αποτελεί
τον συνδετικό κρίκο όλων των παραπάνω,
με σκοπό να εκπαιδεύσει τα συστήματα

των οργανισμών, έτσι ώστε να διενεργούν
προβλέψεις και να λαμβάνουν αποφάσεις.
Η ικανότητά των ανθρώπων της KPMG
να γνωρίζουν τις καλές πρακτικές του
εκάστοτε κλάδου επιτρέπει τον σχεδιασμό λύσεων τεχνητής νοημοσύνης προσαρμοσμένων στα πιο σύνθετα επιχειρησιακά προβλήματα. Η πελατοκεντρική
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα. Η
λύση ξεκινά με τον καθορισμό του επιχειρηματικού προβλήματος ή της ανάγκης
και είναι πάντα έντονα επικεντρωμένη
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας,
του χρόνου λήψης αποφάσεων και της
ανάληψης δράσης.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΤΟΥ KPMG
IGNITE
Αποτελεί ένα σύνολο από μεθοδολογίες,
εργαλεία και πόρους, που στόχο έχουν
τη βελτίωση του τρόπου λήψης αποφάσεων. Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνεται
από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με
εμπειρία στον εκάστοτε κλάδο, ικανούς
να καινοτομούν με αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι λύσεις που υλοποιούνται αποκτούν πρόσβαση και διαβάζουν έγγραφα,
εικόνες, βάσεις δεδομένων, αρχεία φωνής και βίντεο, πραγματοποιούν αναλύσεις, εντοπίζουν πρότυπα (patterns) και
μαθαίνουν. Παράλληλα, ενσωματώνουν

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΧΡΉΣΗΣ (USE
CASE): ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΛΎΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΈΨΕΩΝ
ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΜΕΓΆΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΛΙΑΝΙΚΉΣ
Όταν μεγάλη εταιρεία λιανικής θέλησε
να βελτιώσει την ακρίβεια των προβλέψεων ανά προϊόν και ανά κατάστημα σε
καθημερινή βάση, συνειδητοποίησε ότι
χρειαζόταν καλύτερη ενημέρωση από δεδομένα τόσο ενδοεταιρικών συστημάτων
όσο και εξωτερικών πηγών. Η εταιρεία
ήθελε:
➜ Να δημιουργήσει το μοναδικό αποτύπωμα κάθε καταστήματος και να χαρακτηρίσει αποτελεσματικότερα την τοπική
αγορά.
➜ Να αξιολογήσει την εκάστοτε περιοχή
και να προβλέψει αναμενόμενα έσοδα του
κάθε καταστήματος σε εβδομαδιαία βάση.
➜ Να βελτιώσει τον ανεφοδιασμό των
καταστημάτων βασιζόμενη στις τοπικές
προβλέψεις.

Η ΛΎΣΗ
Οι σύμβουλοι της KPMG εργάστηκαν με
τον έμπορο λιανικής για να αναπτύξουν
ένα μοναδικό μοντέλο προβλέψεων:

- Συλλέχθηκαν από εσωτερικές και
εξωτερικές πηγές δεδομένα της τοπικής
αγοράς και ζήτησης, καθώς και δείκτες
απόδοσης των σημείων πώλησης.
➜ Τα δεδομένα αξιολογήθηκαν και συνδέθηκαν προκειμένου να εντοπιστούν οι
βασικότεροι παράγοντες πώλησης.
➜ Πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη της απόδοσης κάθε καταστήματος ανά ημέρα, κατηγορία προϊόντων και περίοδο.
➜ Το υπάρχον σύστημα κατηγοριοποίησης
πελατών βελτιώθηκε μέσω της ανάλυσης
«μεγάλων δεδομένων» (Big Data) και των
προηγμένων τεχνικών κατάτμησης πελατειακής βάσης.
➜ Υλοποιήθηκαν πίνακες αποτελεσμάτων (Dashboards) και ενσωματώθηκαν
στα υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήματα
προκειμένου να καταστήσουν εφικτή την
άμεση λήψη αποφάσεων.

ΤΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ
➜ Η συνολική ακρίβεια του μοντέλου
βελτίωσε τις εκτιμήσεις του πελάτη κατά
200% σε σχέση με την παλαιότερη υποδομή του.
➜ Ο ανεφοδιασμός καταστημάτων και
ο προγραμματισμός εργασιών πραγματοποιείται σε επίπεδο ημέρας με βάση
την τοπική ζήτηση και την απόδοση των
σημείων πώλησης.
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κινδύνους αξιολογώντας ασυνήθιστες
συμπεριφορές.
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ανθρώπινες συμπεριφορές, με τελικό
στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και
τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό της
επιχείρησης.
Αναλυτικότερα, η πλατφόρμα KPMG
Ignite μπορεί να αναλύσει μεγάλο όγκο
εγγράφων (συμβόλαια ή τίτλους συμβολαίων, συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης και επενδύσεων), να εξαγάγει συμπεράσματα και να επιβεβαιώσει
τη συμμόρφωσή τους σε ρυθμιστικούς
κανόνες. Μπορεί να μετατρέψει τις κλήσεις πελατών σε μη δομημένο κείμενο,
να χρησιμοποιήσει τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και να εξαγάγει
συμπεράσματα χρήσιμα για την επιχείρηση. Συγκεκριμένα, συνδυάζοντας το
εξαγόμενο κείμενο με μετρήσεις κλήσεων και εφαρμόζοντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, μπορεί να εκτιμήσει τη
συναισθηματική φόρτιση των πελατών
ή να προβλέψει μελλοντικές τάσεις. Το
KPMG Ignite μπορεί να διαμορφώσει εικονικούς βοηθούς (Virtual Assistants)
φωνής ή κειμένου, αναβαθμίζοντας τις
υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Επιπλέον, μπορεί να εκπαιδεύσει συστήματα
και εξοπλισμούς ώστε να αναγνωρίζουν
αυτόματα αντικείμενα σε δημόσιους χώρους, να υπολογίσουν τη φθορά αυτών
στο πέρασμα του χρόνου και να εκτιμούν
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Παθολογίες
της λογιστικής
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ Β. ΦΊΛΙΟΥ
Δρ Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής - Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μ

ια ευρύτατα διαδεδομένη
άποψη των λογιστών, η οποία
συμπίπτει με αυτή του κοινού γενικά, είναι ότι η κύρια
δουλειά ενός ελεγκτή είναι να ανακαλύπτει
(διακρίνει) κάθε απάτη (δόλο) και να την
αναφέρει, καθώς επίσης ότι οι ελεγκτικές
επιχειρήσεις μπορούν ευλόγως και έγκυρα
να ενάγονται (μηνύονται) και να υπόκεινται
στην πληρωμή μεγάλων αποζημιώσεων εάν
το δικαστήριο τις βρει ένοχες αμέλειας.
Η έρευνα η οποία εξετάζει την πρακτική
και την αποτελεσματικότητα της πρόληψης
εξαπατήσεων και ανακάλυψης δόλιων ενεργειών βασίζεται στην υποχρέωση του ελεγκτή να ανακαλύπτει ουσιωδώς εσφαλμένα
καταρτισθείσες λογιστικές καταστάσεις.
Οι επαγγελματίες ελεγκτές-λογιστές πιστεύουν, όμως, ότι αυτό δεν είναι πάντοτε
δυνατόν να πραγματοποιείται και σίγουρα οι δολιότητες των επιχειρηματιών δεν
εμπίπτουν στις δικές τους ευθύνες. Αυτό
το, μάλλον μεγάλο, υφιστάμενο κενό στις
αντιλήψεις καλείται, στην αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία, «κενό προσδοκιών»
(expectations gap).
Μία από τις αρχικές δικαιολογήσεις που
τέθηκαν από τους ιδρυτές του λογιστικού
επαγγέλματος στον 19ο αιώνα ήταν ότι η
ειδική γνώση τους απαιτεί θεσμική αναγνώριση - κατοχύρωση και τη χορήγηση
ενός μονοπωλίου στο δικαίωμα να ασκείται
αυτό, ούτως ώστε να προφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον από απεριόριστη, ασυνείδητη και ακατάλληλη χρηματοοικονομική
συμπεριφορά, η οποία συμπεριλαμβάνει
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την πρόληψη της απάτης (Howitt 1966,
Kedslie 1990). Ήδη από τις αρχές του 20ού
αιώνα, καθώς το επάγγελμα του λογιστή
είχε αναγνωριστεί και καθιερωθεί ως ένα
επάγγελμα που προϋποθέτει (ειδικές) γνώσεις, εμφανίστηκε η ιδέα ότι η πρόληψη και
ανακάλυψη απάτης δεν ήταν κάτι το οποίο
πάντοτε έπρεπε να προσδοκάται/αναμένεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές (Howitt
1966). Η αγγλική νομική αρχή που εφαρμοζόταν εδώ ήταν να ισχυρίζεται - διακηρύσσει ότι ο ελεγκτής ήταν: «watchdog but not
a bloodhound» (φύλακας - κέρβερος, αλλά
όχι κυνηγόσκυλο).
Αυτό σήμαινε ότι αυτές οι πρόδηλες, οι
εύκολα αποκαλυπτόμενες ή ανήκουστες
περιπτώσεις απάτης θα πρέπει πράγματι
να ανιχνεύονται από τους ελεγκτές, αλλά να
αποκρύπτονται οι όχι ουσιώδεις και έξυπνες
περιπτώσεις που δεν θα ήταν δυνατόν να
αναμένεται λογικά να αποδοθούν σε αμέλεια
ελεγκτών.
Με την κατ’ ουσίαν εγκατάλειψη της αρχικής ιδέας ότι οι ελεγκτές ήταν υποχρεωμένοι να προωθούν το δημόσιο συμφέρον
υπερασπιζόμενοι το κοινό έναντι απάτης
σε λογιστικές καταστάσεις, δύο αντιδράσεις
εξελίχθηκαν παραλλήλως:
- Η πρώτη ήταν ότι το κράτος, μέσω
ρυθμιστικών αρχών, τέτοιων όπως καταρχάς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ
(Securities and Exchange Commission,
SEC) και πιο πρόσφατα το PAOB (Public
Accounting Oversight Board), ανέλαβαν το
έργο της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, καθώς επίσης της ρύθμισης των

τρόπων και μορφών της δημοσίευσης λογιστικών καταστάσεων από εισηγμένες
εταιρείες, σε στενή διαβούλευση γι’ αυτό
το καθήκον με εκπροσώπους του λογιστικού-ελεγκτικού επαγγέλματος. Το λογιστικό
επάγγελμα, στον εξελισσόμενο σχεδιασμό
του εννοιολογικού πλαισίου λειτουργίας
του, έθεσε ανανεωμένη έμφαση στο δημόσιο συμφέρον ως κεντρικό ζήτημα στην
αποστολή του.
- Η δεύτερη αντίδραση συνίστατο στη δημιουργία ενός νέου επαγγέλματος για να κάνει τη δουλειά που οι λογιστές και ελεγκτές
της δεσπόζουσας τάσης δεν ήθελαν και δεν
ήταν σε θέση να κάνουν, δηλαδή την πρόληψη και ανακάλυψη εξαπατήσεων. Αυτό
το επάγγελμα είναι η δικαστική λογιστική
(forensic accounting), όρος που σημαίνει
τη διερεύνηση και πρόληψη του λογιστικού
εγκλήματος. Διαφορετικά από τους «δικαστικούς παθολογοανατόμους» (forensic
pathologists), των οποίων η δουλειά αφορά όλα τα είδη αποκάλυψης απάτης –κάθε
μορφή δόλου– οι δικαστικοί λογιστές-ελεγκτές (forensic accountants) παίζουν έναν
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, ούτως ώστε
ο τίτλος «δικαστικός» να εντείνει περαιτέρω
τις εργασίες ανάληψης δικαιοδοσιών εκ των
νέων λογιστών.

Η ΑΠΆΤΗ
Η δικαστική λογιστική έχει να κάνει με
απάτες και γι’ αυτό πρέπει να ορίσουμε τη
λέξη αυτή. Απάτη σημαίνει τον δόλιο χειρισμό λογαριασμών και/ή την απρεπή διάθεση
μετρητών ή άλλων πλουτοπαραγωγικών

ψέματα στους ενδιαφερόμενους για τον πλέον εσωεπιχειρησιακό κύκλο οικονομικής
λογοδοσίας –δηλαδή τους ενδιαφερόμενους
των οποίων τα δικαιώματα για ακριβή πληροφόρηση αναγνωρίζονται ρητά νομικώς.
Όταν η αστυνομία ή οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ
ερευνούν ένα έγκλημα, αυτοί αναζητούν
έναν συνδυασμό κινήτρου, μέσου/τρόπου
και ευκαιρίας από την πλευρά των υπόπτων
τους. Είχε ο ύποπτος το «εργαλείο», τα «όργανα», τη γνώση, την ειδικότητα - πείρα και/ή
τις επιδεξιότητες να διαπράξει το έγκλημα; Αυτά όλα καταλήγουν στο μέσο. Είχε ο
ύποπτος λόγο, κίνητρο, επιθυμία, βούληση ή
παρόρμηση να διαπράξει το έγκλημα; –και
ένα τέτοιο κίνητρο πρέπει να είναι επαρκώς
άμεσο προς το έγκλημα και το θύμα του, προκειμένου να τεκμηριωθεί ενοχή σε δικαστήριο πέρα από εύλογη αμφιβολία, συνήθως
πέρα από μια 95% πιθανότητα. Τέλος, είχε ο
ύποπτος πρόσβαση και χρόνο αρκετό ώστε
να έχει την ευκαιρία να διαπράξει το έγκλημα; Εάν η απάντηση σε όλα αυτά τα τρία είναι
ναι, ο ύποπτος γίνεται κύριος ύποπτος. Τότε
απομένει να αποδειχθεί πέρα από εύλογη
αμφιβολία ότι ο ύποπτος ήταν αυτός ο οποίος
διέπραξε το έγκλημα.
Η απάτη έχει το εγγύς ισοδύναμό της των
τριών αναγκαιοτήτων για επιτυχημένη διερεύνηση ενός εγκλήματος. Αυτές συνιστούν
το τρίγωνο της απάτης, όπως αυτό έχει αποκληθεί (Cressey 1972, 1973). Τα τρία συστατικά στοιχεία του τριγώνου της απάτης είναι:
κίνητρο, ευκαιρία και ορθολογική εξήγηση.
Ο Cressey (1973) θεώρησε ότι το κίνητρο
να διαπραχθεί απάτη συχνά ανέκυψε από
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περιβάλλει. Παραπλανητική ή εκ προθέσεων
αναληθής λογιστική είναι μια όχι τέτοια προφανής περίπτωση κλοπής, όμως έτσι είναι
αναγκαίο να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ
αυτών των δύο πραγμάτων.
Όταν κάποια επιχείρηση ψεύδεται για το
ύψος των κερδών της, αυτή στερεί κάποιους
από τα χρήματα που αυτοί θα είχαν λάβει
(π.χ. ως μέρισμα) εάν τα κέρδη είχαν με
πληρότητα και εντιμότητα περιγραφεί. Οι
φορολογικές αρχές είναι τα πλέον προφανή
θύματα τέτοιων ψευδών πληροφοριών και
πολλές χώρες έχουν ιδιαίτερα αυστηρές
ποινές για επιχειρήσεις και τους ελεγκτές
τους, οι οποίοι έχουν διωχθεί δικαστικώς
για σκόπιμη παραπλάνηση του φορολογικού βραχίονα της κυβέρνησης. Επίσης, σε
πολλές χώρες οι φορολογικές αρχές είναι
ο πλέον πιθανός απλήρωτος πιστωτής που
πτωχεύει ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ή
μια επιχείρηση για ανεξόφλητες προς αυτές
υποχρεώσεις. Εάν μια επιχείρηση λέει ότι
τα κέρδη της είναι λιγότερα απ’ όσο αυτά
είναι πραγματικά, οι μέτοχοι θα αποδεχθούν
ένα χαμηλότερου επιπέδου μέρισμα που θα
δικαιούντο διαφορετικά, υφιστάμενοι ένα
κόστος ευκαιρίας ενός τέτοιου ψέματος. Το
να ψεύδεσαι, από μόνο του, δεν είναι έγκλημα, αλλά το να ψεύδεσαι για χρήμα και για
λογαριασμούς σε ένα δημόσιο έγγραφο είναι
το έγκλημα της αναληθούς και δολερής λογιστικής (false accounting), το οποίο συνιστά
υποκατηγορία της απάτης εν γένει.
Η απάτη πάντοτε ενέχει δόλο, σχεδόν πάντοτε ενέχει ατιμία και πάντοτε στηρίζεται
στην παραγωγή αριθμών που μεταφέρουν
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πόρων για τους σκοπούς πλουτισμού κάποιου σε βάρος κάποιου άλλου. Η πραγματική, φαινομενική ή φανταστική συναίνεση
του θύματος είναι άσχετη προς το ζήτημα
του εάν η εγκληματική δραστηριότητα της
απάτης συνέβη ή όχι, αλλά μπορεί κάλλιστα
να επηρεάσει την ποινή γι’ αυτήν. Η απάτη
είναι ένα είδος κλοπής. Κλοπή συνιστά
οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε παράλειψη που χρησιμοποιεί κάποιου άλλου
περιουσιακό στοιχείο ως εάν αυτό να ήταν
δικό σας προς όφελός σας σε βάρος του. Καλή (χρηστή) διαχείριση, την οποία κάνει ο
πιστός αντιπρόσωπος ενός κεφαλαιούχου,
συνεπάγεται επίσης τη χρήση περιουσιακών
στοιχείων κάποιου άλλου ως εάν αυτά να
ήταν δικά σας, αλλά πράττοντας τοιουτοτρόπως σαφώς προς όφελός του δίχως τη λήψη
οποιουδήποτε κρυφού ή άδικου κέρδους
από αυτά. Το κίνητρο συνυπολογίζεται, όπως
στα περισσότερα παραδοσιακά εγκλήματα.
Πρέπει να υπάρχει ένας ένοχος (ιθύνων)
νους με κακόβουλη πρόθεση –«mensrea»
(με πρόθεση να κλέψει ή να δανειστεί δίχως
άδεια).
Το να κλέψει κάποιος από τον εργοδότη
του καλείται κατάχρηση (embezzlement)
και γενικώς επιφέρει ποινή φυλάκισης.
Η ληστεία, η διάρρηξη, η επίθεση μετά ληστείας, η κλοπή χρημάτων προοριζόμενων
για φιλανθρωπικούς σκοπούς, η απαίτηση
χρημάτων με απειλές, οι εισπράξεις οφειλόμενων χρημάτων (χρέους) με καταπιεστικές
τακτικές είναι παραδείγματα πράξεων που
συνιστούν εγκλήματα σε πολλές χώρες και
όλες αυτές έχουν «άρωμα» κλοπής να τις
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ένα πρόσωπο που υποφέρει από ένα πρόβλημα το οποίο αυτοί που τη διαπράττουν
δεν μπορούν να μοιρασθούν ή δεν θα μοιραστούν με κάποιον άλλο, τέτοιον όπως ένα
σύμβουλο, συχνά από ντροπή ή μερικές φορές από ενοχή. Αυτό το πρόβλημα προκαλεί
μια συσσώρευση πίεσης και έντασης επί
του προσώπου, που αποκρυσταλλώνεται
σε ένα κίνητρο να επιτύχει μια λύση, ή μια
κάθαρση, μέσω εγκλήματος, τέτοιου όπως
η απάτη (Albrecht et al 2012). Εντούτοις,
δεν θα πρέπει να αγνοούμε το ενδεχόμενο
πως η απληστία από μόνη της, με μη ανάμιξη προβλήματος που δεν μπορεί κάποιος
να το μοιραστεί με άλλους, είναι δυνατόν
να παρακινηθεί από αυτήν σε κάποιες περιπτώσεις. Σε άλλες, ο εθισμός μπορεί να
είναι ένας οδηγός τέτοιας συμπεριφοράς
(ενέργειας), συμπεριλαμβανομένης της χαρτοπαιξίας ειδικότερα.
Το δεύτερο συστατικό στοιχείο του τριγώνου της απάτης είναι η ευκαιρία. Αυτή
μπορεί να ανακύψει από αδύναμους εσωτερικούς ελέγχους, ασθενή επιβολή κανόνων
και ρυθμίσεων, μια αντίληψη ότι ακόμη κι
αν πιαστεί η τιμωρία θα είναι ελαφριά, και
μια σύντομη ή μη αναμενόμενη κατάσταση
όπου να έχει τη δικαιοδοσία ή να είναι σε
θέση να υπογράφει για διάθεση μετρητών ή
πλουτοπαραγωγικών πόρων στον εαυτό του,
ενεργώντας για λογαριασμό ενός προσωρινά
απόντος ανώτερού του (Tinker & Okcabol
1991, Barlett et al 2004).
Το τρίτο στοιχείο του τριγώνου είναι μια
«ορθολογική» εξήγηση (rationalization). Αυτό σημαίνει αποφυγή της ενοχής από τον
δράστη της απάτης μέσω ενός εσωτερικού
διαλόγου δικαιολογιών (Rossouw et al 2000,
Willott et al 2001). Μια κοινή/συνηθισμένη
εξήγηση είναι να ρίξουν το φταίξιμο σε άλλους ανθρώπους για το ότι «εξαναγκάστηκε»
να μπει στη θέση αυτή όπου ο δράστης έπρεπε να διαπράξει την απάτη. Τεχνικά αυτό
σημαίνει τη μετατροπή της «θέσης ελέγχου»
(the locus of control) από εσωτερική σε εξω-
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τερική. Μια άλλη εξήγηση «εξορθολογισμού»
(rationalization) είναι ότι η λογιστική απάτη είναι έγκλημα δίχως θύμα (a victimless
crime), έτσι κανείς στην πραγματικότητα
δεν τραυματίζεται - πληγώνεται. Ένα τρίτο
χαρακτηριστικό είναι ότι οποιοσδήποτε θα
το έκανε εάν θα μπορούσε να ξεφύγει από
τη δικαιοσύνη και την πιθανότατη καταδίκη.
Η ιδέα εν προκειμένω είναι ότι για κάποιον
που διαπράττει απάτη, αυτός πρέπει να είναι ικανός να δικαιολογήσει και να συγχωρήσει αυτήν στο μυαλό του. Είναι δυνατόν
εντούτοις να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
πιστεύουν τόσο βαθιά μέσα τους σε ένα
είδος κοινωνικού δαρβινισμού, στο νόμο
της ζούγκλας ή στην ιδέα ότι δεν υπάρχει
χώρος για ηθικότητες στον αγώνα της ζωής
για επιβίωση. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι
ούτε καν στο επίπεδο ένα στο σχήμα του
Kohlberg (1969)1 και αυτοί δεν χρειάζονται
δικαιολογίες, καθώς αυτοί είναι πραγματικά δυστυχισμένοι από κοινωνική σκοπιά
(sociopathic).
Η θέση του τριγώνου της απάτης είναι αυτή μιας θεωρίας την οποία εγκληματολόγοι
και επιστήμονες της δικαστικής λογιστικής (forensic accounting) χρησιμοποιούν
εκτεταμένα αλλά, όπως η Υπόθεση της
Αποδοτικής Αγοράς, ΥΑΑ (Efficient Market
Hypothesis, EMH) και το Υπόδειγμα Τιμολόγησης Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM)
σε μελέτες περιπτώσεων (event studies), το
τρίγωνο αυτό συχνά θεωρείται ως ένα καλό
σημείο αφετηρίας για την ανάλυση εξαπατήσεων, αλλά πιθανόν όχι ολόκληρη η ιστορία.

ΟΙ ΥΣΤΕΡΌΒΟΥΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΊ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΊ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΤΙΚΉ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ
Συμφώνως προς τη «θεωρία της πιθανής
πηγής κέρδους» ή θεωρία των προσδοκιών
(prospect theory), ένας επενδυτής ο οποίος εξετάζει μια ριψοκίνδυνη επένδυση
(μια «προοπτική απόλαυσης κέρδους» / a

prospect) θα αξιολογεί ξεχωριστά προσδοκώμενα κέρδη και ζημιές. Αυτή η ξεχωριστή
αξιολόγηση κερδών και ζημιών παραβάλλεται με τη θεωρία λήψης αποφάσεων τύπου Ι
(decision theory I), όπου οι επενδυτές αξιολογούν αποφάσεις σε όρους των επιπτώσεών τους επί του συνολικού τους πλούτου. Η
ξεχωριστή αξιολόγηση κερδών και ζημιών
γύρω από ένα σημείο αναφοράς είναι μια
συνέπεια της εκ της ψυχολογίας έννοιας
του στενότερου πλαισίου (the psychological
concept of narrow framing), με βάση την
οποία τα άτομα αναλύουν προβλήματα κατά
έναν πολύ απομονωμένο τρόπο, ως έναν
τρόπο εξοικονόμησης της διανοητικής προσπάθειας λήψης απόφασης. Αυτή η εξοικονόμηση διανοητικής προσπάθειας μπορεί
να εξάγεται από περιορισμένη προσοχή. Ως
αποτέλεσμα, η χρησιμότητα ενός ατόμου στη
θεωρία των προσδοκιών (prospect theory)
ορίζεται πάνω στις αποκλίσεις από το μηδέν
για την προοπτική (prospect) κέρδους υπό
θεώρηση μάλλον, παρά πάνω στον συνολικό
πλούτο.
Η θεωρία των προσδοκιών υποθέτει (μάλλον παίρνει ως δεδομένο) ότι, όταν υπολογίζεται η προσδοκώμενη αξία μιας προοπτικής
–μιας επένδυσης με οποιαδήποτε έννοια–
τα άτομα υποτιμούν ή υπερβάλλουν τις πιθανότητές τους. Δηλαδή οι μεταγενέστερες (εκ
των υστέρων) πιθανότητες είναι μικρότερες
ή μεγαλύτερες από αυτές που συνεπάγονται εκ της εφαρμογής του θεωρήματος
του Bayes. Αυτό το σφάλμα είναι δυνατόν
να οδηγήσει σε υστερόβουλους χειρισμούς
των κερδών (earnings manipulation) για
επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο να αναφέρουν μικρές έστω ζημιές.
Η θεωρία των προσδοκιών βρέθηκε να
παρέχει αληθοφανείς εξηγήσεις της πραγματικής λογιστικής συμπεριφοράς από πολλούς ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων πιο
πρόσφατα των Kothiyal et al (2014), αλλά
έχει ακυρωθεί σε έναν αριθμό περιστάσεων επίσης (Birnbaum et al 2008). Τοιουτο-

τρόπως, αυτή είναι μια θεωρία από αυτές
που η ισχύς τους εξαρτάται από το σύνολο
περιστάσεων στο οποίο αναφέρεται και την
εγκυρότητα των υποκείμενων παραδοχών
για να είναι αληθής και χρήσιμη. Εντούτοις,
ακόμη και στην έρευνα η οποία αποτυγχάνει
στη στήριξη της θεωρίας των προσδοκιών,
συνήθως η περίπτωση είναι πως ο φόβος
μιας μικρής έστω ζημιάς είναι περισσότερο
δυνατός από την επιθυμία να κερδηθεί ένα
εξίσου μικρό κέρδος (έστω και αν αυτό κατ’
ουσίαν είναι πλασματικό2).
Η θεωρία της θετικής λογιστικής ή θετική
θεωρία της λογιστικής (positive accounting
theory, positive theory of accounting) διεκ-
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ερμηνεία της. Οι επικριτές της έχουν πει
ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο
πράγμα όπως εξηγήσεις της λογιστικής
συμπεριφοράς που είναι απαλλαγμένες
(ελεύθερες) από αξιολογικές κρίσεις. Οι
Watts & Zimmerman (1986), ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η θεωρία τους και οι υποθέσεις/παραδοχές της όντως παρέχουν βαθιά
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υστερόβουλα καταρτιζόμενων λογιστικών
εκθέσεων.
Συμφώνως προς τη θετική λογιστική θεωρία, η διοίκηση μιας επιχείρησης θα επιλέγει ανάμεσα σε επιτρεπόμενες λογιστικές
πολιτικές/βάσεις προκειμένου να παράγει
την εικόνα που οι διοικούντες θέλουν να
μεταδώσουν στο επενδυτικό κοινό. Η εικόνα
αυτή θα επηρεάζεται ιδιαίτερα από τρεις
δυνατές περιστάσεις:
(i) Την έκταση στην οποία η αμοιβή των
διοικούντων αποτελείται από επιμίσθια
(bonuses) που βασίζονται στα κέρδη της
εταιρείας (το ύψος τους δηλαδή εξαρτάται
από αυτά).
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(ii) Την έκταση στην οποία η επιχείρηση
έχει χρέη (είναι χρεωμένη), καθώς επίσης
την εγγύτητα του χρέους της ή των κερδών
της σε στόχους και οροφές που τίθενται από
(συνομολογούμενα) σύμφωνα (συμφωνίες)
επιβαλλόμενα από τους δανειστές στη δανειστική σύμβαση, και
(iii) Την έκταση στην οποία η επιχείρηση
προσδιορίζει τους πολιτικούς, της δημοσιότητας ή εκ δικαστικού αγώνα κινδύνους που
μπορεί να διατρέξει ως σοβαρούς, τέτοιους
ώστε υπέρογκες διεκδικήσεις είναι δυνατόν
να της γίνουν για μια ενέργεια ή παράλειψη
που θα ισχυριστεί κάποιος ότι αυτή έχει παραλείψει/κάνει.
Η πρώτη από τις ανωτέρω περίσταση
προκάλεσε τη δημιουργία της θετικής
λογιστικής θεωρίας, που επινοήθηκε από
τους Watts & Zimmerman (1986, 208-210),
ως προς την υπόθεση (παραδοχή) που αφορά
τα σχέδια καταβολής επιμισθίων (the bonus
plan hypothesis) με βάση τα επιτυγχανόμενα κέρδη. Αυτή έθετε ως δεδομένο ότι
όταν η αμοιβή των ανώτερων διευθυντικών
στελεχών συντίθεται σε σημαντική έκταση
από επιμίσθια (bonuses) που βασίζονται στα
κέρδη της επιχείρησης, οι λογαριασμοί θα
παραποιούνται προκειμένου να κάνουν τα
τρέχοντα κέρδη να φαίνονται όσο μεγαλύτερα είναι δυνατόν εντός του πλαισίου του
νόμου, του πλαισίου της λογιστικής και της
ανοχής του ελεγκτή. Έτσι, τα δεδουλευμένα έξοδα θα ελαχιστοποιούνται, οι δαπάνες
πρόβλεψης θα περιορίζονται και το τελικό
απόθεμα (απόθεμα τέλους χρήσεως) θα
είναι υψηλό σε σχέση με το επίπεδο του
αποθέματος έναρξης για επηρεασμό του
αριθμοδείκτη των αποθεμάτων προς τις
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πωλήσεις προηγούμενου έτους. Όλες αυτές
οι παραποιήσεις είναι νόμιμες και εντός του
πλαισίου λειτουργίας της λογιστικής πράξης,
αλλά όλες αυτές αυξάνουν το μέγεθος των
αναφερόμενων από την επιχείρηση κερδών. Αυτές οι παραποιήσεις σκοπό έχουν να
πλουτίσουν τους διοικούντες (τα ανώτατα
στελέχη) σε βάρος των επενδυτών. Τοιουτοτρόπως, αυτές δεν είναι ουδέτερες αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων, αλλά είναι
νόμιμες, ούτως ώστε να μην είναι δυνατόν
να θεωρούνται αθέμιτες ή δόλιες.
Τα επιμίσθια είναι πληρωτέα στα ανώτερα στελέχη όταν τα κέρδη εμπίπτουν πάνω
από ένα ελάχιστο ποσό, που στην αγγλική
ορολογία καλείται bogey, αλλά υπάρχει μια
οροφή στο ποσό των πληρωτέων επιμισθίων,
η οποία διέπεται από το μέγεθος των κερδών
στο οποίο πρέπει να ανέλθουν (the profits
gap), καθοριζόμενο εκ των προτέρων στα
συμβόλαια των ανώτατων στελεχών. Μεταξύ του bogey και του cap (του ποσού που
πρέπει να ξεπεράσουν, το οποίο θέτει και το
ανώτατο όριο), τα ανώτατα στελέχη έχουν
ένα κίνητρο να παραποιούν τα αναφερόμενα
δεδουλευμένα ούτως ώστε να εμφανίζουν
το μεγαλύτερο δυνατό ποσό για κέρδη αυτού του έτους. Τα συστατικά στοιχεία του
κεφαλαίου κίνησης είναι, φυσικά, δυνατόν
να παραποιηθούν ως προαιρετικής φύσεως δεδουλευμένα προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δαπάνες πρόβλεψης
για αμφίβολης είσπραξης απαιτήσεις είναι
δυνατόν να μειωθούν, το τελικό απόθεμα
μπορεί να αυξηθεί, πληρωτέες υποχρεώσεις
και δεδουλευμένα έξοδα είναι δυνατόν να
ελαχιστοποιηθούν λίγο πριν κλείσουν τα
βιβλία για την υπό θεώρηση χρήση. Αφού

όλες αυτές οι παραποιήσεις αφορούν κονδύλια πραγματικής φύσεως, οι λογαριασμοί
θα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν «πιστά» την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα της επιχείρησης. Διότι είναι αυτή
η πραγματικότητα που έχει παραποιηθεί,
όχι η εικόνα της στον καθρέφτη της λογιστικής. Έρευνα όπως αυτή του Healy (1985)
αποδεικνύει εμπειρικώς ότι οι επιχειρήσεις
με κέρδη μεταξύ του bogey και του cap θα
υιοθετούν δεδουλευμένα που αυξάνουν τις
προσόδους και τα κέρδη, αλλά επιχειρήσεις
των οποίων τα κέρδη είναι εκτός αυτής της
ζώνης σε αμφότερες τις κατευθύνσεις θα
τείνουν να υιοθετούν δεδουλευμένα που
μειώνουν προσόδους και κέρδη (προκειμένου να εμπίπτουν τα κέρδη εντός της
ζώνης τον επόμενο χρόνο). Οι McNichols
& Wilson (1988) βρήκαν τα ίδια φαινόμενα
για παραποίηση της δαπάνης πρόβλεψης
των επισφαλών χρεών πελατών.
Ένα σχέδιο ανταμοιβής με επιμίσθια
(bonus plan) δεν παρέχει πάντοτε κίνητρα
να αυξάνουν τα ανώτατα στελέχη τα κέρδη.
Εάν τα κέρδη είναι κάτω από το ελάχιστο
κέρδος που απαιτείται για πληρωμή πρόσθετης, επιμίσθιας, αμοιβής, τα ανώτατα στελέχη έχουν κίνητρο να μειώσουν (περαιτέρω)
τα κέρδη αυτού του χρόνου γιατί δεν είναι
πιθανό να καταβληθούν επιμίσθιες αμοιβές.
Κάνοντας ένα τέτοιο είδος «κάθαρσης των
κερδών» (earnings bath) αυξάνουν τα προσδοκώμενα κέρδη, καθώς και τα επιμίσθια σε
επόμενα έτη. Ομοίως, πολλά σχέδια-προγράμματα ανταμοιβής με επιμίσθια έχουν
οροφές ή όρια για την καταβολή τέτοιων
ποσών (bonus caps or ceilings), έτσι ώστε
οποιαδήποτε κέρδη της επιχείρησης υπερά-

κοινό γενικώς, καθώς και οι δυνητικά –κατά
νομική έννοια– έχοντες δικαιώματα επί της
εταιρείας ειδικότερα, ότι η επιχείρηση δεν
έχει «βαθιές τσέπες» προκειμένου να πληρώνει πρόστιμα, να αποζημιώνει για βλαπτικές συνέπειες ή να φέρει το πλήρες κόστος
πετρελαιοκηλίδων, ραδιενεργών διαρροών
ή καταστροφής της καθαρότητας του ύδατος, π.χ., που εξαγριωμένοι ενάγοντες είναι
δυνατόν να απαιτήσουν. Αυτή η παραποίηση
ευνοεί τους υπάρχοντες επενδυτές σε βάρος των εξωεπιχειρησιακών διεκδικητών
μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, έτσι είναι
ανήθικη πρακτική αλλά όχι από μόνη της
παράνομη ή δόλια-αθέμιτη.
Εμπειρική έρευνα παρέχει ισχυρή στήριξη
σε όλες αυτές τις τρεις κύριες υποθέσεις
της θετικής θεωρίας της λογιστικής (Healy
1985, McNichols & Wilson 1988). Εντούτοις,
οι Tinker, Merino και Neimark (1982) έχουν
υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει, και ούτε μπορεί να υπάρξει, ένα τέτοιο πράγμα όπως μια
ουδέτερη, ελεύθερη αξιολογικών κρίσεων,
θετική θεωρία της λογιστικής, αφού οι παραδοχές της για δικαιοσύνη στη λειτουργία
των αγορών, «αληθινές» αξίες αποτιμήσεων,
δίκαιη κατανομή εισοδημάτων και η υποκείμενη οργάνωση, καθώς επίσης το πλαίσιο
αναφοράς της οικονομίας της κοινωνίας
εντός των οποίων η λογιστική διαδραματίζεται, αποτελούν όλες στηρίγματα - υιοθετήσεις της οικονομικής και κοινωνικής
κατάστασης. Το να ισχυριζόμαστε ότι η λογιστική ενδιαφέρεται και ασχολείται με τα
μέσα και όχι με τα αποτελέσματα συνιστά,
αυτοί υποστηρίζουν, ολοφάνερα ανειλικρινή
στάση, το να αδιαφορείς για το σκοπό ισοδυναμεί με επιδοκιμασία και έγκρισή τους.
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πρώτες (κατά προτεραιότητα) υποθήκες στα
ακίνητα της εταιρείας, αλλά όχι πάντοτε να
περιορίζουν τη διάθεση μερισμάτων και την
περαιτέρω ανάληψη χρέους. Ας υποθέσουμε
ότι μια εγγύηση χρέους απαιτεί πως το χρέος
προς το σύνολο του ενεργητικού ως αριθμοδείκτης δεν θα υπερβαίνει το 50% και το
ποσοστό του μερίσματος δεν θα ανέρχεται
κατά ποσοστό μεγαλύτερο του ρυθμού του
πληθωρισμού. Τα ανώτατα στελέχη μπορούν
μόνον να αυξήσουν το διατιθέμενο μέρισμα
και το ποσό του χρέους αυξάνοντας τα κέρδη
και παρακρατώντας αυτή την αύξηση ως
αποθεματικό, ούτως ώστε να αυξηθεί η
περιουσιακή βάση της επιχείρησης, καθώς
επίσης η εισοδηματική (προσοδοφόρα) βάση
των μερισμάτων. Αυτή η κατάσταση παρέχει ισχυρή πίεση στα ανώτατα στελέχη να
αυξήσουν τα αναφερόμενα κέρδη.
Η τρίτη κατάσταση οδηγεί στην υπόθεση
του πολιτικού κόστους (the political cost
hypothesis, Watts & Zimmerman 1986, 324240, 245), όπου τα κέρδη παραποιούνται προς
τα κάτω, αν και όχι αναγκαστικά, μέσω μειώσεων τύπου «big bath» (Β. Φίλιος, 2003, 46).
Όλα όσα θεωρήσαμε ως παραποιήσεις για
την υπόθεση του σχεδίου/προγράμματος
επιμισθίων (the bonus plan hypothesis)
ισχύουν με τον αντίστροφο τρόπο για την
υπόθεση του πολιτικού κόστους, έτσι οι
δαπάνες πρόβλεψης και τα δεδουλευμένα
έξοδα μεγαλώνουν, το τελικό απόθεμα μειώνεται και μελλοντικές υποχρεώσεις, τέτοιες όπως οι καταβολές σε συνταξιοδοτικά
ταμεία, προεξοφλούνται με ένα χαμηλότερο
ποσοστό (επιτόκιο) προεξόφλησης, τοιουτοτρόπως η παρούσα αξία τους φαίνεται μεγαλύτερη. Όλα αυτά γίνονται για να πεισθεί το
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νω του επιπέδου της οροφής να μην τροφοδοτούν με περισσότερα χρήματα επιμισθίων
τις τσέπες των ανώτατων στελεχών. Τοιουτοτρόπως, εδώ αυτοί επίσης έχουν κίνητρο
να παραποιήσουν τα κέρδη, προς τα κάτω
μάλλον παρά προς τα πάνω. Αυτό που είναι
σαφές είναι ότι το να συνδέονται επιμίσθια
ανώτατων στελεχών προς τα κέρδη των
εταιρειών δημιουργεί έναν ηθικής φύσεως κίνδυνο (moral hazard), στον οποίο τα
ανώτατα στελέχη μπορεί να παραποιούν τα
κέρδη απ’ ό,τι εάν τα επιμίσθιά τους ανήκαν
σε αυτά που δεν συνδέονται με τέτοιους δείκτες επιτεύξεων (επιτυχίας).
Η δεύτερη υπόθεση είναι η υπόθεση ρήτρας χρέους –the debt covenant3 hypothesis
(Watts and Zimmerman 1986, 216-217). Αυτή
παίρνει ως δεδομένο ότι η επιχείρηση θα
παραποιεί τα κέρδη προς τα πάνω, κατά τους
ίδιους τρόπους όπως μόλις περιγράψαμε για
την υπόθεση του σχεδίου επιμισθίων. Η «εγγύηση χρέους» (the debt covenant) θα απαιτεί από την επιχείρηση να περιορίζει το ύψος
των μερισμάτων και τη λήψη νέου χρέους
κάτω από ορισμένα προκαθορισμένα όρια
μέχρις ότου το δάνειο εξοφληθεί πλήρως.
Ως όρος της δανειακής σύμβασης, θα δίνει το
δικαίωμα να απαιτηθεί ολόκληρο το δάνειο
πίσω άμεσα εάν η επιχείρηση αθετήσει ένα
από τα όρια που θέτει η «εγγύηση χρέους»,
έτσι ώστε η επιχείρηση να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της αυτές τις εγγυήσεις χρέους.
Τέτοιες εγγυήσεις χρέους συνιστούν κανονικότητα στις ΗΠΑ, αλλά δεν χρησιμοποιούνται με την ίδια συχνότητα σε άλλες
χώρες. Σε άλλες χώρες είναι κοινή πρακτική να λαμβάνονται προσωπικές εγγυήσεις
από τους κυριότερους μετόχους, να τίθενται
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Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΣΥΝΑΦΟΎΣ ΘΕΩΡΊΑΣ
ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΊΕΣ ΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ
Το τρίγωνο της απάτης δεν συνιστά μια
θεωρία για τις εξαπατήσεις αλλά μόνο ένα
γενικά αποδεκτό πλαίσιο διερευνήσεών
τους.
Οι τρεις υποθέσεις της θετικής θεωρίας
της λογιστικής δεν είναι από μόνες τους θεωρίες και η θετική θεωρία της λογιστικής
συνιστά ένα σύνολο υποθέσεων των οποίων
η υποκείμενη παραδοχή, ότι οι άνθρωποι θα
προσπαθούν να παραποιούν πληροφορίες τις
οποίες πρέπει να παρουσιάζουν έτσι ώστε
να ωφελούν τους εαυτούς τους, είναι πολύ εύλογη αλλά όχι ακόμη ένας εμπειρικά
επαληθευμένος νόμος. Η θετική θεωρία της
λογιστικής δεν έχει επαρκώς δομημένο θεωρητικό υπόβαθρο –όπως έχει επισημάνει,
μεταξύ άλλων, ο σπουδαίος R. Chambers
(1993)– και οι κριτικής επισκόπησης συγγραφείς επί της λογιστικής έχουν αντιρρήσεις στον ισχυρισμό ότι η θεωρία αυτή είναι
ουδέτερη ή αντικειμενική, ακόμη και αν δεν
είναι δεοντολογικής φύσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ο Kohlberg (1969) ανέπτυξε μια θεωρία
«ηθικής ανάπτυξης», σύμφωνα προς την
οποία τα άτομα εξελίσσουν την ηθικότητά
τους σε στάδια. Κάποια από αυτά δεν ξεπερνούν το πρώτο στάδιο αυτής της εξέλιξης,
όπου ο φόβος της τιμωρίας συνιστά το μόνο αποτελεσματικό κίνητρο και λίγα άτομα εξελίσσονται στο έκτο στάδιο, όπου μια
έμφυτη αίσθηση του ορθού και του δικαίου
έχει καταστεί εσώψυχη, όπως συμβαίνει σε
πολλές θρησκευτικές κοινότητες. Πρόκειται
για μια θεωρία η οποία περιγράφει, εξηγεί
και προβλέπει συμπεριφορά, αλλά δεν την
προδιαγράφει, τουλάχιστον όχι ρητά.
2. Με την αξιοποίηση τεχνικών της δημιουργικής λογιστικής.
3. Ως όρος, η λέξη covenant περιλαμβάνει
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τις έγγραφες υποσχέσεις ή τις εγγυήσεις
που προσφέρει ένας δανειολήπτης. Αυτές
δεσμεύουν έναν δανειζόμενο ότι κατά τη
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης αυτός
θα παρουσιάζει ορισμένες εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι οποίες θα περιλαμβάνουν διάφορα οικονομικά στοιχεία ή
λογαριασμούς. Επίσης, ο δανειζόμενος με
την ίδια συμφωνία θα αποφεύγει ορισμένες
πράξεις (π.χ. και άλλο δανεισμό) μέχρι να
λήξει και να εξοφληθεί το δάνειο.
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Great ideas are just the first step; you also need a plan
Great ideas are just the first step; you also need a plan
for action. That’s why we only bring innovative solutions
for action. That’s why we only bring innovative solutions
with a pragmatic edge. We help you balance what you
with a pragmatic edge. We help you balance what you
need now with what you need for the future.
need now with what you need for the future.
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10 χρόνια κρίσης:
Η οικονομία συρρικνώθηκε
αλλά δεν μεταρρυθμίστηκε
PwC

Τ

η χαρτογράφηση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα
παρουσιάζει η PwC Ελλάδας στη
νέα μελέτη «10 χρόνια κρίσης: Η
οικονομία συρρικνώθηκε αλλά δεν μεταρρυθμίστηκε». Σε επιχειρηματικό επίπεδο,
η λίστα των top 10 εταιρειών παραμένει
σχεδόν ίδια, με κάποιες μικρές μετακινήσεις και την αποχώρηση ενός μόνο παίκτη,
με αντίστοιχη είσοδο νέου.
Ως πρώτη αντίδραση στη μειωμένη
ζήτηση της αγοράς και τη συμπίεση του
κύκλου εργασιών, οι επιχειρήσεις προέβησαν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων
κατά 11% και των επενδύσεων κατά 57%,
προσαρμόζοντας το λειτουργικό τους μοντέλο και αυξάνοντας τη ρευστότητα κατά
€3 δισ. στη διάρκεια της κρίσης.
Ενώ η κερδοφορία των επιχειρήσεων
μειώθηκε αρχικά, κατέληξε να ανακάμπτει
σε προ κρίσης επίπεδα. Οι επιχειρήσεις
επεκτάθηκαν σε νέες αγορές και αύξησαν
τις εξαγωγές τους κατά €12 δισ. Ωστόσο, η
οικονομική δραστηριότητα μετατοπίστηκε
σε χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας κλάδους, όπως για παράδειγμα η μετακίνηση
από τις υπηρεσίες και τις κατασκευές, σε
κλάδους όπως η βιομηχανία και ο τουρισμός.
Οι εταιρείες «zombie» (εταιρείες που παρουσιάζουν συρρίκνωση εσόδων, μηδενική
ή αρνητική κερδοφορία και μη βιώσιμο
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δανεισμό) παρουσιάζουν ανθεκτικότητα,
κατέχοντας μερίδιο της τάξης του 26% επί
του συνόλου των επιχειρήσεων που επιβίωσαν, με δάνεια που αγγίζουν τα €15 δισ.
και οφειλές προς τρίτους ύψους €10 δισ.
Μία από τις βασικές συνέπειες της
κρίσης είναι η αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Το συγκεκριμένο οδήγησε σε
σημαντική αλλαγή στη χρηματοδότηση,
αυξάνοντας το ρίσκο και λειτουργώντας
αποτρεπτικά για τις επενδύσεις, κρατώντας παράλληλα την ευθυγράμμιση με
τις νέες τεχνολογίες και την Έρευνα και
Ανάπτυξη (R&D) σε χαμηλά επίπεδα. Όπως
διακρίνεται, κατά τα έτη 2013 έως 2016, οι
δυνατότητες δανεισμού ήταν υψηλότερες
σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις, επιβεβαιώνοντας την ανησυχία
των επιχειρήσεων για το μέλλον.
Σε γενικές γραμμές, η κρίση οδήγησε τις
ελληνικές επιχειρήσεις να περιορίσουν τα
μακροπρόθεσμα πλάνα τους, να αυξήσουν
τη ρευστότητά τους, να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη και να υιοθετήσουν
μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στις
μεγάλες επενδύσεις. Βγαίνοντας όμως από
την κρίση, οι ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζεται να επιλέξουν τη στρατηγική που θα
ακολουθήσουν για να αυξήσουν την αξία
της επιχείρησής τους, είτε επιταχύνοντας
την ανάπτυξή τους είτε βελτιώνοντας τα
περιθώρια κέρδους τους.

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner και
Advisory Leader, PwC Ελλάδας, δήλωσε
σχετικά: «Ο επαναπροσδιορισμός του ελληνικού οικονομικού μοντέλου αποτελεί
μονόδρομο. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η υιοθέτηση στρατηγικών
ικανών να δώσουν ώθηση στη βιώσιμη
ανάπτυξη για το σύνολο της οικονομίας.
Τέτοιες στρατηγικές περιλαμβάνουν την
κατάλληλη διαχείριση των εταιρειών
“zombies”, παράλληλα με την εκκαθάριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το
τραπεζικό σύστημα. Ταυτόχρονα, η χώρα
χρειάζεται να αναπτύξει το δικό της θετικό
αφήγημα, που θα οδηγήσει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την προσέλκυση
επενδύσεων».
Ο Κώστας Μητρόπουλος, εντεταλμένος
σύμβουλος PwC Ελλάδας, σχολίασε: «Η
κρίση δεν έφερε τεκτονικές αλλαγές στη
δομή της οικονομίας. Η συρρίκνωση των
μέσων μεγεθών των εταιρειών, η έλλειψη επενδύσεων και η μόνιμη παρουσία
zombies οδήγησε σε μία απλούστερη και
χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας οικονομία. Παρότι πάνω από 2.000 εταιρείες
μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια για
επενδύσεις, οι ρυθμοί παραμένουν χαμηλοί και ο μετασχηματισμός της οικονομίας
πολύ αργός. Χρειάζεται ένα σοκ στρατηγικής και πολιτικής για να επιταχύνει».

IOYNIOΣ
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Ο μετασχηματισμός
μονόδρομος για τον κλάδο
αγροτικής βιομηχανίας
ΕΥ

Η

αγροτική βιομηχανία καλείται
τα επόμενα χρόνια να ταΐσει 40%
περισσότερους ανθρώπους, να
παράγει 70% περισσότερη τροφή, αξιοποιώντας μόλις 10% περισσότερη γη.
Οι σκόπελοι και οι προκλήσεις, τεράστιες.
Αναγνωρίζοντας όσα έχει να αντιμετωπίσει,
αλλά και να προσφέρει η αγροτική βιομηχανία, η ΕΥ Ελλάδος διοργάνωσε σχετική
εκδήλωση στα γραφεία της στο Μαρούσι.
Εξειδικευμένα στελέχη της ΕΥ, της Τράπεζας Πειραιώς, της ΕΛΓΕΚΑ, της ΕΑΣ Πεζών,
καθώς και του ΕΟΣ Σάμου, αναφέρθηκαν στη
σημερινή εικόνα του κλάδου, τα προβλήματα,
αλλά και τις προοπτικές, ενώ αναλύθηκαν
και μελέτες περιπτώσεων οργανισμών που
ξεχώρισαν.
Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο κ. Θάνος
Μαύρος, εταίρος και επικεφαλής του Τμήμα-
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τος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Λειτουργιών
της ΕΥ Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, και
επικεφαλής του κλάδου Καταναλωτικών
Προϊόντων και Λιανικού Εμπορίου της ΕΥ
Νότιας Ευρώπης, δήλωσε: «Ο πληθυσμός
της Γης αυξάνει με αλματώδη ρυθμό, και
αναμένεται να πλησιάσει τα 9,6 δισ. μέχρι
το 2050. Οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των
καταναλωτών τροποποιούνται συνεχώς,
με την αναζήτηση προϊόντων LATTE (Local,
Authentic, Traceable, Transparent, Ethical).
Η αγροτική βιομηχανία, μέσα στις επόμενες
δεκαετίες, θα πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό της και να ανταποκριθεί στις ακόλουθες
βασικές προκλήσεις:
- Να ταΐσει 40% περισσότερο πληθυσμό.
- Να παράγει 70% περισσότερη τροφή.
- Να αξιοποιήσει μόλις 10% περισσότερη

καλλιεργήσιμη γη.
- Να αντιμετωπίσει τις κρίσιμες προκλήσεις, λόγω της κλιματικής αλλαγής».
Όπως σημείωσε ο κ. Μαύρος, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η βιοτεχνολογία, η εξελισσόμενη αγροτική βιομηχανία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), Predictive Analytics,
drones, autonomous tractors, blockchain,
livestock technology κ.λπ., μπορούν και θα
βοηθήσουν σημαντικά. Καταλήγοντας, τόνισε πως «η ΕΥ αναγνωρίζει τον κλάδο της
αγροτικής βιομηχανίας (Agribusiness) ως
εξαιρετικά σημαντικό για την εθνική οικονομία και επενδύει αναπτύσσοντας συνεχώς
τις ικανότητές της, για να μπορέσει να σταθεί
αρωγός στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θα τολμήσουν να κάνουν το βήμα
του απαραίτητου οργανωτικού, λειτουργικού
και τεχνολογικού μετασχηματισμού».

σταση, με το 40-65% των δανείων του κλάδου
να είναι μη εξυπηρετούμενα», σημείωσε η κ.
Κουμπουρέλου, ενώ αναφέρθηκε στην ειδική
μεθοδολογία λειτουργικής αναδιάρθρωσης
(Operational Restructuring) που έχει αναπτύξει η ΕΥ, η οποία μπορεί να λειτουργήσει
σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης (Financial
Restructuring) και τις υπηρεσίες διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού (People Advisory
Services), με σημαντικά οφέλη για τον κλάδο.

ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ: ΚΟΙΝΉ ΑΓΡΟΤΙΚΉ
ΠΟΛΙΤΙΚΉ
Στις προκλήσεις και τις προοπτικές της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την Ελλάδα, καθώς και στον σημαντικό ρόλο της
Τράπεζας Πειραιώς για τον αγροδιατροφικό τομέα, αναφέρθηκε ο κ. Άλκης Αλεξάν-
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Η κ. Νατάσα Κουμπουρέλου, Senior
Manager στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕY Ελλάδος, παρουσίασε την
εικόνα της αγροτικής βιομηχανίας στην
Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
του κλάδου. Με καλλιεργούμενη γεωργική
έκταση 32.541 τ.χλμ. (ΕΛΣΤΑΤ, 2016), από τα
συνολικά 131.957 τ.χλμ. έκτασης της Ελλάδας, η αγροτική βιομηχανία δίκαια θεωρείται
ως ένας βασικός κλάδος για την οικονομία
της χώρας μας. «Ο κλάδος της αγροτικής
βιομηχανίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός
για την Ελλάδα, καθώς, παρά τη μείωση του
απασχολούμενου προσωπικού τα τελευταία
χρόνια, εξακολουθεί να απασχολεί το 12% του

ανθρώπινου δυναμικού και να αντιστοιχεί
στο 2,9% του ΑΕΠ της χώρας μας, ποσοστό
αισθητά υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο
όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (5% και 1,2%,
αντίστοιχα, σύμφωνα με τη Eurostat, 2017),
τόνισε η κ. Κουμπουρέλου.
Τις 28 βασικές προκλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου ανέδειξε η κ. Κουμπουρέλου κατά την παρουσίασή της, οι οποίες
περιλαμβάνουν ενδεικτικά την πολυποίκιλη παραγωγή και έλλειψη καινοτομίας στα
προϊόντα, τον χαμηλό βαθμό εξαγωγών, την
αναιμική οργάνωση πωλήσεων και δικτύων
συνεργατών, τον χαμηλό βαθμό λειτουργικής
ανταγωνιστικότητας με πολλαπλές μονάδες και εγκαταστάσεις, τον τεχνολογικό
αναλφαβητισμό, την ισχνή κοστολόγηση
και συστήματα ελέγχου. «Αυτό έχει φέρει
τις επιχειρήσεις σε δεινή οικονομική κατά-
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Η ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΊΕΣ ΤΟΥ
ΚΛΆΔΟΥ

ACCOUNTANCY GREECE

35

Οι ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών
σήμερα είναι σύνθετες και διαφορετικές
από αυτές που γνωρίζαμε. Απαιτούνται
καινοτόμες υπηρεσίες με ολιστική προσέγγιση,
που ξεφεύγουν από τις κλασικές εμπορικές
συνεργασίες του παρελθόντος.

δρου, Agricultural Banking Deputy General
Director, Core Banking, της Τράπεζας Πειραιώς, κατά την παρουσίασή του. «Η Τράπεζα
Πειραιώς διατηρεί πολλών ετών ισχυρή θέση
στον αγροδιατροφικό τομέα. Ως η ηγέτιδα
τράπεζα του τομέα, φιλοδοξούμε να είμαστε
και η τράπεζα του μέλλοντος. Μια τράπεζα
που συμβάλλει στην επίλυση των δομικών
προβλημάτων του αγροδιατροφικού τομέα,
ενώ, παράλληλα, ενθαρρύνει τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του. Παρακολουθούμε προδραστικά τις αλλαγές στην
τεχνολογία και την καινοτομία, σε όλα της
τα στάδια και σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η
Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία της για την προσφορά
υψηλού επιπέδου ποιότητας εξυπηρέτησης,
τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της και
την παροχή σύνθετων και παρεμβατικών
προϊόντων, όπως το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027 απαιτεί μια τράπεζα που θα
αντιλαμβάνεται τις δραστικά επερχόμενες
μεταβολές και θα βρίσκεται δίπλα στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, τους αγρότες,
τις αγροτικές επιχειρήσεις, τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς», σημείωσε ο κ. Αλεξάνδρου.

Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΗΣ
ΈΑΣ ΠΕΖΏΝ ΚΡΉΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΓΕΚΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ
Τη μελέτη περίπτωσης ενός σύγχρονου
λειτουργικού μοντέλου συνεργασίας παρουσίασαν οι κ.κ. Μανώλης Μπέρκης, πρόεδρος
του Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Πεζών, και Ιωάννης Καλύβας,
διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΓΕΚΑ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας
για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων
του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπέρ-

κης ανέφερε: «Οι σημερινές προκλήσεις
των συνεταιρισμών απαιτούν διεύρυνση
της ζώνης άνεσης όλων και υιοθέτηση
αποδοτικών λειτουργικών μοντέλων που
προσδίδουν αξία στα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ
εξαιρετικά κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
είναι η συνεργατική διάθεση, το ξεκάθαρο
πλαίσιο συνεργασίας και η επικέντρωση των
εμπλεκόμενων μερών στους τομείς εξειδίκευσής τους». Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε
ο κ. Καλύβας, δηλώνοντας: «Οι ανάγκες των
επιχειρήσεων και οργανισμών σήμερα είναι
σύνθετες και διαφορετικές από αυτές που
γνωρίζαμε. Απαιτούνται καινοτόμες υπηρεσίες με ολιστική προσέγγιση, που ξεφεύγουν
από τις κλασικές εμπορικές συνεργασίες του
παρελθόντος. Η συνεργασία μας με την ΕΑΣ
Πεζών σηματοδοτεί έμπρακτα τη στρατηγική
στροφή του Ομίλου μας σε υπηρεσίες που
προσθέτουν αξία στα εμπλεκόμενα μέρη».

Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΣ ΣΆΜΟΥ
Μία ακόμα μελέτη περίπτωσης παρουσιάστηκε, αυτή του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου (ΕΟΣ Σάμου), ο
οποίος, σε συνεργασία με την ΕΥ Ελλάδος,
σχεδίασε και εφάρμοσε ένα νέο λειτουργικό
μοντέλο, αξιολογώντας και επανασχεδιάζοντας ολόκληρη την επιχειρησιακή του δομή.
O κ. Ιωάννης Σκούτας, πρόεδρος του Δ.Σ. του
ΕΟΣ Σάμου, γεωπόνος MSc, ανέφερε: «Ο ΕΟΣ
Σάμου βρίσκεται σε φάση να “συστηθεί” ξανά
με τον εαυτό του και το οικοσύστημά του
και πάντα σε συνέχεια των αξιών και της
ιστορικής του πορείας». Και συνέχισε: «Η
κατάκτηση της πραγματικής συνεταιριστικής λειτουργίας του σε όλα τα επίπεδα είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα. Ο EOΣ έχει
δώσει έμφαση σε δράσεις που αποσκοπούν
όχι απλά στην υποστήριξη του εισοδήματος

του καλλιεργητή αλλά και στη διαμόρφωση
μιας σύγχρονης και περισσότερο ελκυστικής
εικόνας για τον κλάδο της αμπελουργίας».

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ BLOCKCHAIN ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ: Η
ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΟΎ ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟΥ
Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Director στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος
και επικεφαλής Logistics & Fulfillment
Capability της ΕΥ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (ΕΜΕΙΑ), παρουσιάζοντας την περίπτωση εφαρμογής της τεχνολογίας blockchain σε ιταλικό οινοποιείο
και τα οφέλη που αποκόμισε η επιχείρηση.
«Τα δεδομένα από όλο το μήκος της αλυσίδας
εφοδιασμού συλλέγονται με κύριο στόχο την
πιστοποίηση της καλλιέργειας, συνοδευόμενα από όλες τις μεταποιητικές - παραγωγικές
πληροφορίες και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της προέλευσης, της ποιότητας και
της αυθεντικότητας των προϊόντων. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέχρι
και στον τελικό καταναλωτή, και αυτό είναι
πλέον εφικτό με την τεχνολογία blockchain,
χρησιμοποιώντας έξυπνες ετικέτες», τόνισε
ο κ. Παναγιωτόπουλος, ενώ κατέληξε: «Με
την τεχνολογία blockchain γίνεται πράξη η
πλήρης ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση κάθε επιμέρους βήματος της καλλιέργειας και
της παραγωγικής διαδικασίας, ενισχύοντας
έτσι την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων
με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.
Παράλληλα, εξασφαλίζει την αυθεντικότητά τους και αναδεικνύει τα ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά στους καταναλωτές όλου
του κόσμου, γεγονός που ενισχύει τελικά
την πιστότητα των καταναλωτών».
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GDPR:
ΈΝΑ ΧΡΌΝΟ
ΜΕΤΆ….

ΣΤΈΛΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ
Business Consulting Director, Mazars
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Τ

ον Μάιο του 2018 η ευρωπαϊκή
επιχειρηματική κοινότητα έζησε στον ρυθμό του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων). Στην Ελλάδα
πολλοί άκουσαν το θέμα με αδιαφορία,
οι περισσότεροι δεν κατανόησαν τη σημαντικότητά του, ενώ άλλοι επέλεξαν τη
φθηνότερη λύση ή, απλά, πόνταραν στην
τύχη. Ένα χρόνο μετά, το μόνο που έχει
μειωθεί είναι το άγχος της προθεσμίας,
χωρίς να έχει γίνει κατανοητό ότι η 25η
Μαΐου ήταν η αρχή εφαρμογής του Κανονισμού και όχι η λήξη του. Σήμερα το
ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων
που έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα
πλήρους συμμόρφωσης, δυστυχώς, δεν
έχει βελτιωθεί σημαντικά. Το ίδιο συμβαίνει και με την ουσία του θέματος, δηλαδή
τη γενικότερη κατανόηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία,
στην καλύτερη περίπτωση, ακόμη συνεχίζουν να συγχέονται εσφαλμένα με κάτι
το «απόρρητο».
Την κατάσταση αυτή, δυστυχώς, επέτεινε το γεγονός ότι η εν λόγω νομοθεσία
δίνει γενικές κατευθύνσεις εφαρμογής,
χωρίς ακόμη να υφίσταται κάποιου είδους γενικό πρότυπο συμμόρφωσης. Ειδικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
(Cyber Security) η κατάσταση παραμένει
στα υφιστάμενα προ-GDPR μέτρα προστασίας, τα οποία, δυστυχώς, κατά κανόνα
είναι ανεπαρκή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
την προστασία από τις κυβερνοαπειλές,
οι οποίες απειλούν το ίδιο τόσο τα προσωπικά όσο και τα, πάντα κρίσιμα, εταιρικά
δεδομένα. Το γεγονός είναι ότι από την 25η

ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΟ GDPR;
Το ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση την 25η
Μαΐου 2018 δεν σημαίνει ότι είναι αργά
για δράση σήμερα. Τουναντίον, δεδομένης

τα παρακάτω:
• Η λήψη μιας σειράς μέτρων προστασίας (Cyber Security Action Plan), ώστε να
προστατεύεται η ακεραιότητα της ψηφιακής υποδομής των επιχειρήσεων και να
ελαχιστοποιείται η ζημία από κάθε είδους
κυβερνοεπίθεση.
• Όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται στη χρήση εργαλείων
προστασίας των δεδομένων και να εφαρμόζει τις εταιρικές πολιτικές ασφαλείας.
• Η τακτική νομική υποστήριξη, καθώς
και η υπό προϋποθέσεις ασφάλιση εναντίον κυβερνοεπίθεσης, αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής θωράκισης.
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της σωρευμένης εμπειρίας υλοποίησης,
το πρόγραμμα συμμόρφωσης μπορεί να
ολοκληρωθεί με μεγάλη οικονομική και
λειτουργική αποτελεσματικότητα. Όσες
δε επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα συμμόρφωσης, με τον ένα ή άλλο
τρόπο, οφείλουν να επικαιροποιούν τα
αποτελέσματα και να ελέγχουν τακτικά
το επίπεδο προστασίας των πληροφοριακών τους συστημάτων. Ο αιφνιδιασμός θα
είναι επιζήμιος αν, παρόλη την επιμέλεια
προετοιμασίας, τελικά το όλο σύστημα
σταδιακά ατονήσει ή δεν έχει δομηθεί από
την αρχή σωστά. Σε κάθε περίπτωση, θα
πρέπει τουλάχιστον να ληφθούν υπ’ όψιν
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Μάιου 2018 όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην περίπτωση παραβίασης του
Κανονισμού, όπου ναι μεν τα δυσθεώρητα
πρόστιμα των 20 εκ. δεν αφορούν τη μέση
ελληνική επιχείρηση, ωστόσο ακόμη και
ένα πρόστιμο της τάξεως των 50 ή 200
χιλ. ευρώ είναι αναμφισβήτητα σημαντικό, χωρίς να υπολογίζουμε τη βλάβη στην
εταιρική φήμη.
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EPSAS: ΈΝΑ
ΆΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΛΉΨΗ
ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΗ ΛΟΓΟΔΟΣΊΑ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΌΣΙΟ
ΤΟΜΈΑ

Η

απουσία ενός κοινού βασικού
συνόλου λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα
αποτελεί δυνητική πηγή ελλείψεων, κατακερματισμού, ανομοιογένειας
και μη συγκρισιμότητας χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε επίπεδο οντότητας, οι οποίες, με τη σειρά τους, μπορεί να
θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τη διαχείριση
των δημόσιων οικονομικών και την εμπιστοσύνη στη δημόσια χρηματοδότηση.
Στο πλαίσιο αυτού του διδάγματος από
την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση,
η Οδηγία για τα Δημοσιονομικά Πλαίσια
(BFD)1 κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να αξιολογήσει την καταλληλότητα των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου
Τομέα (IPSAS) προκειμένου τα κράτη μέλη
της Ε.Ε. να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που τίθενται από την εν λόγω Οδηγία.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΑΡΑΔΟΧΈΣ ΤΩΝ EPSAS

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΊΔΗΣ
Πρώην Προϊστάμενος Μονάδας Task Force EPSAS, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή - Eurostat
ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΊΑ ΤΥΡΟΒΟΛΆ
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ
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Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης,
και πέραν αυτών, οι κυβερνήσεις είναι οι
μεγαλύτεροι μεμονωμένοι εκδότες στις
κεφαλαιαγορές και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία
έπληξε την Ευρώπη πριν από περίπου δέκα
χρόνια, εκδηλώθηκε ως κρίση κρατικού
χρέους. Τα δημόσια οικονομικά ασχολούνται τελικά με τη χρήση κυρίαρχης
εξουσίας για την άντληση και τη δαπάνη
των χρημάτων των φορολογουμένων. Οι
οντότητες του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων του κράτους και των κρατικών φορέων, είναι οντότητες δημοσίου
συμφέροντος και, κατά συνέπεια, πρέπει
να γνωστοποιούν πλήρως την οικονομική
τους θέση και τις οικονομικές τους επιδόσεις, τόσο για σκοπούς λογοδοσίας όσο και
λήψης αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, η BFD απαιτούσε τη συνοχή των λογιστικών κανόνων και διαδικασιών και την ακεραιότητα των υποκείμενων συστημάτων συλλογής και επεξερ-

Η διαδικασία μετάβασης από τη μέθοδο της λογιστικής ταμειακής βάσης στη
μέθοδο της λογιστικής δεδουλευμένης
βάσης είναι, από εμπειρία, ένα φιλόδοξο
εγχείρημα. Ενέχει σημαντικό κόστος και
συνεπάγεται μια πραγματική διαδικασία
διαχείρισης αλλαγών, η οποία σχετίζεται
με την ενσωμάτωση μιας πολιτιστικής
αλλαγής, από την νοοτροπία μιας καθαρά
ταμειακής διαχείρισης προς μια νοοτροπία
διαχείρισης της αξίας.

Ακαμψίες που οφείλονται στην παράδοση, ιδίως στην τήρηση του τρόπου σκέψης
μιας καθαρά ταμειακής διαχείρισης, και
εφησυχασμός είναι σίγουρα μερικά από
τα μεγαλύτερα εμπόδια στην υιοθέτηση
των νέων λογιστικών προτύπων. Αυτά συνοδεύουν συνήθως τη δεδομένη τεχνική
πολυπλοκότητα του θέματος, την έλλειψη
πόρων, δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να
ενισχυθούν από την έλλειψη πολιτικής
στήριξης και από έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων.
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ΚΎΡΙΑ ΕΜΠΌΔΙΑ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΈΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ
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γασίας δεδομένων των κρατών μελών της
Ε.Ε. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με την καταλληλότητα των IPSAS2
συμπέρανε με ισχυρά επιχειρήματα την
ανάγκη εναρμόνισης της λογιστικής του
δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και κατέληξε στο να προτείνει ότι τα IPSAS
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως πλαίσιο
αναφοράς για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών
Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο
Τομέα (EPSAS). Έτσι, τα EPSAS μπορούν
να προσφέρουν μια κοινή ευρωπαϊκή ερμηνεία των IPSAS.
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Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΣΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΈΝΗ
ΒΆΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΠΑΡΆ
ΚΑΤΑΡΓΕΊ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΉ
ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ
Το ζήτημα δεν ήταν ποτέ μια δεδουλευμένη αντί της ταμειακής βάσης, καθώς δεν
υπάρχει σύστημα δεδουλευμένης βάσης
που θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς
πληροφόρηση περί των ταμειακών δεδομένων. Οι πληροφόρηση περί των ταμειακών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχείο της λογιστικής σε δεδουλευμένη
βάση, και δεν πρόκειται ούτε να εξαφανιστεί ούτε και να χάσει τη σημασία της. Το
ζήτημα, επομένως, είναι μάλλον το πώς θα
ενσωματωθούν οι ανάγκες πληροφόρησης
επί των ταμειακών δεδομένων σε ένα πιο
ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς, που θα
παρέχει πολύ πιο χρήσιμες πληροφορίες
σε σύγκριση με αυτό των ταμειακών δεδομένων μόνων. Ένα σύστημα ταμειακής
βάσης παρέχει πληροφορίες μόνο για το
ταμειακό απόθεμα και τις συναφείς ταμειακές κινήσεις. Το σύστημα βάσει δεδουλευμένων παρέχει με ολοκληρωμένο
τρόπο πληροφορίες για τα αποθέματα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
την κατανάλωση πόρων και τη δημιουργία αξίας. Η χρηματοοικονομική αναφορά
βάσει της λογιστικής σε δεδουλευμένη
βάση είναι σαφώς ανώτερο πληροφοριακό
σύστημα για τη λήψη αποφάσεων και την
υποχρέωση λογοδοσίας, καθώς παρέχει
τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη
τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με
τη δημιουργία αξίας και τη δυναμική εξυπηρέτησης, ρευστότητας, αλλά και ασφάλειας όσον αφορά τη διαχείριση και τον
μετριασμό χρηματοοικονομικού κινδύνου.
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ΘΈΣΕΙΣ ΕΚΤΌΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
ΣΥΝΕΠΆΓΟΝΤΑΙ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΤΩΝ ΔΗΜΌΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
Η απουσία αυθεντικών προτύπων
χρηματοοικονομικής αναφοράς για τον
δημόσιο τομέα, που υποστηρίχθηκε και
από την αντίληψη ότι το δημόσιο χρέος
ήταν σχεδόν άνευ κινδύνου, οδήγησε σε
μεγάλο αριθμό σημαντικών μη δηλωμένων
και εκτός ισολογισμού κονδυλίων ή μη
ανακοινωμένων υποχρεώσεων, πλήρως
αποσυνδεδεμένων από την πιθανότητα
να γίνουν ουσιώδη και απαιτητά. Ένα από
τα διδάγματα που αντλήθηκαν μετά την
πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση είναι ότι οι κεφαλαιαγορές και οι κάτοχοι
κρατικών ομολόγων δεν ήταν σε θέση να
εκτιμήσουν ορθά τους κινδύνους στους
οποίους εισέρχονταν ή είχαν ήδη εισέλθει. Ούτε το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης ούτε και οι εκδότες δημόσιου

χρέους διέθεταν όλα εκείνα τα στοιχεία
που ήταν απαραίτητα για την ορθή εκτίμηση των ενδεχόμενων κινδύνων και των
πιθανών επιπτώσεών τους που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Αυτό οφειλόταν
κυρίως στην απουσία ενός συστήματος
χρηματοοικονομικής αναφοράς του δημόσιου τομέα που να παρέχει την απαιτούμενη πραγματική και εύλογη εικόνα της
οικονομικής θέσης και των οικονομικών
επιδόσεων των εκδοτών του δημόσιου τομέα. Επομένως, για εύλογο λόγο, τα IPSAS
απαιτούν την αναγνώριση προβλέψεων για
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και την πλήρη
γνωστοποίηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων, ανάλογα με την πιθανότητα να
καταστούν απαιτητές3. Με την εισαγωγή
του μοντέλου Αναμενόμενης Πιστωτικής
Απώλειας (Expected Credit Loss model),
τα IPSAS απαιτούν, σε αναλογία με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)4 του ιδιωτικού τομέα, την

ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΌΣΙΟΥ
ΤΟΜΈΑ ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΕΙΔΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ
ΓΙ’ ΑΥΤΌΝ
Από την άποψη της βασικής ανάγκης
των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, που πρέπει να έχουν μια πραγματική και εύλογη εικόνα της οικονομικής
θέσης και των οικονομικών επιδόσεων
των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος,
δεν υπάρχει σχεδόν καμία καταρχήν διαφορά μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτός είναι πιθανότατα και ο
λόγος για τον οποίο τα IPSAS ξεκίνησαν ως

σχέδιο ευθυγράμμισης με τα IFRS. Ωστόσο,
μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική
κρίση, κατέστη σαφές ότι, παρόλο που τα
οικονομικά γεγονότα και οι συναλλαγές
που σχετίζονται με τον ιδιωτικό τομέα
ήταν εξίσου σημαντικά για τον δημόσιο τομέα, υπήρχαν ιδιαιτερότητες του
δημόσιου τομέα που δεν μπορούσαν να
αντιμετωπιστούν ακολουθώντας απλώς
τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς του ιδιωτικού τομέα. Η έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
καταλληλότητα των IPSAS κατέστησε σαφές το γεγονός ότι οι ιδιαιτερότητες του
δημόσιου τομέα απαιτούσαν λύσεις ειδικά
για τον δημόσιο τομέα. Η πρόσφατη κίνηση
του IPSASB5 ως προς την προτεραιότητα
των ιδιαιτεροτήτων του δημόσιου τομέα
είναι ένα λογικό και πολύ ευπρόσδεκτο
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, παρά την
ανάγκη, μεταξύ άλλων, για συνοχή μεταξύ
των IPSAS και των IFRS.

ΤΑ EPSAS ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΡΊΞΟΥΝ
ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΕΏΝΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΤΟΜΈΑ
Η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση παρέχει επίσης μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική στη χρηματοοικονομική αναφορά,
η οποία είναι απαραίτητη για λόγους στα-
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αναγνώριση των ζημιών απομείωσης, για
όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, από την
πρώτη μέρα. Τα IPSAS προέβησαν σε ένα
σημαντικό βήμα προς την παροχή στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων
πληροφοριών σχετικών με την εκτίμηση
και τον μετριασμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Συχνά υποστηρίζεται ότι τα ταμειακά
στοιχεία είναι απλά και εύκολα να εννοηθούν, ενώ τα δεδουλευμένα είναι πολύπλοκα και δύσκολα στην κατανόησή τους.
Γεγονός είναι ότι η πραγματικότητα που
καλείται να απεικονίσει η χρηματοοικονομική αναφορά είναι πολύ περίπλοκη. Είναι
η πολυπλοκότητα των σχετικών γεγονότων και συναλλαγών και των διαδικασιών
διαχείρισης και λήψης αποφάσεων στον
δημόσιο τομέα που βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου αυτού. Δεν μπορεί να
υπάρξουν απλοϊκές λύσεις για ένα σύστημα αναφοράς που να παρέχει μια αληθινή
και εύλογη εικόνα μιας τόσο περίπλοκης
πραγματικότητας και η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση δεν μπορεί να μειώσει
την πολυπλοκότητα αυτής της πραγματικότητας. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι
να εξαγάγει και να οργανώσει τις απαραίτητες πληροφορίες κατά τρόπο που βοηθά
τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων,
τους παρόχους πόρων και τους αποδέκτες
υπηρεσιών να κατανοούν καλύτερα και να
ενεργούν επί της οικονομικής θέσης και
των οικονομικών επιδόσεων των φορέων
του δημόσιου τομέα.
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θερότητας και βιωσιμότητας όσον αφορά
τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών,
συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ των γενεών. Η απαίτηση,
σύμφωνα με το IPSAS 39, για παροχή αξιόπιστων προβλέψεων επί καθορισμένων
συστημάτων συνταξιοδοτικών παροχών
αποτελεί καλό παράδειγμα για την απεικόνιση μιας τέτοιας μακροπρόθεσμης
θεώρησης. Ως εκ τούτου, το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το πιο ευαίσθητο θέμα
για τη επιμέτρηση των συνταξιοδοτικών
υποχρεώσεων. Συνολικά, μια διαφορά 1
ποσοστιαίας μονάδας στο προεξοφλητικό
επιτόκιο οδηγεί σε μεταβολή περίπου 15%
της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών
και στην αντίθετη κατεύθυνση!6 Τα EPSAS
βοήθησαν στην αποσαφήνιση ορισμένων
θεμάτων που αφορούν την επιλογή των
προεξοφλητικών επιτοκίων7. Σε πρώτη
φάση δόθηκε προτεραιότητα στη συγκρισιμότητα της επιμέτρησης και στην εννοιολογική προσέγγιση που βασίζεται στην
επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου.
Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση ενός
συνταξιοδοτικού προγράμματος δεν πρέπει να επηρεάζει την αναγνώριση και την
επιμέτρηση των συνακόλουθων συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, η χρήση τού
(σχεδόν) άνευ κινδύνου επιτοκίου ήταν μια
απαίτηση παρά μια επιλογή. Το (σχεδόν)
άνευ κινδύνου επιτόκιο είναι εξαρτημένο
από το νόμισμα και ως εκ τούτου προτάθηκε η ιδέα ενός κεντρικού οργάνου σε
κάθε νομισματικό χώρο που να ορίζει το
άνευ κινδύνου επιτόκιο, παράλληλα με τη
χρήση κινητών μέσων αντί μεμονωμένων
ημερήσιων επιτοκίων. Αφενός μεν, για να
διασφαλιστεί η συνάφεια, η αξιοπιστία, η
αντικειμενικότητα και η συγκρισιμότητα
των επιμετρήσεων, αφετέρου δε, για την
αντιμετώπιση της μεταβλητότητας και τη
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βελτίωση της συνέπειας με τα στοιχεία
των συντάξεων που παράγονται βάσει του
προτύπου του ΕΣΟΛ.

ΤΑ EPSAS ΕΝΈΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ
ΚΌΣΤΟΣ ΑΛΛΆ ΑΚΌΜΗ ΠΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΟΦΈΛΗ
Όπως προαναφέρθηκε, μια ευρεία μεταρρύθμιση όπως η εφαρμογή των IPSAS ή
EPSAS ενέχει, αφενός, σημαντικό κόστος.
Αφετέρου, όμως, φέρει ακόμα πιο σημαντικά οφέλη τα οποία, από την εμπειρία, υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος. Τα IPSAS ή
EPSAS αποτελούν παράγοντα καλύτερης
λήψης αποφάσεων και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας
του δημόσιου τομέα. Λόγω της αντιστάθμισης της επιβάρυνσης των φορολογουμένων έναντι αξίας και δυναμικού παροχής
υπηρεσιών που δημιουργούνται από τις
πολιτικές, αποτελούν παράγοντα αυξημένης λογοδοσίας των πολιτικών ιθυνόντων
και των διαχειριστών δημόσιου χρήματος.
Επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ δημόσιων φορέων ως προς τομείς
δραστηριότητας, χώρο και χρόνο και διευκολύνουν την πρόσβαση σε κεφάλαια.
Αν και τα οφέλη που αναφέρθηκαν από
τις χώρες που έχουν εφαρμόσει τις ανάλογες λογιστικές μεταρρυθμίσεις είναι ευρέως γνωστά, σε αντίθεση με το κόστος, είναι
πολύ δύσκολο να υπολογιστούν αξιόπιστα.
Έχουν γίνει προσπάθειες να προσδιοριστεί
ποσοτικά ο άμεσος αντίκτυπος της αυξημένης διαφάνειας στα επιτόκια δανεισμού
και, χωρίς να ληφθεί υπόψη το ακριβές
επίπεδο του επιμετρούμενου αντίκτυπου,
το μήνυμα είναι σαφές. Η αυξημένη διαφάνεια μέσω της εφαρμογής της λογιστικής
σε δεδουλευμένη βάση τείνει να μειώνει
τα χρεωστικά επιτόκια. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να δειχθεί ότι όχι μόνο μειώνει

το μακροπρόθεσμο κόστος εξυπηρέτησης
του χρέους αλλά επίσης μειώνει το κόστος
των δημόσιων υπηρεσιών και επηρεάζει
θετικά την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και
τις θέσεις εργασίας.8

Ο ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΈΠΕΙ
ΤΕΛΙΚΆ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΤΗΝ
ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
Η υιοθέτηση και εφαρμογή των IPSAS ή
των EPSAS ή οποιασδήποτε άλλης δέσμης
υψηλής ποιότητας λογιστικών προτύπων
δημόσιου τομέα αποτελεί απαραίτητη, αν
και όχι επαρκή, προϋπόθεση για την επίτευξη του διττού στόχου της αύξησης της
οικονομικής διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων
μεταξύ και εντός κρατών μελών της Ε.Ε.
Η τελική βεβαιότητα σχετικά με την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων και
τη συμμόρφωσή τους με τα καθορισμένα

της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, πρόκειται
για συμβολή που μπορεί να περιγραφεί ως
συνοδευτικός συμβουλευτικός έλεγχος. Η
εμπειρία δείχνει ότι η έγκαιρη συμμετοχή
των ελεγκτών θεωρείται βασικό στοιχείο
για την επιτυχία της διαδικασίας μετάβασης. Λόγω της έλλειψης ελεγκτικών δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης ως προς
τον έλεγχο του δημόσιου τομέα, υπάρχει
η δυνατότητα για την ευρύτερη ελεγκτική
κοινότητα να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση.

ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΎΡΙΟΣ ΡΌΛΟΣ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΊΣΕΙ Η
ΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΜΕΤΆΒΑΣΗΣ
Ανεξάρτητα από την επιλεγείσα προσέγγιση για τον ανεξάρτητο έλεγχο, οι κατευθυντήριες γραμμές της Eurostat για την
πρώτη εφαρμογή της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση εφιστούν την προσοχή
εκείνων που μεταβαίνουν από την ταμειακή στη δεδουλευμένη βάση, και βεβαίως
εκείνων που εφαρμόζουν τα IPSAS ή τα
EPSAS, στον σημαντικό ρόλο του εξωτερικού ελέγχου9. Συνιστά να συμμετέχουν
όσο το δυνατόν νωρίτερα οι ελεγκτές του
δημόσιου τομέα στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, να παρακολουθούν και να υποστηρίζουν τη μετάβαση, παρά να περιμένουν
τον εκ των υστέρων έλεγχο του πρώτου
ισολογισμού έναρξης για να δραστηριοποιηθούν. Παρά την ανάγκη διατήρησης
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πρότυπα παρέχεται μέσω ανεξάρτητου
ελέγχου. Ενώ η Οδηγία για τα Δημοσιονομικά Πλαίσια τονίζει την ανεξαρτησία ως
βασική απαίτηση όσον αφορά τον έλεγχο
του δημόσιου τομέα, παραμένει μάλλον
ουδέτερη όσον αφορά το ζήτημα του κατά
πόσο ο έλεγχος αυτός είναι οργανωμένος
ως εσωτερικός ή εξωτερικός και εάν το έργο αυτό ανατίθεται σε ανώτατα ελεγκτικά
όργανα και/ή σε ιδιωτικούς φορείς ελέγχου του δημόσιου τομέα. Πρόκειται για
θέμα εφαρμογής, το οποίο αφήνεται στη
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.
Πράγματι, ανάλογα με το κράτος μέλος και
το επίπεδο διακυβέρνησης, στην πράξη
εφαρμόζεται μια μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων και συνδυασμών αυτών. Αυτές περιλαμβάνουν συνεταιριστικά μοντέλα που
εμπλέκουν ιδιωτικά οργανωμένους ελεγκτές που λειτουργούν υπό την κυριαρχία
ή την εποπτεία των ανώτατων ελεγκτικών
ιδρυμάτων.

Η επιτυχία μιας μεταρρύθμισης υπέρ της
χρήσης λογιστικής βάσει δεδουλευμένων,
όπως και οποιαδήποτε άλλη σημαντική
μεταρρύθμιση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την πολιτική βούληση για την πραγματοποίησή της και συγχρόνως υπόκειται
στον πολιτικό κύκλο. Η ευρύτερη πολιτική
αποδοχή και η συνεχής πολιτική δέσμευση
αποτελούν περαιτέρω βασικά στοιχεία για
την επιτυχία μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, εύλογα η Γαλλία και η Αυστρία
εισήγαγαν τις αρχές της δημοσιονομικής
διαφάνειας και της δεδουλευμένης λογιστικής στο σύνταγμά τους. Σε μια στιγμή που η Ελλάδα ξεκινά μια διαδικασία
συνταγματικής μεταρρύθμισης, θα ήταν
σκόπιμο να ακολουθήσουμε αυτά τα παραδείγματα και να εξετάσουμε την ενσωμάτωση της δημοσιονομικής διαφάνειας, της
λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση και της
αληθούς και εύλογης θεώρησης στην ημερήσια διάταξη της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Αυτό θα αποτελούσε ένα ακόμη
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σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της
αποκατάστασης της κανονικότητας στην
οικονομία και της ανάκτησης της εμπιστοσύνης. Τόσο αυτής των παρόχων πόρων ότι
οι πόροι χρησιμοποιούνται με σύνεση όσο
και των αποδεκτών δημοσίων υπηρεσιών
ότι οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται αποτελεσματικά και αποδοτικά. Τα IPSAS ή τα
EPSAS δεν μπορούν υποβοηθούν παρά τη
διαφάνεια, την καλύτερη λήψη αποφάσεων και τη λογοδοσία. Τελικά, η επιτυχία
της μεταρρύθμισης θα εξαρτηθεί από την
ουσιαστική μετατόπιση της διαχειριστικής
νοοτροπίας: από μια νοοτροπία ταμειακής
δαπάνης σε μια διαχειριστική νοοτροπία
δεδουλευμένου αποτελέσματος και επιτευγμάτων.

Η ΕΛΛΆΔΑ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ
ΈΝΑ ΆΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΌΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΥΙΟΘΕΤΉΣΕΙ ΤΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΈΝΗ
ΒΆΣΗ ΩΣ ΤΟΝ ΠΥΡΉΝΑ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΊΟΥ
Οι χώρες με μάλλον υπανάπτυκτα λογιστικά συστήματα δημόσιου τομέα, τα
οποία, στο πλαίσιο της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχουν χάσει
την εμπιστοσύνη των αγορών, πρέπει να
σημειώσουν μεγάλη πρόοδο και να προχωρήσουν σε ποιοτικά λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα, όπως τα IPSAS
ή τα EPSAS, που θα τα χρησιμοποιήσουν
ως τις βασικές λογιστικές πλατφόρμες
τους. Η έγκριση του ελληνικού Προεδρικού Διατάγματος10 για τη θέσπιση ενός
νέου Λογιστικού Σχεδίου για τον δημόσιο
τομέα ήταν ένα επίτευγμα ορόσημο στο
ευρύτερο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της
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διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών
στην Ελλάδα.
Το νεοσύστατο Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο για τον δημόσιο τομέα παρέχει ένα σχετικά ολοκληρωμένο πλαίσιο λογιστικής
και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
σε επίπεδο απλής οντότητας, καθόσον ορίζει τα απαραίτητα εννοιολογικά στοιχεία,
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία
αναφοράς και τις καταστάσεις, με βάση
πρότυπα λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς εμπνευσμένα από τα

IPSAS. Αποτελεί, συνεπώς, προϋπόθεση
και σημαντικό άλμα για την αύξηση της
οικονομικής διαφάνειας και της λογοδοσίας, αλλά και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της
δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.
Τόσο το IPSAS 33 (Πρώτη εφαρμογή της
λογιστικής βάσει δεδουλευμένων IPSAS)
όσο και οι κατευθυντήριες γραμμές της
Eurostat για την πρώτη εφαρμογή της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση προτείνουν
μια σταδιακή διαδικασία εφαρμογής, ο

ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α.
ΜΑΚΑΡΟΝΊΔΗ
Μέχρι τη συνταξιοδότησή του, τον Δεκέμβριο
του 2018, ο Αλέξανδρος Μακαρονίδης ήταν
επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας για τα
Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα για τον
Δημόσιο Τομέα (ΕΛΠΤΔ - EPSAS), της Γενικής
Διεύθυνσης Eurostat στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (EC), υπεύθυνος για τη μελέτη επί
των EPSAS, που οδήγησε τις εργασίες της
EC στα EPSAS.
Μεταξύ άλλων διευθυντικών θέσεων στην
ΕΚ/Eurostat και πριν από αυτή, ο κ. Μακαρονίδης ήταν επικεφαλής μονάδας στατιστικών δημοσίων οικονομικών, διαχείρισης
ποιότητας και κρατικής λογιστικής, της Γενικής Διεύθυνσης Eurostat στη Μονάδα Α
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), υπεύθυνος
για τη διαχείριση κινδύνου και ποιότητας για
τις στατιστικές δημοσίων οικονομικών, την
κρατική λογιστική και την επαλήθευση των
πρωτογενών στοιχείων για τα δημόσια οικονομικά. Ο κ. Μακαρονίδης είναι πτυχιούχος
της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Ludwig-Maximilians του Μονάχου και είναι
κάτοχος πτυχίου Dr.oec.publ στην οικονομετρία του ίδιου Πανεπιστημίου.
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ρυθμός της οποίας εξαρτάται, εκτός άλλων,
από την ωριμότητα του υφιστάμενου λογιστικού συστήματος του δημόσιου τομέα, το
μέγεθος, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του
συστήματος δημόσιας διοίκησης της εν
λόγω χώρας. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει
τώρα να αναπτύξουν έναν αξιόπιστο οδικό
χάρτη και λεπτομερή σχέδια εφαρμογής,
προκειμένου να επιτύχουν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας λογιστικής. Αυτό θα είναι προς όφελος τόσο όλων εκείνων που
παρέχουν πόρους στο ελληνικό δημόσιο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της
8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των
κρατών μελών.
2. Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
Προς την εφαρμογή εναρμονισμένων λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα
στα κράτη μέλη, COM (2013) 114 final.
3. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το IPSAS
30 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» και/ή το πρόσφατα υιοθετημένο
IPSAS 41 «Χρηματοοικονομικά μέσα».
4. Το IPSAS 41 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» βασίζεται στο IFRS 9 και αντικαθιστά
το IPSAS 29 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και Επιμέτρηση».
5. Στρατηγική και Πρόγραμμα Εργασίας
IPSASB 2019-2023.
6. Τα EPSAS εκδίδουν έγγραφο σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση των
παροχών σε εργαζόμενους (συντάξεις),
EPSAS WG 16/15, Λουξεμβούργο, 9 Νοεμβρίου 2016, σ. 20.
7. Βλ. προσχέδιο πρακτικών από την
έκτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας EPSAS, 7-8 Μαΐου 2018, EPSAS WG
18/09rev, 10 Δεκεμβρίου 2018, παράγραφος 16.

8. Συλλογή πρόσθετων και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των EPSAS, EPSAS WG
17/15, Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017,
μέρη 3 και 4.
9. Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή της
λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση, EPSAS
WG 16/11 rev, 5 Απριλίου 2017, σ. 16.
1 0. Προεδρικό Διάταγμα 54/2018.
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όσο και εκείνων που λαμβάνουν δημόσιες υπηρεσίες από αυτό, για τους έλληνες
πολίτες, την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο σύνολό της.
* Το παρόν άρθρο αντικατοπτρίζει τις
προσωπικές απόψεις του συντάκτη και δεν
αντιπροσωπεύει τη θέση ή τα συμφέροντα
της Επιτροπής.
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ΚΥΒΕΡΝΟΑΠΕΙΛΈΣ
ΚΟΡΥΦΑΊΟΣ
ΚΊΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΆΠΕΖΕΣ
- «ΚΛΕΙΔΊ» Ο ΡΌΛΟΣ
ΤΩΝ CROs

ΕΥ
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Σ

ύμφωνα με την ένατη παγκόσμια ετήσια έρευνα της ΕΥ για
τη διαχείριση κινδύνων από τις
τράπεζες, «Accelerating digital
transformation: four imperatives for risk
management», αναδεικνύεται ότι, καθώς η
τεχνολογία και ο συνεχής ανταγωνιστικός
μετασχηματισμός υποχρεώνουν τις τράπεζες να «επανιδρυθούν», το τμήμα διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να προχωρήσει
σε απαραίτητες σημαντικές αλλαγές, με
τους καθ’ ύλην αρμόδιους διαχείρισης κινδύνων να καλούνται να εξισορροπήσουν
τους δικούς τους ρόλους και τα λειτουργικά μοντέλα.
Η συγκεκριμένη έρευνα, αποτέλεσμα
συνεργασίας μεταξύ της ΕΥ και του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου
(IIF), διαπιστώνει ότι οι ομάδες διαχείρισης
κινδύνου συνδέουν τη στρατηγική με τη
διάθεση ανάληψης κινδύνου (67%), αναγνωρίζουν τους μελλοντικούς ή αναδυόμενους κινδύνους (53%), αξιολογούν τη
στρατηγική και τα επιχειρησιακά μοντέλα από τη σκοπιά της διάθεσης ανάληψης
κινδύνου (36%), βοηθούν στη διαμόρφωση
επιχειρησιακής κουλτούρας και συμπεριφορών αναφορικά με τους κινδύνους (34%)
και εφαρμόζουν αποτελεσματικές δομές
διαχείρισης κινδύνων (31%).
Η έρευνα, πέραν των άλλων, υπογραμμίζει τέσσερα σημεία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα διοικητικά συμβούλια, οι
επικεφαλής διαχείρισης κινδύνου (CROs)
και άλλα ανώτερα στελέχη, προκειμένου
να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη στον οργανισμό
και να επιτύχουν τους στόχους τους για
ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα τέσσερα
αυτά σημεία περιλαμβάνουν:
1. Την προσαρμογή σε ένα περιβάλλον

Σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρείται
ότι οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων
μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες περισσότερο και αποδοτικότερα.
Οι ερωτηθέντες εντοπίζουν μια σειρά
τομέων όπου οι νέες τεχνολογίες θα έχουν
σημαντικό αντίκτυπο: την εποπτεία απάτης (72%), το οικονομικό έγκλημα (68%),
τη μοντελοποίηση (57%), την πιστωτική
ανάλυση (57%), την κυβερνο-ασφάλεια
(57%), και τις KYC (know-your-customer)
δραστηριότητες (57%).

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΥΝ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΎΝΩΝ
Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν διαφορετικές περιφερειακές τάσεις.
Οι CROs κάθε περιοχής έχουν διαφορετικές προτεραιότητες: στην περιοχή Ασίας
- Ειρηνικού, προτεραιότητα είναι οι πιστωτικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι ρευστότητας
(και οι δύο στο 58%), στη Λατινική Αμερική
είναι η διάθεση ανάληψης κινδύνου (62%),
στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή η εφαρμογή νέων ρυθμιστικών κανόνων και οι
προσδοκίες των εποπτικών αρχών (86%),
ενώ στην Ευρώπη οι κίνδυνοι του επιχει-

ρησιακού μοντέλου, η εφαρμογή νέων ρυθμιστικών κανόνων και οι προσδοκίες των
εποπτικών αρχών (και τα δύο στο 56%).
Tέλος, στη Βόρεια Αμερική ο λειτουργικός
κίνδυνος (εκτός της κυβερνο-ασφάλειας)
και η αρχιτεκτονική της τεχνολογίας κινδύνου (και οι δύο στο 65%).
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας,
ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, εταίρος και
επικεφαλής του Χρηματοοικονομικού Τομέα της ΕΥ Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής
Ασίας, δηλώνει: «Η λειτουργία διαχείρισης
κινδύνων επιτελεί έναν ρόλο-κλειδί για
τα τραπεζικά ιδρύματα. Σε μια ιδιαίτερη
περίοδο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας, οι ελληνικές τράπεζες καλούνται
να κατανοήσουν τις απειλές, αλλά, ταυτόχρονα, και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες
που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Με την ορθή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τα τμήματα διαχείρισης
κινδύνων μπορούν πράγματι να καταστούν
αξιόπιστοι σύμβουλοι και καταλύτες του
απαιτούμενου μετασχηματισμού των τραπεζών».
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε
την έκθεση στο ey.com/bankingrisk.
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και σε ένα προφίλ κινδύνου που μεταβάλλονται διαρκώς.
2. Την αξιοποίηση της διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να καταστεί δυνατός
ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός και η
βιώσιμη ανάπτυξη.
3. Την αποδοτική και αποτελεσματική
διαχείριση κινδύνου.
4. Την ανάκαμψη από δραστικές διαταραχές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, επιπλέον, η
διαχείριση κινδύνων καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του
εξελισσόμενου προφίλ κινδύνων των τραπεζών, καθώς και στην προετοιμασία, διαχείριση και ανάκαμψη από δυσλειτουργίες,
όπως οι κυβερνο-επιθέσεις και οι φυσικές
καταστροφές.
Οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν τις παρακάτω βασικές ανησυχίες σχετικά με την
ανθεκτικότητα των οργανισμών: γενικούς
κινδύνους στον κυβερνοχώρο (80%), παρατεταμένες τεχνολογικές διακοπές στο
εσωτερικό περιβάλλον της τράπεζας (64%),
διακοπές λειτουργίας τρίτων (64%), διαθεσιμότητα δεδομένων (41%), απαρχαιωμένες τεχνολογίες (39%), καταστροφή σημαντικών δεδομένων (39%) και οικονομική
ανθεκτικότητα (32%).
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Η καταστροφή των δεδομένων και οι αδυναμίες
που μπορεί να επιφέρει η τεχνολογία από τη
μη ορθή χρήση της είναι από τους κορυφαίους
αναδυόμενους κινδύνους.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ

ΘΕΌΔΩΡΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΆΚΗΣ
ΟΕΛ, Partner, μέλος Δ.Σ. ΣΟΛ Crowe
ΓΕΏΡΓΙΟΣ Ε. ΣΓΟΥΡΆΚΗΣ
ΟΕΛ ΣΟΛ Crowe
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Έ

να από τα πρώτα νομοθετήματα του περασμένου αιώνα, ο
ιστορικός Κ.Ν. 2190/1920, διάγει
προς τον τερματισμό της ύπαρξής του με την άφιξη του έτους 2019. Μετά
και την κατάργηση των διατάξεων περί μετατροπών, συγχωνεύσεων και διασπάσεων
των Α.Ε., ο Κ.Ν. 2190/1920 θα εφαρμόζεται,
έπειτα από σχεδόν 100 χρόνια ισχύος, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται στις
μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Από 1.1.2019 ισχύει ο νέος νόμος για τις Α.Ε.
(Ν. 4548/2018), ο οποίος αποτελεί μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εκμοντερνισμού του ελληνικού εταιρικού δικαίου, στο
πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων
της χώρας1. Η αλλαγή αυτή προτιμήθηκε
να γίνει με ένα νέο νομοθετικό κείμενο
και όχι με μια εκ νέου τροποποίηση του
υπάρχοντος Κ.Ν. 2190/1920.
Ένα από τα ζητήματα που αφορούν
τους χρήστες των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων είναι και οι συναλλαγές της
Α.Ε. με τα συνδεδεμένα μέρη. Τα θέματα
που αφορούν τις συναλλαγές της Α.Ε. με
τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται μέσω
μιας συνοπτικής παρουσίασης των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101 του
Ν. 4548/2018, με αναφορές και στις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 23α του
Κ.Ν. 2190/1920. Δέον να σημειωθεί ότι η
παρούσα μελέτη διερευνά το θέμα των
συναλλαγών της Α.Ε. με τα συνδεδεμένα
φυσικά πρόσωπα και οντότητες καθαρά
από τη σκοπιά του εταιρικού δικαίου και
δεν υπεισέρχεται σε τυχόν φορολογικές
προεκτάσεις.
Ο Ν. 4548/2018 επιφέρει ορισμένες αλλαγές στο ζήτημα των συναλλαγών της
Α.Ε. με τα συνδεδεμένα μέρη, σε σχέση
με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση στο ελ-

▪ Γενικό πλαίσιο
Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 99
του νέου νόμου ορίζεται ότι απαγορεύεται
και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε
συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ
των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια
παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή υπό προϋποθέσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η δυνατότητα του καθορισμού των σημαντικών
συναλλαγών παρέχεται στα κράτη μέλη
από την ίδια την Οδηγία 2007/36, όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/828.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.
4548/2018 ορίζονται μέσω παραπομπών τα
συνδεδεμένα μέρη, τα οποία είναι:
(α) Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες

σα οντότητα εφόσον συντρέχει οιαδήποτε
των κατωτέρω προϋποθέσεων:
(i) Η οντότητα και η αναφέρουσα οντότητα ανήκουν στον ίδιο όμιλο (που σημαίνει
ότι οι μητρικές, θυγατρικές και αδελφές
θυγατρικές συνδέονται μεταξύ τους).
(ii) Μια οντότητα είναι συγγενής ή κοινή
επιχείρηση της άλλης οντότητας (ή συγγενής ή κοινή επιχείρηση μέλους ενός ομίλου στον οποίον ανήκει ή άλλη οντότητα).
(iii) Αμφότερες οι οντότητες είναι κοινές
επιχειρήσεις του ιδίου τρίτου μέρους.
(iv) Μια οντότητα είναι κοινή επιχείρηση
τρίτης οντότητας και η άλλη οντότητα είναι
συγγενής με την τρίτη οντότητα.
(v) Η οντότητα είναι πρόγραμμα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία προς
όφελος των εργαζομένων είτε της αναφέρουσας οντότητας είτε οντότητας που
συνδέεται με την αναφέρουσα οντότητα.
Εάν η αναφέρουσα οντότητα είναι η ίδια
τέτοιου είδους πρόγραμμα, οι χρηματοδότες εργοδότες συνδέονται και αυτοί με
την αναφέρουσα οντότητα.
(vi) Η οντότητα ελέγχεται ή ελέγχεται
από κοινού από πρόσωπο σύμφωνα με το
σημείο (α) ανωτέρω.
(vii) Ένα πρόσωπο σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο (α) στοιχείο (i) έχει σημαντική
επιρροή στην οντότητα ή κατέχει καίρια
διοικητική θέση στην οντότητα (ή σε μητρική της οντότητας).
Μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του ατόμου είναι τα μέλη εκείνα
της οικογενείας τα οποία μπορεί να αναμένεται ότι επηρεάζουν, ή επηρεάζονται από,
το πρόσωπο αυτό στις σχέσεις τους με την
οικονομική οντότητα και περιλαμβάνουν:
(α) τα τέκνα και την/τον σύζυγο του εν
λόγω προσώπου ή το άτομο με το οποίο
συζεί,
(β) τα τέκνα της/του συζύγου του εν λό-
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ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ
Ν. 4548/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ
ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΑ ΜΈΡΗ

σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα πρόσωπα που
ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά
το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς
και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται
από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.
(β) Ως προς τις λοιπές εταιρείες, τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα
που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη
οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως
αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α‘ του Ν.
4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω.
Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται
ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μία
από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του Ν.
4308/20142 περί ενοποίησης.
(γ) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει
επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των
άρθρων 100 και 101 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της
εταιρείας.
Σύμφωνα με τον ορισμό του ΔΛΠ 24, επί
εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ως συνδεδεμένο μέρος
νοείται πρόσωπο ή οντότητα που συνδέεται με την οντότητα η οποία καταρτίζει
οικονομικές καταστάσεις (στο πρότυπο
αναφέρεται ως η «αναφέρουσα οντότητα»).
α. Ένα πρόσωπο ή μέλος του στενού
οικογενειακού περιβάλλοντος του προσώπου αυτού συνδέεται με αναφέρουσα
οντότητα εάν το εν λόγω πρόσωπο:
(i) έχει τον έλεγχο ή τον από κοινού
έλεγχο στην αναφέρουσα οντότητα,
(ii) έχει σημαντική επιρροή στην αναφέρουσα οντότητα ή
(iii) κατέχει καίρια διοικητική θέση στην
αναφέρουσα οντότητα ή σε μητρική της
αναφέρουσας οντότητας.
β. Η οντότητα συνδέεται με αναφέρου-
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ληνικό δίκαιο του άρθρου 9γ της Οδηγίας
2007/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
τροποποιήθηκε με την 2017/828 αντίστοιχη
Οδηγία, η οποία καθορίζει προϋποθέσεις
για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων
των μετόχων που κατέχουν δικαίωμα
ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις εταιρειών
που έχουν την καταστατική έδρα τους σε
κράτος μέλος και οι μετοχές των οποίων
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά εγκατεστημένη ή λειτουργούσα σε κράτος μέλος. Παρόλο που η
Οδηγία 2007/36 έχει καταρχάς εφαρμογή
σε εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος,
εντούτοις το νέο ελληνικό εταιρικό δίκαιο
υιοθετεί στοιχεία της Οδηγίας, τα οποία
έχουν εφαρμογή και σε Α.Ε. οι οποίες δεν
είναι δημοσίου ενδιαφέροντος.
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γω προσώπου ή του ατόμου με το οποίο
συζεί, και
(γ) τα συντηρούμενα από αυτό ή από την/
τον σύζυγό του ή από το άτομο με το οποίο
συζεί πρόσωπα.
Για τις Α.Ε. οι μετοχές των οποίων δεν
είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά,
ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα
που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη
οικογένειας των προσώπων αυτών, καθώς
και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται
από τους παραπάνω κατά τις διατάξεις του
άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
Ειδικότερα, στο Παράρτημα Α’ του Ν.
4308/2014 ως στενό μέλος οικογένειας
(close family member) ενός προσώπου
νοείται το μέλος της οικογένειάς του,
που μπορεί να αναμένεται ότι επηρεάζει
ή επηρεάζεται από το πρόσωπο αυτό κατά
την ενασχόλησή του με την οντότητα.
Στην έννοια του στενού μέλους οικογένειας περιλαμβάνονται:
1. Ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος με τον/
την οποίο/α συγκατοικεί το πρόσωπο.
2. Τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών,
του προσώπου ή του/της συζύγου του/της
ή του/της συντρόφου του/της, με τον/την
οποίο/α συγκατοικεί το πρόσωπο.
Το καταστατικό της εταιρείας δύναται
να επεκτείνει το εύρος των προσώπων
για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 99-101.

ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ
Αρχικά, λοιπόν, ο νέος νόμος θέτει μια
ενική απαγόρευση επί ποινή ακυρότητας
των πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ
Α.Ε. και συνδεδεμένων μερών χωρίς την
άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό
προϋποθέσεις της Γενικής Συνέλευσης, για
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να εισάγει στην παράγραφο 3 του άρθρου
99 ορισμένες εξαιρέσεις από την ανωτέρω
γενική απαγόρευση, σύμφωνα και με την
παρ. 6 του άρθρου 9γ της Οδηγίας.
Οι εξαιρέσεις αυτές είναι:
(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των
ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της
εταιρείας με τα συνδεδεμένα πρόσωπα.
Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται εκείνες που είναι συνήθεις σε σχέση με τις
εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας,
ως προς το είδος και το μέγεθός τους, και
συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της
αγοράς. Επί εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Διοικητικό
Συμβούλιο θεσπίζει εσωτερική διαδικασία
για την περιοδική αξιολόγηση του κατά
πόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα συνδεδεμένα πρόσωπα δεν
συμμετέχουν στην αξιολόγηση αυτή.
(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και
του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των
διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
24, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι
ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 109 έως
114 του Ν. 4548/2018.
(γ) Συμβάσεις που συνήφθησαν από
πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που
αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την
προληπτική εποπτεία.
(δ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους
της εταιρείας, με τους ίδιους όρους, και
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των
μετόχων και η προστασία των συμφερό-

ντων της εταιρείας.
(ε) Συμβάσεις της εταιρείας με 100% θυγατρική της ή θυγατρική στην οποία δεν
μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, ή
συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.
(στ) Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας,
της θυγατρικής της και των μετόχων τους
που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας,
ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. Στην περίπτωση αυτή
συντάσσεται έκθεση από τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 1013, η οποία αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων αυτών. Αναφορά
στο περιεχόμενο της έκθεσης γίνεται στο
Προσάρτημα, σύμφωνα με την παράγραφο

ΆΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της
άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με
συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών
και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους ρυθμίζονται στο άρθρο
100 του Ν. 4548/2018. Η παράγραφος 1 του
άρθρου 100 ορίζει ότι η άδεια παρέχεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι μήνες, ενώ για
επαναλαμβανόμενες συμβάσεις με το ίδιο
πρόσωπο παρέχεται η δυνατότητα ενιαίας
άδειας με ισχύ ενός έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να
αναθέσει σε άλλα πρόσωπα την αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας κατάρτισης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος,

                2019

Παραδείγματα τέτοιων συναλλαγών είναι,
ενδεικτικά, οι εταιρικοί μετασχηματισμοί,
οι αυξήσεις ή οι μειώσεις κεφαλαίου, η
απόκτηση ιδίων μετοχών κ.ά.
Στο ίδιο μήκος κύματος με το ενωσιακό
δίκαιο και το αντίστοιχο εθνικό εξαιρεί
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής
δραστηριότητας και συνάπτονται υπό τους
συνήθεις όρους της αγοράς από το πεδίο
εφαρμογής των άρθρων 99-101
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 99
του Ν. 4548/2018, σύμβαση της εταιρείας
με συνδεδεμένο μέρος δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της, αν η αξία της
αποτιμάται τουλάχιστον σε 10% του ενεργητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον
τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό και,
αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύμφωνα με ισολογισμό που συντάσσεται προς τον σκοπό
αυτό. Επί εταιρείας με μετοχές εισηγμένες

IOYNIOΣ

31 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014. Τα προηγούμενα δύο εδάφια δεν εφαρμόζονται
σε εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε
ρυθμιζόμενη αγορά.
(ζ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 194.
Συναλλαγές ως προς τις οποίες ο νόμος
προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση κι εφόσον οι σχετικές νομοθετικές
διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και
προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων
που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 99, σύμφωνα
με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Πρόκειται
για συναλλαγές για τις οποίες έχει αναπτυχθεί ένα εξειδικευμένο σύστημα προστασίας των συμφερόντων των μετόχων.

σε ρυθμιζόμενη αγορά, η υπέρβαση του ποσοστού αυτού αποκλείει τον χαρακτηρισμό
της συναλλαγής ως τρέχουσας, κατά την
έννοια της παραγράφου 3 περίπτωση α‘
του παρόντος άρθρου. Για τον υπολογισμό
του ανωτέρω ποσοτικού ορίου λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά
οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με το
συνδεδεμένο μέρος ή άλλο πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενο από αυτό, κατά
το ίδιο οικονομικό έτος.
Πρόκειται δηλαδή για τις γνωστές και
από τον Κ.Ν. 2190/1920 τρέχουσες συναλλαγές, οι οποίες στον Ν. 4548/2018 ορίζονται ποιοτικά (είναι συνήθεις σε σχέση με
τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας,
ως προς το είδος και το μέγεθός τους και
συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της
αγοράς) και ποσοτικά (αν η αξία της δεν
υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού της
εταιρείας, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό).
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σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 100.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/828 δεν
φαίνεται να απαγορεύει την ανάθεση της
αρμοδιότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο («Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα
μέρη έχουν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση ή από το διοικητικό ή το εποπτικό
όργανο της εταιρείας»).
Η άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής
με συνδεδεμένο μέρος παρέχεται από τη
Γενική Συνέλευση σε δύο περιπτώσεις:
α) Εάν, λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
αποκλείονται από την ψηφοφορία και τα
υπόλοιπα μέλη δεν αρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας (άρθρο 97 Ν. 4548/2018).
Όσον αφορά τις διατάξεις περί απαρτίας
του Διοικητικού Συμβουλίου, το άρθρο
92 του Ν. 4548/2018 δεν διαφέρει ουσιωδώς από το άρθρο 21 του Κ.Ν. 2190/1920.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό
το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή
αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί
να είναι μικρότερος των τριών (3).
β) Εάν αυτό ζητηθεί από μετόχους που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να
μειώσει το ποσοστό αυτό μέχρι το 1% του
κεφαλαίου. Το ανωτέρω δικαίωμα μπορεί
να ασκηθεί εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης
άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η σύμβαση με συνδεδεμένο μέρος ή η
παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την
οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρείται οριστικά έγκυρη
μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της
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προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη
λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου
των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν
προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης.
Εάν, μέχρι να χορηγηθεί η άδεια από τη
Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί σύμβαση, τότε η χορήγηση της άδειας από τη
Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν
το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Το ποσοστό
αυτό μπορεί να μειωθεί με καταστατική
πρόβλεψη μέχρι το 1% του κεφαλαίου.
Εάν η συναλλαγή αφορά μέτοχο της
εταιρείας (παρ. 5, άρθρο 100, Ν. 4548/2018),
ο συγκεκριμένος μέτοχος και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα δεν μετέχουν
στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης
και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό

της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, η
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται
ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι
εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων
στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Επομένως,
όσον αφορά το θέμα της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, οι διατάξεις του Ν.
4548/2018 δεν διαφέρουν σημαντικά από
τις προϊσχύουσες διατάξεις των άρθρων
29 και 31 του Κ.Ν. 2190/1920
Ο περιορισμός της παραγράφου 5 δεν
εφαρμόζεται:
(α) σε εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και
(β) σε εταιρείες με εισηγμένες μετοχές,

Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για τη
χορήγηση άδειας για τη διενέργεια συναλλαγής μεταξύ της Α.Ε. και του συμβούλουδιαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 115 του
Ν. 4548/2018.

προκρίνεται ενδιάμεσο σύστημα, όπου το
δικαίωμα ψήφου διατηρείται στη συνέλευση με την προϋπόθεση ότι τα ανεξάρτητα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν
συμφωνήσει κατά πλειοψηφία στην παροχή της άδειας.
Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση της
άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι
που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του
εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Αντίστοιχη διάταξη υπήρχε και στο
άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Σε περίπτωση που η άδεια δόθηκε από
τη Γενική Συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν με
άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός
αν η Γενική Συνέλευση επιφυλάχθηκε να
παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.
Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου, η Γενική
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αν η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου
δόθηκε με τη συμφωνία της πλειοψηφίας
των ανεξάρτητων μελών τούτου.
Η ανωτέρω παράγραφος 5 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 49 του
Ν. 4587/2018, προκειμένου να απαλυνθούν
οι συνέπειες της πλήρους απαγόρευσης
ψήφου του μετόχου που πρόκειται να
συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση για
παροχή άδειας συναλλαγής της εταιρείας
με συνδεδεμένο μέρος, αν αποτελεί ο ίδιος
συνδεδεμένο μέρος. Η Οδηγία 2017/828
προβλέπει μεν ότι στην περίπτωση αυτή
ο μέτοχος δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου,
επιτρέπει όμως την πρόβλεψη ενδιάμεσων
λύσεων, αν προστατεύονται παράλληλα τα
συμφέροντα της μειοψηφίας. Με δεδομένο
ότι η αφαίρεση της ψήφου ισχύει κατά την
Οδηγία μόνο για εισηγμένες εταιρείες, κρίθηκε σκόπιμο να μην ισχύει η απαγόρευση
στις μη εισηγμένες, ενώ για τις εισηγμένες

Το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 ρυθμίζει
τα θέματα δημοσιότητας των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή
άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε
από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση,
καθώς και την άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας του δεκαημέρου, εντός του
οποίου μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του κεφαλαίου μπορούν να
ζητήσουν η άδεια για την κατάρτιση της
συναλλαγής να δοθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται
σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση
της συναλλαγής.
Η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
(α) στοιχεία ως προς τη φύση της σχέσης
της εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος,
(β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής,
(γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι
αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον
η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για
την εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.
Ειδικά για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής
Συνέλευσης θα πρέπει να λαμβάνεται με
βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή
ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου
προς την εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία
αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι
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δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους
μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο
μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, και εξηγεί
τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή,
μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Ανάλογη έκθεση απαιτείται και στις
συμβάσεις της εισηγμένης εταιρείας με
θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ
θυγατρικής.
Όπως ίσχυε και επί Κ.Ν. 2190/1920,
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του
μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, εξαιρουμένων των τρεχουσών συναλλαγών,
καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής
Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή
ακυρότητας.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
Συγκριτικά με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, οι
ουσιώδεις διαφορές που επιφέρει ο νέος
νόμος στην αντιμετώπιση των συναλλαγών της Α.Ε. με συνδεδεμένα μέρη είναι
τρεις:
- Η εξουσία που δίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει καταρχάς τις
συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη
(εξουσία που είχε μόνο η Γ.Σ. στον Κ.Ν.
2190/1920).
- Η ενιαία αντιμετώπιση όλων των συμβάσεων, ενώ στο προηγούμενο νομοθετικό
πλαίσιο υπήρχε η διάκριση των «δανείων
και πιστώσεων» από τη μια και των «άλλων
συμβάσεων» από την άλλη. Το άρθρο 23α
του Κ.Ν. 2190/1920 προέβλεπε την απόλυτη
ακυρότητα των συμβάσεων που αφορούν
δάνεια ή πιστώσεις, ενώ για τις άλλες συμβάσεις η ακυρότητα θεραπευόταν κατόπιν
ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης. Ο
Ν. 4548/2018, από την άλλη, αντιμετωπίζει
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όλες τις συμβάσεις με τον ίδιο τρόπο.
- Η υποχρέωση των εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά σε
λήψη έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή
ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου
προς την εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία
αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι
δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους
μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο
μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, και εξηγεί
τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή,
μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και η οποία προηγείται της λήψης
απόφασης για χορήγηση άδειας κατάρτισης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος.

ΕΠΊΛΟΓΟΣ
Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις
του Ν. 4548/2018, τα άρθρα 99 έως
101 εφαρμόζονται σε συμβάσεις που
συνάπτονται από 1.1.2019 και μετά.
Ένα ζήτημα που γεννάται σχετικά με τη
χορήγηση της άδειας έχει να κάνει με το
εάν η Γενική Συνέλευση δύναται να χορηγήσει άδεια για κατάρτιση συναλλαγής με
συνδεδεμένο μέρος, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αρνήθηκε5.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθούν δύο σημεία σχετικά με τις συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη.
Πρώτον, η απόφαση του εθνικού νομοθέτη να επεκτείνει το πλαίσιο που διέπει τις
συναλλαγές της Α.Ε. με τα συνδεδεμένα
μέρη και στις μη εισηγμένες εταιρείες, παρόλο που οι Οδηγίες 2017/828 και 2007/36
αφορούν μόνον τις εισηγμένες εταιρείες.
Έτσι και στις μικρές, οικογενειακές Α.Ε.
για την κατάρτιση τέτοιου τύπου συναλλαγής απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης και κατ’ επέκταση μια σειρά ενεργειών
που απαιτούν χρόνο και πόρους (διαδικα-

σίες σύγκλησης, δημοσιότητα κ.λπ.)
Δεύτερον, τόσο το ενωσιακό όσο και το
εθνικό δίκαιο φαίνεται να περιορίζονται
στη διαφάνεια και τον έλεγχο των απευθείας συναλλαγών μεταξύ Α.Ε. και συνδεδεμένων μερών, ενώ για τυχόν συναλλαγές
που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας
και τρίτου μέρους προς όφελος των συνδεδεμένων μερών (π.χ. αγορά οχήματος
ή εκμίσθωση κατοικίας του διευθύνοντος
συμβούλου από τρίτους) δεν εφαρμόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 99-101.
Συνοψίζοντας, ο νέος νόμος για τις Α.Ε.
οριοθετεί στα άρθρα 99-101 το πλαίσιο κατάρτισης συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένου μέρους, ενσωματώνοντας στο εθνικό δίκαιο τις απαιτήσεις
του άρθρου 9γ της Οδηγίας 2017/828 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία
τροποποιείται η Οδηγία 36/2007, και κατά
τη γνώμη μας αποτελεί μια προσπάθεια
εκσυγχρονισμού του εταιρικού μας δικαίου, με εμφανείς τις αισθητικές παρεμβάσεις σε διατυπώσεις του ιστορικού Κ.Ν.
2190/1920.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. «Supplemental Memorandum of
Understanding Fourth Review of the ESM
Programme DRAFT - 23 May 2018:
To modernize company law, the
government
a) has prepared a review on changes
needed to bring Law 3190/1955 in line
with best practices. Based on the
recommendations of the review, the
government will, as a prior action, amend
Law 3190/1955;
b) has prepared an assessment
in cooperation with the European
Commission and involving the
consultation of key stakeholders. Based

είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του
κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον
πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του ενός
εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, μέλη του διοικητικού συμβουλίου
της εταιρείας, τα στενά μέλη οικογένειας
των παραπάνω προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014,
καθώς και εταιρείες που ελέγχονται από
τα παραπάνω πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει
και αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο
που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά
τα πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του
καταστατικού. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει μια εταιρεία,
αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του
άρθρου 32 του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα.
2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεωρούνται
ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση
της γενικής συνέλευσης και αποτίμηση
των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην
εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 17 και 18. Η έκθεση αποτίμησης
υποβάλλεται σε δημοσιότητα με μέριμνα
των ενδιαφερομένων».
5. Κατά τον καθηγητή Ευάγγελο Περάκη, σε περίπτωση που το Δ.Σ. αρνείται την
έγκριση της συναλλαγής, παραπομπή του
θέματος στη Γ.Σ. προκειμένου να δώσει
αυτή την έγκριση δεν φαίνεται εφικτή (Ε.
Περάκη, «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης
Εταιρείας», 2018, σ. 61).
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δ2) ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω
προϋποθέσεις:
δ2.1) Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών
οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής
οντότητας) που είχαν τη διοίκηση κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς
και κατά την προηγούμενη περίοδο και
μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει
διοριστεί μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.
δ2.2) Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τη μητρική οντότητα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στη θυγατρική
οντότητα.
δ2.3) Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα
δικαιώματα που αναφέρονται στα σημεία
α’, β’ ή γ’ της παρούσας παραγράφου, αναφορικά με αυτή την οντότητα (θυγατρική
οντότητα).
ε) Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι
ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην
άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα)».
3. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή
ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου
προς την εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία
αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι
δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους
μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο
μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, και εξηγεί
τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή,
μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του
άρθρου 99 δεν συμμετέχουν στην κατάρτιση της έκθεσης.
4. «Άρθρο 19. Μεταγενέστερη απόκτηση
στοιχείων του ενεργητικού.
1.Μέσα στα πρώτα δύο (2) έτη από τη
σύσταση της εταιρείας απαγορεύεται και
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on the recommendations of the review,
the government will, as a prior action,
submit a progress report, along with draft
provisions on mergers and acquisitions,
with a view to adopting legislation by
October 2018;
c) has prepared a review on changes
needed to bring Law 2190/1920 in
line with best practices. Based on the
recommendations of the review, the
government will, as a prior action amend
Law 2190/1920».
2. «2) Μια μητρική οντότητα συντάσσει
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την ίδια και κάθε άλλη οντότητα, εάν για την εν λόγω μητρική οντότητα
ισχύει οποιοδήποτε από τα παρακάτω α’
έως ε’:
α) Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών
της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα).
β) Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου
της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα)
και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή
μέλος αυτής της οντότητας.
γ) Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική
επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική
οντότητα), της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει
πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του
καταστατικού της.
δ) Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της
άλλης οντότητας και είτε:
δ1) ελέγχει από μόνη της, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής
(θυγατρική οντότητα), την πλειοψηφία των
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε
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CYBER SECURITY:
ΟΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ,
ΤΑ ΜΈΤΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
KAI Η ΑΣΦΆΛΙΣΗ

Α

ς υποθέσουμε ότι εργάζεστε
στον υπολογιστή σας γύρω
στις 14:00 το μεσημέρι, απαντώντας σε e-mail. Ο καιρός
είναι θαυμάσιος, οι δουλειές πηγαίνουν
σχετικά καλά, μέχρις ότου ανοίγετε ένα
φαινομενικά αθώο μήνυμα με ένα επίσης
φαινομενικά αθώο προσαρτημένο αρχείο.
Η λάθος κίνηση έχει γίνει, και στις 14:02
όλη η επιχείρηση βρίσκεται ψηφιακά
εκτός λειτουργίας και ένα βήμα πριν
βρεθεί εκτός αγοράς.
Τον Μάιο του 2017, από ένα και μόνο
κακόβουλο λογισμικό κυβερνοεπίθεσης
με σκοπό τη λήψη λύτρων, το μετέπειτα
γνωστό ανά την υφήλιο WannaCry, προκλήθηκαν ζημιές σε χιλιάδες συστήματα
και εκτιμώμενη οικονομική απώλεια της
τάξεως των 4 δισ. δολαρίων. Ένα μήνα
αργότερα, μια ακόμη επίθεση με νέο λογισμικό, επίσης με σκοπό τη λήψη λύτρων,
οδήγησε τον διεθνή ναυτιλιακό γίγαντα
Maersk σε ζημιές ύψους 300 εκ. δολαρίων.
Έκτοτε, το κυβερνοέγκλημα έχει παγκοσμίως εκθετική άνοδο. Οι δε μέρες
όπου οι hackers επιζητούσαν απλώς τη
φήμη και την προβολή έχουν παρέλθει
ανεπιστρεπτί. Σήμερα έχουν σοβαρότατες
οικονομικές απαιτήσεις από τα θύματά
τους, είναι ικανοί να προκαλέσουν πλήρη
αναστολή της λειτουργίας μιας επιχείρησης και, σαν να μην έφταναν αυτά, ενοικιάζουν τις «υπηρεσίες» τους σε εκείνους
που έχουν την πρόθεση αλλά όχι τη γνώση για να προκαλέσουν ψηφιακού τύπου
επιθέσεις.

ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΊΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΣΤΈΛΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ
Business Consulting Director, Mazars
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Ως κυβερνοεπίθεση ορίζουμε ένα πραγματικά πολύ μεγάλο σύνολο ενεργειών,
όλες με καταστροφικό σκοπό, που εκτείνεται από την κλοπή, την αλλοίωση έως
και την ολική διαγραφή δεδομένων. Πολύ
διαδεδομένη είναι και η κρυπτογράφηση,
το «κλείδωμα» δεδομένων, όπου ναι μεν

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν παραδοσιακά αναπτύξει ανακλαστικά που
αφορούν εμπορικού τύπου κινδύνους και
ως εκ τούτου δυσκολεύονται με τις ψηφιακές απειλές, τις οποίες θεωρούν και
ελάχιστα πιθανές. Το αποτέλεσμα είναι να
μην υπάρχει ικανοποιητική στρατηγική
αντιμετώπισης, ενώ ο ισχνός προϋπολογισμός τους έχει ήδη διεκδικηθεί από
άλλες περιπτώσεις πιο κατανοητών και
ορατών κίνδυνων.
Ωστόσο η πραγματικότητα τα τελευταία
δύο χρόνια έχει καταδείξει ότι οι hackers
δεν στοχεύουν απαραίτητα στις πιο μεγάλες επιχειρήσεις, μιας και αυτές έχουν
ικανοποιητικότερα αντίμετρα. Τουναντί-

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ
Η περίπτωση της ασφάλισης απέναντι
στο ενδεχόμενο επιτυχημένης κυβερνοεπίθεσης αποτελεί ένα ακόμη μέτρο
προστασίας σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης ψηφιακών κινδύνων.
Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σημαντικοί
λόγοι για την περαιτέρω διερεύνηση των
ασφαλιστικών επιλογών:
1. Το κυβερνοέγκλημα αυξάνεται και
μεταλλάσσεται διαρκώς, πρακτικά εμφανίζοντας τουλάχιστον μια νέα απειλή
ανά μήνα. Το ενδεχόμενο να έχουμε παραβίαση ασφάλειας δεδομένων έχει πλέον
υψηλότατη πιθανότητα.
2. Οι παραβιάσεις ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων κοστίζουν σημαντικά. Πέρα από τα συχνότατα λύτρα,
υπάρχουν πλέον και τα σημαντικά πρόστιμα του GDPR, ενώ ακόμη και αν αγνοήσουμε την άμεση οικονομική διάσταση του
ζητήματος, η ζημιά της εταιρικής φήμης
είναι προφανώς σημαντική, και σε μεγάλο
βαθμό μη διαχειρίσιμη αν δεν υφίσταται
συγκεκριμένη στρατηγική.

ΤΑ 3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΠΕΙΛΏΝ
Ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό
που διαθέτει μια επιχείρηση για την κυβερνοασφάλεια, μια στοιχειωδώς ικανοποιητική στρατηγική περιλαμβάνει τα
εξής:
Ανθρώπινο δυναμικό: Κάθε χρήστης
πληροφοριακών συστημάτων, από τον
νεοπροσληφθέντα έως τον γενικό διευθυντή, οφείλουν να κατανοούν με τον ίδιο
τρόπο τις επιπτώσεις των κυβερνοαπειλών. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει, με τον
τρόπο που εκείνη θεωρεί εφικτό, να δημιουργήσει κουλτούρα ψηφιακής ευθύνης.
Διαδικασίες: Η επιχειρησιακή συνέχεια παραμένει το κύριο ζητούμενο. Τι
κάνουμε λοιπόν για να αποτρέψουμε την
παραβίαση ασφάλειας; Τι κάνουμε σε περίπτωση που συμβεί παραβίαση ασφάλειας; Ποιος θα μιλήσει με τον Τύπο; Πώς
θα διαχειριστούμε τα άσχημα νέα; Πώς
δουλεύουμε την επόμενη μέρα;
Τεχνολογία: Τα τεχνολογικά μέτρα θα
πρέπει, ένα προς ένα, να έχουν τεκμηριωμένο «αντίκρισμα» σε αναγνωρισμένες
αδυναμίες. Η επικαιροποίηση των μέτρων
είναι το ίδιο ή και περισσότερο σημαντική
από την πρώτη εφαρμογή τους.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ

ον. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, οι επιθέσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν
υπερδιπλασιαστεί παγκοσμίως, δεδομένου ότι τελικά ισχύει η απλή λογική της
επίθεσης στους πιο αδύναμους, εκείνους
με την παλαιότερη τεχνολογία και όσους
με κάθε τρόπο αποτελούν τις «εύκολες»
περιπτώσεις.

IOYNIOΣ

δεν υφίσταται διαγραφή τους αλλά ούτε
και είναι προσβάσιμα, μέχρις ότου εκβιαστικά μας αναγκάσουν να «αγοράσουμε»
το κλειδί που τα ξεκλειδώνει.
Η κυβερνοασφάλεια, με τη σειρά της,
συνίσταται στη λήψη μιας σειράς μέτρων
ώστε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της ψηφιακής υποδομής μας και να
επιτύχουμε την ελαχιστοποίηση της ζημίας κάθε είδους και, κυριότερα, την απρόσκοπτη επιχειρησιακή συνέχεια. Είναι
προφανές ότι δεν πρόκειται για ζήτημα
αποκλειστικά τεχνικό. Είναι ουσιαστικά
επιχειρησιακό, αλλά δυστυχώς απαιτεί
και τεχνική κατανόηση, πράγμα που δεν
διευκολύνει πάντα τις αποφάσεις.

3. Οι απαιτήσεις προκειμένου να πληροί
μια εταιρεία τις προϋποθέσεις ασφάλισης
δίνουν μια πρώτη εικόνα των τεχνικών
και οργανωτικών προδιαγραφών μιας
στρατηγικής, ειδικά σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ικανοποιητική
εικόνα για το εν λόγω ζήτημα ή το προσεγγίζουν για πρώτη φορά.
Σε κάθε περίπτωση η ασφάλιση απέναντι σε κυβερνοαπειλές απαιτεί ενδελεχή
μελέτη και θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί
με τρόπο λεπτομερή, ώστε να υπάρχει
εκτενής εξέταση και αναφορά στο τεχνικό
ποικιλόμορφο των απειλών, το υφιστάμενο επίπεδο συστημάτων και διαδικασιών
ασφάλειας συστημάτων της επιχείρησης,
όσο και των πιθανών προθέσεων των επιτιθέμενων.
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ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΤΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΆΚΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΆΤΩΝ

ΕΥ
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Τ

ο α’ εξάμηνο του 2018, το 86% των
έργων προσφορών κρυπτονομισμάτων (Initial Coin Offerings,
ICOs), οι οποίες είχαν καταχωρηθεί σε κάποιο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων (cryptocurrency exchange) το 2017,
βρίσκονται κάτω από την αρχική τιμή εισαγωγής τους και η αξία ενός χαρτοφυλακίου,
με ICOs αυτού του είδους, μειώθηκε κατά
66%, από τη στιγμή που η αγορά έφτασε στο
ζενίθ της στις αρχές του χρόνου, σύμφωνα
με τη μελέτη της ΕΥ, «Initial Coin Offerings:
The Class of 2017 - one year later», η οποία
εξέτασε την πρόοδο και τις επενδυτικές
αποδόσεις των ICOs.
Η μελέτη διαπιστώνει ότι το 30% των
ICOs έχουν χάσει ουσιαστικά όλη τους την
αξία. Υπήρξαν κέρδη μεταξύ της τάξης του
2017 από το ICO τους (όσων δηλαδή εισήλθαν στις αγορές το 2017), με τα περισσότερα
κέρδη (99%) να συγκεντρώνονται στα 10 κορυφαία ειδικά νομίσματα ICO (ICO tokens),
η πλειονότητα των οποίων ανήκουν στην
κατηγορία υποδομών blockchain.
Η τελευταία μελέτη ακολουθεί την αρχική ανάλυση που είχε πραγματοποιήσει η
ΕΥ πριν από μερικούς μήνες, αναλύοντας
τα κορυφαία ICOs, που αντιπροσώπευαν το
87% της χρηματοδότησης για ICO το 2017.
Διαπίστωσε, επίσης, ότι η έλλειψη ουσιαστικής αποτίμησης και διαδικασιών due
diligence από τους δυνητικούς επενδυτές
οδηγούσε σε μεγάλη αστάθεια την απόδοση των ICOs, ένα πρόβλημα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η τελευταία μελέτη
διαπίστωσε ότι τα ICOs ισχυρίζονται ότι
συγκέντρωσαν έσοδα πάνω 15 δισ. δολάρια
το 2018, εν συγκρίσει με τα 4,1 δισ. δολάρια1
το 2017.
Ωστόσο, η ΕΥ διαπίστωσε ότι μόνο 29%
(25) από τα έργα ICO του 2017 που αξιολόγησε προχώρησαν σε πρωτότυπα ή λειτουργικά προϊόντα –μια αύξηση μόλις 13% από

Η μελέτη εξέτασε, επίσης, 25 εταιρείες
με λειτουργικά προϊόντα. Από αυτές, επτά
δέχθηκαν πληρωμές σε παραστατικό χρήμα
(fiat currency), καθώς και ειδικά νομίσματα
ICO για τις προσφορές των προϊόντων τους.
Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μπορούν να
πραγματοποιήσουν αγορές απευθείας, χωρίς να αγοράζουν τα ειδικά νομίσματα που
εκδίδονται κατά τη διαδικασία ICO, παρακάμπτοντας έτσι την κοινότητα των δικαιούχων συμβολαίων ειδικών νομισμάτων και
μειώνοντας την αξία των ειδικών νομισμάτων ICO. Σε μία τουλάχιστον περίπτωση,
μια εταιρεία ICO έχει εγκαταλείψει τους
επενδυτές ICO, επειδή δεν δέχεται πλέον
τα ειδικά νομίσματά τους (de-tokenizing).

Το Ethereum είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα και καταγράφει την υψηλότερη δραστηριότητα μεταξύ των προγραμματιστών, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ενώ νέες πλατφόρμες εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά, τα νέα έργα υποδομών ICO
δεν φαίνεται να είχαν κάποια επιτυχία στο
να μειώσουν την κυριαρχία του Ethereum
ως κύριας πλατφόρμας του κλάδου.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, εταίρος
και επικεφαλής του Χρηματοοικονομικού
Τομέα της ΕΥ Κεντρικής, Ανατολικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής
Ασίας, δήλωσε: «Τα κρυπτονομίσματα και
τα ειδικά νομίσματα έχουν προσελκύσει
μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και
έντονη ανησυχία. Οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωρίζουν ότι η
αγορά των κρυπτονομισμάτων λειτουργεί

σήμερα εκτός οργανωμένου και αυστηρού
ρυθμιστικού περιβάλλοντος και, συνεπώς,
πέραν των υψηλών αποδόσεων, περικλείει ορισμένους σημαντικούς κινδύνους. Η
υποχώρηση που κατέγραψε η μελέτη της
ΕΥ φανερώνει αυτήν την αστάθεια της αγοράς. Συνεπώς, τόσο οι επενδυτές όσο και οι
επιχειρήσεις οφείλουν να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στα ICOs, και να μελετήσουν
λεπτομερώς την αγορά προτού προβούν σε
κάποια σχετική κίνηση».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Τα στοιχεία για τα ποσά χρηματοδότησης των ICOs (συνολικά και ανά project)
προέρχονται από δημόσια προσβάσιμες
πηγές τον Σεπτέμβριο του 2018. Η ανάλυση της ΕΥ αφορά 141 ICOs από το 2017. Δεν
ελέγξαμε ή επιβεβαιώσαμε τα στοιχεία που
υπόκεινται σε αλλαγές.
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ΤΑ ΕΙΔΙΚΆ ΒΟΗΘΗΤΙΚΆ ΝΟΜΊΣΜΑΤΑ
(UTILITY TOKENS) ΧΆΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΞΊΑ ΤΟΥΣ

Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ETHEREUM
ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΊ

IOYNIOΣ

τον Δεκέμβριο του 2017. Το υπόλοιπο 71%
δεν προσφέρεται στην αγορά.
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ΑΎΞΗΣΗ
ΚΑΤΏΤΑΤΟΥ
ΜΙΣΘΟΎ:
ΠΟΙΑ ΆΛΛΑ
ΠΟΣΆ
ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΙ;

Ο

νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος εδώ και λίγο καιρό έχει μπει
για τα καλά στις ζωές των εργαζομένων και των εργοδοτών,
τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2019, δηλαδή μετά από σχεδόν
επτά χρόνια από την τελευταία του αλλαγή, όπως είχε διαμορφωθεί με τον Ν.
4046/2012 και την υπογραφή της υπ’ αριθμόν 6 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.
Με την απόφαση 4241/127 και την Εγκύκλιο 7613/395, το Υπουργείο Εργασίας καθόρισε τον νόμιμο κατώτατο μισθό και
ημερομίσθιο, όπως επίσης και τις προσαυξήσεις τριετιών (μόνο για την προϋπηρεσία των εργαζομένων που αποκτήθηκε
μέχρι τη 14η Φεβρουαρίου 2012) για όλους
τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες πλήρους απασχόλησης όλης της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός
και το κατώτατο ημερομίσθιο, από την 1η
Φεβρουαρίου 2019 διαμορφώνονται όπως
φαίνεται στον πίνακα 1:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΟ ΑΝΑΦΟΡΆΣ
ΕΊΝΑΙ Η ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΚΉΣ ΔΙΆΚΡΙΣΗΣ ΆΝΩ ΚΑΙ
ΚΆΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΏΝ.

MAZARS
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Με την αύξηση του κατώτατου μισθού
επηρεάστηκαν (αυξητικά πάντα) και 24
συνολικά επιδόματα, εκ των οποίων ενδεικτικά να αναφέρουμε αυτό των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ, της παροχής προστασίας μητρότητας και του επιδόματος
ανεργίας.
Είναι όμως αυτές οι μοναδικές αλλαγές
οι οποίες προκαλούνται από την αύξηση
του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου ή
υπάρχουν και άλλες;
Παρακάτω αναφέρουμε τέσσερα επιπλέον σημεία τα οποία επηρεάζονται:

πινακασ 1
κατώτατος μισθός/ημερομίσθιο
από 1.2.2019

2. ΜΈΓΙΣΤΟ ΠΟΣΌ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ
ΑΠΌΛΥΣΗΣ
Άλλη μία παλιά διάταξη η οποία είναι
ακόμα σε ισχύ και αρκετοί εργοδότες την
εφαρμόζουν είναι αυτή του Ν. 3198/1955,
η οποία αναφέρει ότι για τον υπολογισμό
της αποζημίωσης απόλυσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του
τελευταίου μήνα που υπερβαίνουν το
οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανει-

Χωρίς τριετία

650 €

29,04 €

1 τριετία

715 €

30,49 €

2 τριετίες

780 €

31,94 €

3 τριετίες

845 €

33,40 €

4 τριετίες

845 €

34,85 €

5 τριετίες

845 €

36,30 €

6 τριετίες

845 €

37,75 €

Σημείωση: Για τους υπαλλήλους το μέγιστο των τριετιών
που αναγνωρίζονται για την αύξηση του μισθού είναι τρεις.

δίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί
τον αριθμό 30. Δηλαδή, το ποσό που θα
ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της
αποζημίωσης, τόσο για υπαλλήλους όσο
και για εργατοτεχνίτες, έχει ως πλαφόν
το ποσό που προκύπτει από τον παραπάνω
υπολογισμό.
Έτσι λοιπόν, με τα καινούργια δεδομένα, το συγκεκριμένο ποσό ανέρχεται στα
29,04 € x 8 x 30 = 6.969,60 € έναντι των
6.283,20 € (= 26,18 € x 8 x 30) που ίσχυε
μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019.
Να σημειωθεί ότι είναι στη διακριτική
ευχέρεια του εργοδότη το αν τελικά θα
λάβει υπόψη του υψηλότερο ποσό από το
παραπάνω για τον υπολογισμό της αποζημίωσης.

3. ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΈΓΙΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΈΕΣ ΑΠΟΔΟΧΈΣ
Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα
μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις
ελάχιστες και μέγιστες αποδοχές επί των
οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές
εισφορές, όπως αναφέρει ο Ν. 4387/2016.
Πιο συγκεκριμένα: Σύμφωνα με το άρθρο 38, το ανώτερο όριο αποδοχών επί των
οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές
εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών
συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού
που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλε-

πόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου
μισθωτού, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Επομένως, το πλαφόν επί του οποίου θα
υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
είναι το 6.500,00 €.
Επιπρόσθετα, το άρθρο 39 του ίδιου νόμου ορίζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εκτός
της μέγιστης (όπως αναφέρεται στο άρθρο
38), και την ελάχιστη αμοιβή επί της οποίας θα υπολογίζονται οι εισφορές, η οποία
ανέρχεται πλέον σε 650,00 €.

4. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΌΡΩΝ
ΑΜΟΙΒΉΣ
Οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπογράψει
Επιχειρησιακές Συμβάσεις θα πρέπει να
ελέγξουν ότι οι όροι αμοιβής των εργαζομένων σε καμία περίπτωση δεν είναι χαμηλότεροι του νέου κατώτατου μισθού ή/
και ημερομισθίου, διαφορετικά θα πρέπει
να προχωρήσουν στις αντίστοιχες αναπροσαρμογές μισθών.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι μια σημαντική αλλαγή στο εργασιακό τοπίο της Ελλάδας, όμως ο χρόνος θα
δείξει σε τι βαθμό και με ποιον τρόπο θα
επηρεάσει το ανθρώπινο δυναμικό και τις
επιχειρήσεις της χώρας.
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Το «ξεχασμένο» άρθρο 14 του Ν.
2837/2000 αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι
πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ
δικαιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2000
και για κάθε μήνα εισοδηματική ενίσχυση η οποία είναι ίση με το γινόμενο του
ποσοστού εισφοράς κλάδου σύνταξης του
ασφαλισμένου, όπως αυτό ισχύει κάθε
φορά από τη νομοθεσία (6,67% μέχρι σήμερα), επί των εκάστοτε αποδοχών της
ΕΓΣΣΕ για άγαμο εργαζόμενο υπάλληλο
ή εργατοτεχνίτη, χωρίς προϋπηρεσία και
οικογενειακά επιδόματα. Έτσι λοιπόν, το
ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή αλλιώς της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς
(ΕΕΕ) διαμορφώνεται πλέον στα:
- Για μισθωτούς: 650,00 € x 6,67% = 43,36
€ από 39,09 €.
- Για ημερομίσθιους: 29,04 € x 6,67% =
1,94 € από 1,75% €.
Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί από
τους τοπικούς φορείς είναι κατά πόσο
τα παραπάνω θα έχουν ισχύ στους εργαζόμενους που είναι κάτω των 25 ετών,
δεδομένου ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή
από τον Ιανουάριο 2019 το πρόγραμμα
επιδότησης κατά 50% των εργοδοτικών
εισφορών κύριας σύνταξης.

εργατοτεχνίτες

IOYNIOΣ

1. ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΉΣ ΕΙΣΦΟΡΆΣ
(ΕΕΕ)

υπάλληλοι
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ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΑ
ΡΕΚΌΡ ΠΛΗΣΙΆΖΕΙ
Η ΔΙΆΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ

EY

70

Ο

ι επιχειρήσεις σήμερα αποεπενδύουν για να αποκτήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
ιδιαίτερα ενόψει των ραγδαίων
αλλαγών στην τεχνολογία και τις επιθυμίες των πελατών, αλλά και της πίεσης των
μετόχων, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ,
«Global Corporate Divestment Study 2019».
Η ετήσια έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 900 διευθυντικά στελέχη
από όλον τον κόσμο, αποκαλύπτει ότι η
πρόθεση για αποεπενδύσεις παραμένει
ισχυρή, με το 84% των επιχειρήσεων να
σκοπεύει να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Περισσότερες από τέσσερις στις πέντε
επιχειρήσεις (81%) δηλώνουν ότι ο εξορθολογισμός των λειτουργικών μοντέλων
θα επηρεάσει τα σχέδιά τους για αποεπενδύσεις φέτος, φανερώνοντας έτσι μια
αυξανόμενη επιθυμία των εταιρειών να
καταστούν πιο ευέλικτες, καθώς αντιμετωπίζουν τον νέο, αλλά και τον ήδη υπάρχοντα ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι αποεπενδύσεις είναι πιθανότερο να είναι πρωτοβουλίες προνοητικού χαρακτήρα και με
μεγάλη βαρύτητα, παρά απλές αντιδράσεις
στην αλλαγή. Μέσα στους επόμενους 12
μήνες, το 70% των εταιρειών αναμένει
μεγάλης κλίμακας αποεπενδύσεις αναδιάρθρωσης, ποσοστό αυξημένο έναντι του
50% που κατέγραψε η έρευνα το 2018. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που επικαλούνται το
αδύναμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας
επιχειρηματικής μονάδας ως το έναυσμα

• Το 84% των επιχειρήσεων σκοπεύει να αποεπενδύσει
μέχρι το 2021, έναντι 43% πριν δυο χρόνια.
• Το 81% των επιχειρήσεων διεθνώς δηλώνει ότι η
πρόθεση εξορθολογισμού των λειτουργικών τους
μοντέλων θα επηρεάσει τα σχέδια για αποεπενδύσεις.

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΣΤΆΘΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΑΙ ΩΣ ΈΝΑΣ
ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΟΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ
ΛΉΨΗ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που αναφέρουν ότι οι μακροοικονομικές και οι
γεωπολιτικές πιέσεις θα παίξουν ρόλο
στις αποφάσεις τους για αποεπενδύσεις
έχει μειωθεί στο 51%, από το 62% του 2018.
Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται να έχουν
συμφιλιωθεί περισσότερο με την παγκόσμια αβεβαιότητα: το 74% εξακολουθεί να
αναμένει ότι οι γεωπολιτικές αλλαγές θα
ωθήσουν τα λειτουργικά κόστη σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ το 69% διερωτάται
αν πρέπει να αναμένει ότι οι υπάρχουσες
διασυνοριακές εμπορικές συμφωνίες θα
παραμείνουν ως έχουν.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ «ΑΝΑΜΙΓΝΎΕΙ»
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΎΣ ΚΛΆΔΟΥΣ,
ΠΡΟΚΑΛΏΝΤΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΑΠΟΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
Η σύγκλιση των κλάδων είναι πολύ πιθανό να καθοδηγήσει τις αποφάσεις για αποεπενδύσεις για το 70% των στελεχών. Δεν
μπορούν, πλέον, να στηρίζονται σε παλιές
τακτικές για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Ως εκ τούτου, το 80% των εταιρειών
εκτιμά ότι ο αριθμός των αποεπενδύσεων
που βασίζονται στην τεχνολογία θα αυξηθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σε
σχέση με το 66% της περασμένης χρονιάς.

Το 60% των εταιρειών επανεπένδυσαν
τα έσοδα από τις τελευταίες αποεπενδύσεις τους σε νέα προϊόντα, αγορές και γεωγραφικές περιοχές. Αυτή η στρατηγική
βοηθά τις εταιρείες να ανταποκρίνονται
καλύτερα στις διασυνοριακές ευκαιρίες
και να μπορούν να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και την
ίδια την εταιρεία.

ΠΟΥΛΉΣΤΕ, ΈΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΆ ΝΟΥ
ΈΝΑΝ ΑΓΟΡΑΣΤΉ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ
ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ (PRIVATE EQUITY)
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας,
η ύπαρξη ενός ισχυρού αφηγήματος, το
οποίο να υποστηρίζεται από έγκαιρη προετοιμασία, που θα απαντά στα ερωτήματα
μιας ευρείας δεξαμενής αγοραστών, είναι
πιο σημαντική από ποτέ. Λίγο περισσότερο από τα δύο τρίτα (67%) των πωλητών
αναφέρουν ότι το χάσμα της τιμής μεταξύ
αγοραστών και πωλητών είναι μεγαλύτερο από 20%. Το αντίστοιχο ποσοστό όσων
ανέφεραν κάτι τέτοιο στην περσινή έρευνα
ήταν μόλις 25%. Ένα λειτουργικό μοντέλο-στόχος είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για
τους αγοραστές ιδιωτικού κεφαλαίου (PE),
οι οποίοι έχουν άφθονα κεφάλαια για να
αξιοποιήσουν, αλλά δεν διαθέτουν επιχειρηματικές συνέργειες.
Το ένα τέταρτο των εταιρειών ιδιωτικού κεφαλαίου δηλώνουν ότι μια καλά
μελετημένη αυτοτελής περίπτωση προς
αποεπένδυση και ένα σχετικό μοντέλο
κόστους είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να
τους κρατήσουν σε ενδιαφέρον σε μια δια-

δικασία πώλησης, ενώ οι μισοί από αυτούς
αναφέρουν ότι η πρόσβαση σε αναλυτικά
δεδομένα αποτελεί βασικό παράγοντα
στην απόφασή τους αν θα παραμείνουν
σε μια ανταγωνιστική ανοικτή διαδικασία πώλησης. Οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές, αλλά εξίσου σημαντική είναι και
η ακρίβεια: το 39% των ενδιαφερόμενων
αγοραστών ιδιωτικού κεφαλαίου αναφέρει ότι, εάν η επιχείρηση δεν πετύχει την
προβλεπόμενη απόδοση, θα έριχναν την
τιμή ή θα αποχωρούσαν από τη διαδικασία.
Αναφερόμενος στα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και
επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος,
σχολιάζει: «Οι αποεπενδύσεις αποτελούν
παγίως ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου
των επιχειρήσεων. Σήμερα, καθώς η διάθεση για αποεπενδύσεις ενισχύεται,
οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να
αναζητήσουν μια ισορροπία μεταξύ της
ανάγκης να αντιδρούν έγκαιρα στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, που
δημιουργούν, κυρίως, οι νέες τεχνολογίες, και της υλοποίησης μιας στρατηγικής
αποεπενδύσεων που θα ενισχύσει τις
επιδόσεις τους μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει, επίσης, να προσεγγίζουν την αγορά
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των
εταιρειών ιδιωτικού κεφαλαίου ως προς
την πληροφόρηση για τις υπό αποεπένδυση
δραστηριότητες». Δείτε online την έρευνα
στο: ey.com/divest.

IOYNIOΣ

για την τελευταία τους αποεπένδυση μειώθηκαν σημαντικά, από το 85% στο 69%.

                2019

• Το 70% αναμένει μετασχηματιστικές αποεπενδύσεις
μεγάλης κλίμακας, έναντι 50% το 2018.
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ΕΞΑΓΟΡΈΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΩΝΕΎΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
2018

PwC

72
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ι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν συνολικά €5,5 δισ.
το 2018, με €3,8 δισ. εξ αυτών
να αφορούν Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, €0,6 δισ. εταιρικά ομόλογα και
€1 δισ. ιδιωτικοποιήσεις, σύμφωνα με την
ετήσια μελέτη της PwC Ελλάδας «Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα 2018».
Όπως προκύπτει από τη μελέτη, το 2018
σημειώθηκε αυξημένη δραστηριότητα σε
επίπεδο Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Ο
αριθμός των συναλλαγών παρουσίασε
άνοδο της τάξης του 31%, με το συνολικό
αριθμό να αγγίζει για το 2018 τις 51, έναντι
39 το 2017. Αντίστοιχα, η συνολική αξία
των συναλλαγών μεταβλήθηκε από €1,9
δισ. το 2017 σε €3,8 δισ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση αξίας €1,9 δισ.
Το 2018 αποτυπώνεται μια μεταστροφή
προς συναλλαγές μεγαλύτερου ύψους,
με τη μέση αξία να κινείται στα €75 εκ.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συναλλαγών αξίας μεταξύ €10 εκ. και €50 εκ. μετατοπίστηκε από 9 το 2017 σε 13 το 2018,
αντίστοιχα από 3 σε 17 συναλλαγές αξίας
μεταξύ €50 εκ. και €100 εκ. και υπερδιπλασιάστηκε από 1 σε 3 συναλλαγές αξίας
μεταξύ € 100 εκ. και € 150 εκ.
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη,
όπου οι αποεπενδύσεις των συστημικών
τραπεζών αποτελούσαν τον κύριο όγκο
των Ε&Σ (μερίδιο 49% για το 2017), η αγορά για το 2018 κινείται κυρίως από τους
κλάδους της Ναυτιλίας, της Ενέργειας και
των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιώn,
με ποσοστά 22%, 14% και 12%, αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια του έτους αντλήθηκαν
επίσης €635 εκ. από την έκδοση διαπραγματεύσιμων ομολόγων με κουπόνια, που
κυμαίνονται μεταξύ 2,4% έως 5%, από 4
ελληνικές εταιρείες.
Σε επίπεδο ιδιωτικοποιήσεων, τα έσοδα

συναλλαγές μεγαλύτερης αξίας, της τάξης των €50 εκ με €100 εκ. Το στοίχημα
είναι να διατηρηθεί η αυξητική τάση τα
επόμενα χρόνια».
Ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner και
Advisory Leader, PwC Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση των δανειακών συμβάσεων και η απομάκρυνση
των συστημικών κινδύνων είναι ευνοϊκή.
Ωστόσο, οι οικονομικοί παράγοντες της
ανάπτυξης παραμένουν ασθενείς, κρατώντας τις επενδύσεις σε χαμηλά επίπεδα.
Απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός της
οικονομίας και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών».

                2019

για Ε&Σ στην Ευρώπη βάσει αριθμού συναλλαγών (64) και δεύτερος βάσει αξίας
συναλλαγών (€5 δισ.)
Ο Θανάσης Πανόπουλος, Partner και
επικεφαλής του τμήματος Deals της PwC
Ελλάδας, σχολίασε: «Το 2018 οι Ε&Σ κινήθηκαν ανοδικά, με τη συνολική αξία να
σημειώνει σημαντική αύξηση, ταυτόχρονα με τον αριθμό των συναλλαγών, που
αυξήθηκε κατά 31%. Οι “υποχρεωτικές”
συναλλαγές έπαψαν να κυριαρχούν στην
ελληνική αγορά των Ε&Σ, ενώ η δραστηριότητα των τακτικών Ε&Σ σχεδόν τριπλασιάστηκε το 2018. Αξιοσημείωτη είναι και
η μεταστροφή από μικρές συναλλαγές,
αξίας κάτω των €10 εκ., σε μικρομεσαίες

IOYNIOΣ

για το 2018 ανήλθαν σε €1 δισ., αποκλίνοντας από τον στόχο των €2,7 δισ. του
κρατικού προϋπολογισμού. Σημειώνεται
ότι συνολικά τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις κατά την οκταετία 2011-2018
ανήλθαν σε €5,8 δισ., με €4,6 δισ. εξ αυτών να προέρχονται από 4 έτη (2011, 2013,
2017 και 2018).
Για το 2019, βάσει των ήδη συμφωνηθέντων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ανακοινώσεις, η αξία των εξαγορών
και συγχωνεύσεων αναμένεται να ξεπεράσει τα €2 δισ., με επιπλέον €2,6 δισ. από
τις ιδιωτικοποιήσεις.
Βάσει της μελέτης, η PwC αναδείχθηκε
πρώτος χρηματοοικονομικός σύμβουλος
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ΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ

Ο

ρισμένα από τα συχνότερα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων που διεξάγονται από τις
εποπτικές αρχές και τις επαγγελματικές ενώσεις της Ελλάδας και του
εξωτερικού σχετίζονται με το ουσιώδες
μέγεθος. Από τις εκθέσεις που έχει δημοσιεύσει το Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB) και το Financial
Reporting Council (FRC) αναφορικά με
τους ποιοτικούς ελέγχους που έχουν
πραγματοποιήσει, προέκυψε ότι ακόμα
και στις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες
εντοπίστηκαν αδυναμίες που σχετίζονταν
άμεσα ή έμμεσα με το ουσιώδες μέγεθος.
Παρόμοια ευρήματα προέκυψαν και από
τους ποιοτικούς ελέγχους της ΕΛΤΕ και
του ΣΟΕΛ.
Το παρόν άρθρο εστιάζει στησημαντικότητα του ουσιώδους μεγέθους στο πλαίσιο
του ελέγχου και αναφέρει περιληπτικά
τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων
Ελέγχου (εφεξής «ΔΠΕ») που σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα με το ουσιώδες μέγεθος.
Επίσης παρατίθενται στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τη μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με τον καθορισμό του ουσιώδους μεγέθους, αλλά και
με τα ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου
που πραγματοποίησε το ΣΟΕΛ την τριετία
2015-2017.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΟΥΣΙΏΔΕΣ ΜΈΓΕΘΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΟΥΣΙΏΔΕΣ ΜΈΓΕΘΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΤΈΣΚΟΥ
FCCA, CPA, Ποιοτικός Έλεγχος ΣΟΕΛ

74

Σύμφωνα με τα ΔΠΕ, οι ελεγκτές θα
πρέπει να αποκτούν εύλογη διασφάλιση
για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις
ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα που οφείλεται σε απάτη
ή σε λάθος. Το ΔΠΕ 200 (παρ. 6) ορίζει ότι
τα σφάλματα είναι ουσιώδη όταν μεμονωμένα ή αθροιστικά θα μπορούσαν να

πινακασ 1

Πολυάριθμα μικρά σφάλματα

Πολλά μεμονωμένα μικρά σφάλματα θα μπορούσαν αθροιστικά να είναι
ουσιώδη.

Περιστάσεις που αφορούν την ελεγχόμενη εταιρεία

Παραδείγματα περιλαμβάνουν:
- Μια σημαντική εταιρική αναδιοργάνωση (π.χ. συνενώσεις ή αποσχίσεις
εταιρειών).
- Προβλήματα ρευστότητας και ρήτρες δανειακών υποχρεώσεων.
- Γεγονότα τα οποία οδηγούν σε απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων.

Εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς

Νέα λογιστικά πρότυπα ενδεχομένως να απαιτούν νέες ποιοτικές
γνωστοποιήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για την ελεγχόμενη εταιρεία.

Φύση της ελεγχόμενης εταιρείας

Ορισμένες γνωστοποιήσεις εξαρτώνται από την φύση της ελεγχόμενης
εταιρείας και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων (π.χ. γνωστοποιήσεις αναφορικά με την
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ιδρυμάτων).

επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις
των χρηστών.
Ο ελεγκτής θα πρέπει να συγκεντρώνει
τα σφάλματα που εντοπίζονται κατά τη
διάρκεια του ελέγχου, εκτός από εκείνα που είναι καθαρά επουσιώδη (clearly
trivial). Τα καθαρά επουσιώδη σφάλματα
είναι σαφώς ασήμαντα, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, όχι μόνο ως προς το μέγεθός
τους αλλά και ως προς τη φύση τους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα θέμα το
οποίο αφορά ποσό πολύ μικρότερο του
ουσιώδους μεγέθους μπορεί να θεωρηθεί
σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη τη φύση
του ή τις περιστάσεις που σχετίζονται με
αυτό. Στον πίνακα 1 απεικονίζονται παραδείγματα παραγόντων που ο ελεγκτής θα
μπορούσε να αξιολογήσει για να καθορίσει αν ορισμένα σφάλματα είναι ουσιώδη,
ακόμα και αν αυτά είναι χαμηλότερα από
το ουσιώδες μέγεθος.
Το ουσιώδες μέγεθος (materiality ή
overall materiality)1 για τις οικονομικές
καταστάσεις ως σύνολο καθορίζεται
στην αρχή του ελέγχου (στο στάδιο του
σχεδιασμού) και χρησιμοποιείται στην
ολοκλήρωση του ελέγχου για να καθορίσει την επίδραση των μη διορθωμένων
σφαλμάτων. Ο καθορισμός γίνεται στην
έναρξη του ελέγχου, ωστόσο ο ελεγκτής
θα πρέπει να αναθεωρεί το ουσιώδες μέγεθος σε περίπτωση που λαμβάνει γνώση
πληροφοριών, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, που οδηγούν στην επανεξέτασή του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται
σκόπιμο να υπολογιστεί χαμηλότερο ουσιώδες μέγεθος για κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων, το οποίο είναι γνωστό ως
«specific materiality», καθώς σφάλματα
τα οποία ενδεχομένως προκύψουν σε όλα
τα προαναφερόμενα, έστω και αν είναι
μικρότερα από το ουσιώδες μέγεθος, πιθανώς να επηρεάσουν τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων.
Ο προσδιορισμός του ουσιώδους μεγέθους και του «specific materiality»1 επηρεάζεται από την αντίληψη του ελεγκτή
για τις ανάγκες της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων.
Ο ελεγκτής πρέπει επίσης να καθορίσει το ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης
(performance materiality), το οποίο είναι πάντα μικρότερο από το ουσιώδες
μέγεθος ή από το specific materiality. Ο
προσδιορισμός του ουσιώδους μεγέθους
εκτέλεσης επηρεάζεται από τον ελεγκτικό κίνδυνο και καθορίζει τη φύση και την
έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών. Για
παράδειγμα, σε δύο εταιρείες παρόμοιας
δραστηριότητας, με παρόμοια χρηματοοικονομικά στοιχεία και με παρόμοιους
χρήστες οικονομικών καταστάσεων (π.χ.
μετόχους, πιθανούς μετόχους, πιστωτές
κ.λπ.), το ουσιώδες μέγεθος θα είναι παρόμοιο, ανεξάρτητα από το πώς προσδιορίστηκε. Ωστόσο, αν η πρώτη εταιρεία έχει

ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και
αποτελεσματικές δικλίδες και η δεύτερη
εταιρεία έχει αδύναμο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης θα πρέπει να είναι μικρότερο στη
δεύτερη περίπτωση, καθώς ο εκτιμώμενος ελεγκτικός κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Για παράδειγμα, στην πρώτη εταιρεία,
που ο εκτιμώμενος ελεγκτικός κίνδυνος
είναι μικρότερος, το ουσιώδες μέγεθος
εκτέλεσης θα μπορούσε να υπολογιστεί
σε ποσοστό 75% έως 85% του ουσιώδους
μεγέθους, και στη δεύτερη εταιρεία, που ο
ελεγκτικός κίνδυνος είναι μεγαλύτερος,
το ποσοστό υπολογισμού θα μπορούσε
να είναι 50%. Σημειώνεται ότι, εάν ο ελεγκτής έχει χαρακτηρίσει τον εκτιμώμενο
κίνδυνο χαμηλό λόγω των εσωτερικών
δικλίδων της εταιρείας, θα πρέπει να έχει
εκτελέσει δοκιμασίες δικλίδων (test of
controls) ώστε να τεκμηριώσει το συμπέρασμά του και να υποστηρίξει τον υπολογισμό ενός μεγαλύτερου ουσιώδους
μεγέθους εκτέλεσης.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΗΜΕΊΟΥ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΣΤΌ ΕΠ’ ΑΥΤΟΎ
Στις παραγράφους Α4 και Α5 του ΔΠΕ
320 περιλαμβάνονται ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην επιλογή του σημείου
αναφοράς για τον καθορισμό του ουσιώδους μεγέθους. Η φύση της εταιρείας
και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποι-
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γραφημα 1

είται, καθώς και αν υπάρχουν κονδύλια
των οικονομικών καταστάσεων επί των
οποίων η προσοχή των χρηστών τείνει
να εστιάζεται, αποτελούν παραδείγματα
παραγόντων. Σημασία έχει και η σχετική
μεταβλητότητα του σημείου αναφοράς,
γι’ αυτό συχνά οι ελεγκτές αναφέρονται
στις προηγούμενες περιόδους.
Ορισμένα σημεία αναφοράς είναι:
- Τα κέρδη προ φόρων.
- Το σύνολο των εσόδων ή των εξόδων.
- Το μικτό κέρδος.
- Η καθαρή θέση.
- Το σύνολο του ενεργητικού.
Σε μια εισηγμένη εταιρεία τα κέρδη προ
φόρων είναι συνήθως το καταλληλότερο
σημείο αναφοράς, καθώς σε αυτά εστιάζουν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Σε μια μη εισηγμένη εταιρεία,
που δεν διανέμει μερίσματα και η οποία
στα έξοδά της συμπεριλαμβάνει τις αμοιβές των μετόχων, το σύνολο των εσόδων
θα μπορούσε να είναι το καταλληλότερο
σημείο αναφοράς. Σε μια νεοσύστατη
εταιρεία, η οποία δεν έχει σημαντικά έσοδα ή κέρδη, η καθαρή θέση θα μπορούσε
να είναι το καταλληλότερο σημείο αναφοράς. Επίσης τo EBITDA (κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων) θα μπορούσε να
είναι κατάλληλο σημείο αναφοράς για μια
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εταιρεία με σημαντικά χρηματοοικονομικά έξοδα. Γεγονός παραμένει ότι στα ΔΠΕ
δεν αναφέρεται μια κοινή κατευθυντήρια
γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει ο ελεγκτής για να επιλέξει το καταλληλότερο
σημείο αναφοράς. Ωστόσο, απαιτείται
από τα ΔΠΕ ο ελεγκτής να εφαρμόσει την
επαγγελματική του κρίση στον καθορισμό
του καταλληλότερου σημείου αναφοράς
και η αιτιολόγηση του σκεπτικού του να
τεκμηριώνεται κατάλληλα στον φάκελο
ελέγχου.
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό επί του επιλεγμένου σημείου αναφοράς, δεν υπάρχει
σχεδόν καμία αναφορά στα ΔΠΕ, καθώς
έμφαση δίνεται στην άσκηση επαγγελματικής κρίσης. Ωστόσο, θα πρέπει να
υπάρχει σχέση μεταξύ του ποσοστού και
του επιλεγμένου σημείου αναφοράς, έτσι
ώστε ένα ποσοστό το οποίο εφαρμόζεται
στον κύκλο εργασιών να είναι μικρότερο
από το ποσοστό το οποίο εφαρμόζεται στα
κέρδη προ φόρων (PBT).
Τα μοναδικά παραδείγματα εφαρμογής
ποσοστού τα οποία υπάρχουν στο λοιπό
επεξηγηματικό υλικό του ΔΠΕ 320 αναφέρονται σε μια βιομηχανική εταιρεία η
οποία αποσκοπεί στο κέρδος (5% επί του
κέρδους προ φόρων) και σε μια εταιρεία
η οποία δεν αποσκοπεί στο κέρδος (1%

επί των συνολικών εσόδων ή εξόδων).
Ωστόσο επισημαίνεται ότι υψηλότερα ή
χαμηλότερα ποσοστά μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΎΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
Από τα ΔΠΕ δεν πηγάζει η υποχρέωση
να επικοινωνεί ο ελεγκτής το ποσό του
ουσιώδους μεγέθους. Στην παράγραφο
Α13 του ΔΠΕ 260 αναφέρεται ότι μεταξύ
των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην
επικοινωνία των ελεγκτών με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση μπορεί να
περιληφθεί και η εφαρμογή της έννοιας
του ουσιώδους μεγέθους στο πλαίσιο του
ελέγχου.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014
(παρ. 2 (η)), στις εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος ο ελεγκτής υποχρεούται
να δημοσιοποιεί στις επιτροπές ελέγχου το ποσό του ουσιώδους μεγέθους
που εφαρμόστηκε για τη διενέργεια του
υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του
ομίλου ως σύνολο και, κατά περίπτωση,
τα ποσά ουσιώδους μεγέθους συγκεκριμένων κατηγοριών πράξεων, υπολοίπων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΏΝ
ΓΡΑΦΕΊΩΝ
Η ομάδα Ποιοτικού Ελέγχου ΣΟΕΛ στον
τελευταίο ολοκληρωμένο κύκλο ποιοτικών ελέγχων (2015-2017) πραγματοποίησε
ποιοτικό έλεγχο σε 86 φακέλους υποχρεωτικών ελέγχων εταιρειών οι οποίες δεν
ενέπιπταν στον ορισμό των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος2. Στα περισσότερα
ελεγκτικά γραφεία υπήρχε μεθοδολογία
για τον καθορισμό του ουσιώδους μεγέθους σχεδιασμού και του ουσιώδους
μεγέθους εκτέλεσης. Στην πλειονότητα
των φακέλων ελέγχου (στους 66 από τους
86 φακέλους) που επισκοπήθηκαν είχε
χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για
τον υπολογισμό του ουσιώδους μεγέθους
αναφοράς ο κύκλος εργασιών.

Σημειώνεται ότι όλοι οι φάκελοι που
επισκοπήθηκαν αφορούσαν εταιρείες οι
οποίες δεν ήταν εισηγμένες, καθώς σε μια
εισηγμένη εταιρεία τα κέρδη προ φόρων
είναι συνήθως το καταλληλότερο σημείο
αναφοράς, καθώς σε αυτά εστιάζουν οι
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.
Τα διαφορετικά σημεία αναφοράς που
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό
του ουσιώδους μεγέθους αναφοράς απεικονίζονται στο γράφημα 1.
Από τους ποιοτικούς ελέγχους του ΣΟΕΛ διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
- Στη μεθοδολογία των περισσότερων
ελεγκτικών γραφείων αναφέρεται ένα εύρος ποσοστών για κάθε σημείο αναφοράς.
- Στη πλειονότητα των ελεγκτικών γραφείων το εύρος ποσοστών είναι παρόμοιο.
Όπως απεικονίζεται και στο γράφημα
2, στους 34 από τους 66 τακτικούς ελέγχους στους οποίους είχε χρησιμοποιηθεί
ο κύκλος εργασιών ως σημείο αναφοράς,
το ποσοστό υπολογισμού ήταν από 1% έως
2%.

ΕΥΡΉΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΏΝ ΕΛΈΓΧΩΝ
Από τους ποιοτικούς ελέγχους του ΣΟΕΛ (2015-2017) προέκυψαν ευρήματα, τα
οποία συνδέονταν άμεσα ή έμμεσα με το
ουσιώδες μέγεθος, στους 23 από τους 86

φακέλους που επισκοπήθηκαν (ποσοστό
27%). Παρόμοια ευρήματα ανακοινώθηκαν
και από την ΕΛΤΕ, καθώς, όπως αναφέρεται στην τελευταία έκθεσή της, εντοπίστηκαν ελλείψεις οι οποίες σχετίζονταν
με το ουσιώδες μέγεθος σε 8 από τους 20
φακέλους που επισκοπήθηκαν (ποσοστό
40%).
Η πλειονότητα των ευρημάτων των ποιοτικών ελέγχων του ΣΟΕΛ αφορούσε την
ελλιπή τεκμηρίωση των παραγόντων που
εξετάστηκαν για τον καθορισμό του ουσιώδους μεγέθους. Σε αρκετές περιπτώσεις
οι ελεγκτές δεν είχαν τεκμηριώσει γιατί θεώρησαν καταλληλότερο το σημείο
αναφοράς ή το ποσοστό υπολογισμού που
επέλεξαν.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η τεκμηρίωση που εντοπίστηκε στον φάκελο ελέγχου
δεν κρίθηκε κατάλληλη για την επιλογή
του σημείου αναφοράς. Για παράδειγμα, σε
μία περίπτωση αναφερόταν ότι «επιλέξαμε ως βάση υπολογισμού τον τζίρο, γιατί
η εταιρεία παρουσιάζει μια σταθερότητα
στο τζίρο της τα τελευταία χρόνια (όπως
ενημερωθήκαμε από τη διοίκηση), και τα
κέρδη της δεν ήταν εύκολο να εκτιμηθούν,
λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει διενεργηθεί η εγγραφή καταχώρησης του Κόστους
Πωληθέντων».
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λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων, καθώς
και τα ποιοτικά στοιχεία που λήφθηκαν
υπόψη κατά τον καθορισμό. Η ανωτέρω
δημοσιοποίηση θα πρέπει να γίνεται το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της έκθεσης ελέγχου.
Σε περίπτωση αναθεώρησης του ουσιώδους μεγέθους αναμένεται ότι ο ελεγκτής
θα κοινοποιήσει στην επιτροπή ελέγχου
το νέο μέγεθος, καθώς και τους λόγους
αναθεώρησής του.
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γραφημα 3

Υπήρχαν περιπτώσεις που το σημείο
αναφοράς ή το ποσοστό που είχε επιλεχθεί ήταν σε αντίθεση με τα όσα ορίζονταν στην ελεγκτική μεθοδολογία του
ελεγκτικού γραφείου και περιπτώσεις
που οι ελεγκτές είχαν χρησιμοποιήσει
το ανώτερο ποσοστό της κλίμακας που
οριζόταν από την εταιρική τους μεθοδολογία, χωρίς ωστόσο να έχουν τεκμηριώσει
τους λόγους για τους οποίους έκριναν ότι
το ανώτερο ποσοστό της κλίμακας ήταν
καταλληλότερο.
Σε μία περίπτωση είχε υπολογιστεί το
ουσιώδες μέγεθος χρησιμοποιώντας ως
σημείο αναφοράς τον κύκλο εργασιών
της ελεγχόμενης οντότητας. Ωστόσο, τα
υπόλοιπα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ήταν πολύ χαμηλότερα από το σημείο αναφοράς που
επιλέχτηκε. Ο ελεγκτής δεν έλαβε υπόψη
τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο
για να καθορίσει το ουσιώδες μέγεθος,
ούτε όρισε χαμηλότερο επίπεδο ουσιώδους μεγέθους (specific materiality) στις
κατηγορίες συναλλαγών και υπολοίπων
λογαριασμών για τις οποίες σφάλματα
μικρότερων ποσών από το ουσιώδες μέγεθος θα μπορούσαν εύλογα να επηρεάσουν τις αποφάσεις των χρηστών των
οικονομικών καταστάσεων. Αποτέλεσμα
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του ανωτέρω ήταν να μην πραγματοποιηθούν επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες
σε πολλά υπόλοιπα λογαριασμών, αλλά
και να μην αξιολογηθούν ως ουσιώδεις
ελεγκτικές διαφορές οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 46% των ιδίων κεφαλαίων
(γράφημα 3).

ΤΕΛΙΚΆ ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΟΥΣΙΏΔΕΣ
ΜΈΓΕΘΟΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ;
Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι για τους
οποίους ο καθορισμός του ουσιώδους
μεγέθους είναι σημαντικός.
Πρώτον, γιατί ο καθορισμός του απαιτείται από τα ΔΠΕ και, όπως διαπιστώθηκε και από τους ποιοτικούς ελέγχους του
ΣΟΕΛ, σχεδόν όλες οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν αναπτύξει μεθοδολογία για τον
καθορισμό του.
Δεύτερον, όταν οι έννοιες του ουσιώδους μεγέθους και του ουσιώδους
μεγέθους εκτέλεσης κατανοηθούν και
εφαρμοστούν σωστά, συμβάλουν στη
διαφάνεια του ελέγχου και βοηθούν τον
ελεγκτή, στην επικοινωνία που έχει με
διάφορους φορείς (π.χ. εποπτικές αρχές,
επιτροπές ελέγχου κ.λπ.), να τεκμηριώσει
το εύρος και την έκταση των ελεγκτικών
εργασιών που πραγματοποίησε και τις
σημαντικές αποφάσεις που πήρε.

Τρίτον, συμβάλλει στην αποδοτικότητα
του ελέγχου. Όταν ο ελεγκτής καθορίσει
πολύ μικρό ουσιώδες μέγεθος, το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι να πραγματοποιεί περιττές και χρονοβόρες ελεγκτικές
εργασίες (π.χ. έλεγχος μεγάλου δείγματος
παραστατικών). Ωστόσο, όταν το ουσιώδες μέγεθος έχει καθορισθεί πολύ υψηλό,
υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν
αμφιβολίες για την επάρκεια των ελεγκτικών εργασιών, αλλά και για τις αποφάσεις
του ελεγκτή ως προς την αξιολόγηση των
ελεγκτικών διαφορών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι όροι «overall» και «specific»
materiality χρησιμοποιούνται για τους
σκοπούς του παρόντος κειμένου και δεν
αναφέρονται στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ).
2. Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (παρ. 12)
του Ν. 4449/2017.

Ο

ι ελλείψεις δεξιοτήτων στην Ευρώπη επιδρούν αρνητικά στις
προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας
της ηπείρου, σύμφωνα με τη νέα έρευνα
της ΕΥ, «Building a Better Working Europe»,
η οποία εντάσσεται στη σειρά ερευνών EY
Attractiveness. Οι πιο ανησυχητικές ελλείψεις σε ταλέντα αφορούν τις ψηφιακές
δεξιότητες, με την κυβερνοασφάλεια (48%),
την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και τη ρομποτική (48% και οι δύο) να αναγνωρίζονται
από τους ερωτηθέντες ως οι πιο δυσεύρετες δεξιότητες.

ΤΟ ΝΑ ΕΊΣΑΙ ΨΗΦΙΑΚΆ ΏΡΙΜΟΣ ΈΧΕΙ
ΠΟΛΛΆ ΟΦΈΛΗ
Μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, το 60% έχει συμπεριλάβει στο πλαίσιο της στρατηγικής του

τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το 57% έχει
συμπεριλάβει τη στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό στο πρόγραμμα ψηφιακού
μετασχηματισμού, ενώ το 54% έχει στο οργανόγραμμά του έναν Chief Digital Officer
(CDO) ή Chief Information Technology
Officer (CITO). Αυτά τα τρία στοιχεία,
ωστόσο, συνυπάρχουν μόνο στο 17% των
επιχειρήσεων που έχουν ταξινομηθεί στην
έρευνα ως «ψηφιακά ώριμες» και έχουν
έναν ειδικό σε θέματα τεχνολογίας στο
διοικητικό τους συμβούλιο, αλλά και μια
στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό
ενσωματωμένη στο πρόγραμμα μετασχηματισμού τους.
Οι ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις, οι
οποίες διαχειρίζονται τη στρατηγική του
ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, τείνουν να έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα (76%) σε σχέση

ΕΠΕΝΔΎΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΑΛΈΝΤΟ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΊΖΟΝΤΑΣ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΊΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ
Σύμφωνα με την έρευνα, οι ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι αντιμετωπίζουν έλλειψη δεξιοτήτων, ενώ το 89%
αναφέρει ότι επενδύουν στη βελτίωση των
ψηφιακών δεξιοτήτων καινούργιων και
παλαιών εργαζομένων. Ωστόσο, μόνο το
43% των επιχειρήσεων έχει μια στρατηγική
ανθρώπινου δυναμικού η οποία εκτείνεται
σε βάθος μεγαλύτερο της τριετίας.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης,
ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, διευθύνων
σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνει: «Οι
επιχειρήσεις σήμερα, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τον ρυθμό
των αλλαγών που επιφέρουν η καινοτομία
και οι νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τις απαιτούμενες δεξιότητες των
εργαζομένων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις, καθώς μετασχηματίζει ριζικά την
αγορά εργασίας, δημιουργώντας ελλείψεις
σε κρίσιμες δεξιότητες. Όπως έδειξε και
έρευνα που διενεργήσαμε στην ΕΥ Ελλάδος
για την εκπαίδευση, την απασχόληση και
την επιχειρηματικότητα, οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να εντάξουν την επανειδίκευση του προσωπικού τους στην ευρύτερη
στρατηγική τους.
Εκτός, όμως, από πρόκληση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί και μια ευκαιρία για τη χώρα μας να επενδύσει στο
εκπαιδευτικό σύστημα, με προγράμματα
επανειδίκευσης για τους εργαζομένους,
αλλά και ενίσχυσης των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης με νέες δεξιότητες για τους νέους. Η
Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει εύφορο έδαφος για τη δημιουργία κέντρων
αριστείας, προσελκύοντας έτσι επενδύσεις
από το εξωτερικό και δημιουργώντας νέες
θέσεις εργασίας».
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EY

με αυτές που τις ακολουθούν (73%) και με
αυτές που μένουν πίσω (65%). Επιπρόσθετα, ο ρυθμός εναλλαγής του προσωπικού
είναι πολύ χαμηλότερος στις τεχνολογικά
ώριμες επιχειρήσεις, σε σχέση με τις άλλες
δύο προαναφερθείσες κατηγορίες (71% και
74%, αντίστοιχα).

IOYNIOΣ

Η ΈΛΛΕΙΨΗ
ΨΗΦΙΑΚΏΝ
ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΉ ΓΙΑ ΤΗN
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΑΠΌ ΠΟΤΈ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΎΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ
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ι θεσμικοί επενδυτές επικεντρώνονται πλέον στη μακροπρόθεσμη αξία, με το 97% να
δηλώνει ότι πραγματοποιεί
είτε μια άτυπη αξιολόγηση είτε μια δομημένη και μεθοδική αξιολόγηση των μη
χρηματοοικονομικών δημοσιοποιήσεων
μιας εταιρείας η οποία αποτελεί επενδυτικό στόχο στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά
19 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το
78% της αντίστοιχης έρευνας του 2017.
Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες επενδυτές
(96%) δηλώνουν ότι αυτές οι πληροφορίες
έχουν περιστασιακά (62%) ή συχνά (34%)
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, ενώ το 89% πιστεύει ότι
οι περιβαλλοντικές, οι κοινωνικές και οι
πληροφορίες εταιρικής διακυβέρνησης
(Environmental, Social and Governance,
ESG) θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία σε
περίπτωση ύφεσης ή διόρθωσης της αγοράς. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα
της τέταρτης έρευνας του Τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης
Ανάπτυξης της ΕΥ, η οποία καταγράφει τις
απόψεις 260 θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως, το 40% των οποίων έχει υπό τη διαχείρισή του χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά
τα 10 δισ. δολάρια.
Η ζήτηση των θεσμικών επενδυτών
για υποχρεωτικά μη χρηματοοικονομικά
λογιστικά πρότυπα επίσης αυξάνεται. Το
59% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βελτιωμένα λογιστικά πρότυπα για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση θα ήταν
εξαιρετικά χρήσιμα, ποσοστό αυξημένο
δραματικά από το 26% που κατέγραψε η
αντίστοιχη περσινή έρευνα. Επιπλέον, ο
κίνδυνος ή ένα ιστορικό κακών πρακτικών διακυβέρνησης θα οδηγούσε το 62%
των επενδυτών να αποκλείσει άμεσα μια

ρώπης, δηλώνει: «Η νέα έρευνα της ΕΥ
αναδεικνύει τη σημασία της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς
οι θεσμικοί επενδυτές σε όλο τον κόσμο
αναζητούν πληρέστερη ενημέρωση για
τα μη χρηματοοικονομικά μεγέθη των
επιχειρήσεων. Ζητούν, επίσης, ένα πιο
σαφές κανονιστικό περιβάλλον για τις
αντίστοιχες αναφορές. Οι επιχειρήσεις,
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, θα
πρέπει να κατανοήσουν πως τα χρηματοοικονομικά μεγέθη από μόνα τους δεν
είναι πλέον αρκετά. Για να ξεχωρίσουν
και να επιβιώσουν, οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να εξασφαλίσουν την απαραίτητη πληροφόρηση που θα επιτρέπει στους
επενδυτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις δραστηριότητες και τις
προοπτικές τους».
Για περισσότερες σκέψεις σχετικά
με τα ζητήματα κλιματικής αλλαγής,
βιωσιμότητας και μη χρηματοοικονομικών αναφορών, επισκεφθείτε το νέο EY
Sustainability Impact Hub.
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ΕΚΚΛΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΈΝΕΣ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
Το 70% των θεσμικών επενδυτών που
συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι οι
εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι οι καταλληλότερες για να καλύψουν το κενό
μεταξύ των αναγκών των επενδυτών για
μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και
της πληροφόρησης που τελικά παρέχεται
από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι επιδιώκουν μια
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους,
με τις ρυθμιστικές αρχές και τους οργανισμούς, όπως οι εμπορικές ενώσεις και οι
μη κυβερνητικές οργανώσεις, για να καθιερώσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά

πρότυπα αναφορών και να εξασφαλίσουν
πρόσβαση σε καλύτερα δεδομένα.
Επιπλέον, οι θεσμικοί επενδυτές διαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις γίνονται
καλύτερες στην αξιολόγηση των σημαντικών τους θεμάτων, ωστόσο υπάρχουν
ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης,
καθώς παρατηρούνται διαφοροποιήσεις
σε διαφορετικές αγορές. Το 87% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις
αποτιμούν ικανοποιητικά τις ESG πληροφορίες. Οι τέσσερις κύριοι παράγοντες
που ωθούν τις εταιρείες να δημοσιοποιούν λεπτομέρειες για τις ESG και τις μη
χρηματοοικονομικές δραστηριότητές
τους είναι η κανονιστική συμμόρφωση
(90%), η διαχείριση κινδύνων (87%), η ανάλυση της στρατηγικής για τη δημιουργία
γενικότερης μακροπρόθεσμης αξίας (78%)
και οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό (70%).
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Βασίλειος Καμινάρης, εταίρος
και επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδος και
της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευ-
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επένδυση, έναντι του 27% που είχε δώσει
την ίδια απάντηση το 2015.
Οι ερωτηθέντες δήλωσαν, επίσης, ότι οι
ESG πληροφορίες θα πρέπει να τυποποιηθούν, προκειμένου να δημιουργηθούν
σημεία αναφοράς (benchmarks) για την
πραγματοποίηση συγκρίσεων και να αναδειχθούν οι επικρατούσες τάσεις.
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ΈΛΕΓΧΟΣ
ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ
ΣΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΠΑΤΑΤΟΎΚΑΣ
τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΦΩΤΕΙΝΉ ΜΠΑΛΆΣΚΑ
Ασκούμενη Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, MSc στη Λογιστική &
Ελεγκτική, ΕΚΠΑ, ΣΟΛ Crowe
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έλεγχος των αποθεμάτων και,
συγκεκριμένα, ο έλεγχος των
υπολοίπων των λογαριασμών
των αποθεμάτων στο τέλος της
περιόδου είναι συνήθως το πιο σύνθετο
και το μεγαλύτερο χρονικά μέρος του
ελέγχου. Βασικά, ο έλεγχος του κύκλου
«αποθήκευσης» αποθεμάτων περιλαμβάνει
5 βήματα, όπως αναφέρεται παρακάτω. Η
μελέτη αυτή αφορά ένα στάδιο του ελέγχου και συγκεκριμένα τον λογιστικό έλεγχο του κόστους, καθώς και τις αναλυτικές
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν
στο τελικό υπόλοιπο του λογαριασμού
των αποθεμάτων, παρουσιάζοντας τους
πιθανούς κινδύνους καθώς και εκείνες
τις ελεγκτικές διαδικασίες για τη μείωση
αυτών των κινδύνων.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Τα αποθέματα δύνανται να έχουν διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τη φύση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην
περίπτωση, παραδείγματος χάριν, που οι
εταιρείες εξειδικεύονται στο χονδρικό
ή λιανικό εμπόριο, το μεγαλύτερο μέρος
των αποθεμάτων είναι τα εμπορεύματα
που διατίθενται για εμπορία. Σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, τα αποθέματα
περιλαμβάνουν τρόφιμα, φάρμακα και διάφορα υγειονομικά υλικά. Μία παραγωγική
μονάδα διαθέτει πρώτες ύλες, αγορασμένα
ανταλλακτικά και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, προϊόντα
ημιτελή, καθώς και έτοιμα προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση. Στο παρόν άρθρο,
επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τα αποθέματα από την πλευρά μιας παραγωγικής
μονάδας. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις
αρχές που θα συζητηθούν εδώ μπορούν να
εφαρμοστούν και στην περίπτωση άλλων

ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΏΣΕΣ ΤΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ
Ο γενικός στόχος του ελέγχου του κύκλου αποθήκευσης των αποθεμάτων είναι να καθοριστεί αν οι πρώτες ύλες, τα
παραγόμενα αγαθά, τα τελικά προϊόντα
και το κόστος των πωληθέντων αγαθών
παρουσιάζονται με ακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος του κύκλου
αποθήκευσης αποθεμάτων μπορεί να αναλυθεί σε πέντε μέρη:
- Αγορά και καταγραφή της πρώτης ύλης,
κόστος μετατροπής και έλεγχος.
- Μεταβίβαση στοιχείων στο ενεργητικό
και στο κόστος.
- Ταξινόμηση και καταγραφή των εσόδων και των εξόδων.
- Φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων.
- Αποτίμηση των αποθεμάτων.
1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΛΈΓΧΟΥ
Τα συστήματα κοστολόγησης και οι
μηχανισμοί ελέγχου που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες διαφοροποιούνται
ευρέως σε αυτόν τον τομέα ελέγχου απ’
ό,τι σε όλους τους άλλους τομείς, λόγω
της μεγάλης ποικιλομορφίας των περιουσιακών στοιχείων των αποθεμάτων και
της πολυπλοκότητας της απεικόνισης στα
λογιστικά βιβλία.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΤΟΥ
ΚΌΣΤΟΥΣ
Οι έλεγχοι του κόστους των αποθεμάτων είναι οι μηχανισμοί ελέγχου που
εφαρμόζονται στον τομέα των φυσικών
αποθεμάτων και των αντίστοιχων δαπανών, από τη στιγμή που αρχίζει η παραγωγή της πρώτης ύλης μέχρι να ολοκληρωθεί
το προϊόν και να μεταφερθεί στην αποθήκη. Αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου πρέπει να
ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
1) φυσικοί έλεγχοι των αποθεμάτων των
πρώτων υλών, των αγαθών υπό παραγωγή
και των τελικών προϊόντων και 2) έλεγχοι
των συναφών δαπανών.
Σχεδόν όλες οι εταιρείες χρειάζονται
έναν φυσικό έλεγχο των περιουσιακών
στοιχείων τους και μάλιστα των αποθεμάτων, προκειμένου να αποτρέψουν τις
απώλειες. Η χρήση φυσικά χωρισμένων
περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση
για πρώτες ύλες, αγαθά σε παραγωγή και
έτοιμα προϊόντα, αποτελεί έναν από τους
μηχανισμούς ελέγχου για την προστασία
των περιουσιακών στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την προστασία των
περιουσιακών στοιχείων, είναι απαραίτητο
να ανατεθεί ο έλεγχος του φυσικού αποθέματος σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Η χρήση εγγράφων που δίνουν οδηγίες
διαχειρίσεως αυτών προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία από ακατάλληλο χειρισμό. Αντίγραφα αυτών των εγγράφων
πρέπει να διαβιβάζονται απευθείας στο
λογιστήριο από τα πρόσωπα που τα επεξεργάζονται, αποφεύγοντας τα πρόσωπα
εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον φυσικό
έλεγχο των αποθεμάτων.
Οι αναλυτικές καρτέλες του σταθερού
αποθέματος (iron stock) που ενημερώνο-
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το ένα έτος στο άλλο, πρέπει να επιλεχθεί
η κατάλληλη μέθοδος ώστε να υπάρχει
σωστή απεικόνιση της αξίας των αποθεμάτων. Επιπλέον, να τονίσουμε εδώ ότι
μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης, γεγονός
που επιτρέπεται από τις γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές.
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εταιρειών που έχουν αποθέματα.
Το ύψος των αποθεμάτων για κάθε επιχείρηση μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με
τον όγκο και το κόστος τους. Όταν η αξία
των αποθεμάτων ξεπερνά το όριο σημαντικότητας, χρησιμοποιούνται διαδικασίες ελέγχου για την παροχή πληροφοριών
σχετικά με την ύπαρξη, την πληρότητα και
την αξία.
Μεταξύ εκείνων των παραγόντων που
καθορίζουν την πολυπλοκότητα του ελέγχου απογραφής, μπορούμε να αναφέρουμε:
- Συνήθως, τα αποθέματα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων του ισολογισμού και είναι σημαντικά
κονδύλια των κυμαινόμενων περιουσιακών στοιχείων.
- Τα αποθέματα αποθηκεύονται σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους, οι
οποίοι περιπλέκουν τον φυσικό έλεγχο,
καθώς και την απογραφή τους. Οι εταιρείες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
προσβασιμότητα στα αποθέματα, προκειμένου να παράγουν και να εμπορεύονται
αποτελεσματικά τα προϊόντα, αλλά αυτή
η χωροταξική διασπορά των αποθεμάτων
δημιουργεί σημαντικά προβλήματα για
τους ελεγκτές.
- Η διαφοροποίηση των αποθεμάτων δημιουργεί με τη σειρά της δυσκολίες στον
έλεγχό τους.
- Επίσης, η αποτίμηση των αποθεμάτων
είναι δύσκολη λόγω συγκεκριμένων παραγόντων, όπως η απαξίωση και η ανάγκη
κατανομής ενός μέρους του συνολικού
κόστους παραγωγής στο κόστος πωληθέντων, στο τελικό απόθεμα των ημιτελών,
καθώς και των ετοίμων.
- Τέλος, σχετικά με την επιλογή της
μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων,
πέραν του ότι πρέπει να μην αλλάξει από
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Κατανόηση του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου, κυρίως στον τρόπο
επιμερισμού του κόστους.

Έλεγχος των προγραμμάτων
κοστολόγησης.
Εκτίμηση του κινδύνου ελέγχου.

Αξιολόγηση του κόστους και του
οφέλους από τους μηχανισμούς
ελέγχου.

Διαδικασίες ελέγχου
Σχεδιασμός ελέγχου και των
ουσιαστικών διαδικασιών για το
σύστημα κοστολόγησης, έτσι ώστε
να επιτευχθούν οι στόχοι ελέγχου
που σχετίζονται με τις βασικές
λειτουργίες.

Μέγεθος δείγματος
Στοιχεία που θα επιλεγούν
Χρονικός προγραμματισμός

Μεθοδολογία σχεδιασμού δοκιμών για μηχανισμούς ελέγχου και ουσιαστικών
δοκιμών για πράξεις λογιστικής κοστολόγησης

νται από πρόσωπα που δεν είναι υπεύθυνα
για τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων
ή δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν άλλο ένα
χρήσιμο μηχανισμό ελέγχου που μπορεί
να εφαρμοστεί στη λογιστική κόστους. Οι
συστηματικές απογραφές του σταθερού
αποθέματος είναι σημαντικές από πολλές
απόψεις. Συγκεκριμένα:
1. Παρέχουν στο αρμόδιο τμήμα της
εταιρείας την πληροφορία της λογιστικής
απεικόνισης των αποθεμάτων.
2. Δίνουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την έναρξη της παραγωγής ή
την αγορά συμπληρωματικών προϊόντων
ή πρώτων υλών.
3. Δίνουν πληροφορίες για την κατανάλωση πρώτων υλών και την πώληση του
τελικού προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την
ανίχνευση των προϊόντων που δεν μπορούν να πωληθούν ή αυτών με πολύ αργή
ταχύτητα κυκλοφορίας.
4. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το
ποσό της απογραφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του πραγματικού αποθέματος, στο πλαίσιο των ερευνών
για τις διαφορές μεταξύ των πραγματικών
αποθεμάτων και των ποσών που αναγράφονται στα λογιστικά βιβλία.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στον λογιστικό έλεγχο του κόστους είναι η ύπαρξη
επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου (Σχήμα 1), οι οποίοι ενσωματώνουν τη
λογιστική κόστους και τη χρηματοοικονομική λογιστική, προκειμένου να αποκτήσουν τις σωστές τιμές για όλα τα προϊόντα.
Η ύπαρξη κατάλληλης μεθόδου κοστο-

λόγησης είναι σημαντική για τη διοίκηση
της εταιρείας και ισοδυναμεί με δυνατότητα για τη δημιουργία αξιών, τον έλεγχο
των εξόδων και την εκτίμηση του τελικού
αποθέματος.
Στο πλαίσιο του ελέγχου του κόστους, ο
ελεγκτής ασχολείται με τέσσερις πτυχές:
τον έλεγχο του πραγματικού αποθέματος,
τα δικαιολογητικά για τη χρηματοοικονομική λογιστική που χρησιμοποιούνται για
τις μεταφορές των αποθεμάτων, τους πίνακες δεικτών τελικής απογραφής και την
ενιαία λογιστική κόστους.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΑΙ
ΔΟΚΙΜΑΣΊΕΣ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ
Ως «αναλυτικές διαδικασίες» νοούνται
οι εκτιμήσεις των χρηματοοικονομικών
πληροφοριών που πραγματοποιούνται με
τη βοήθεια μελέτης σχετικά με τις εύλογες
σχέσεις μεταξύ χρηματοοικονομικής και
μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Οι αναλυτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν
την εξέταση των συγκρίσεων μεταξύ των
οικονομικών στοιχείων πληροφόρησης
που ανήκουν σε μια επιχείρηση, για παράδειγμα:
1) συγκρίσιμες πληροφορίες με τις προηγούμενες περιόδους,
2) αναμενόμενα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, όπως οι προϋπολογισμοί ή οι
απομειώσεις,

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Η επίτευξη σωστών δεδομένων σχετικά
με το κόστος των πρώτων υλών, το άμεσο
κόστος μετατροπής και ο έλεγχος της παραγωγής αποτελούν ουσιώδεις συνιστώσες της κοστολόγησης. Για να τη θεωρήσει
κανείς επαρκή, η λογιστική του κόστους
πρέπει να ενσωματωθεί στη λογιστική
παραγωγής και στη χρηματοοικονομική
λογιστική, προκειμένου να προκύψει το
σωστό κόστος για όλα τα προϊόντα. Οι
γνώσεις κοστολόγησης έχουν σημασία
για τον ελεγκτή, δεδομένου ότι η τελική
αξιολόγηση της απογραφής εξαρτάται από
την προβολή και την επαρκή αξιοποίηση
αυτών των γνώσεων.
Οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο διαφέρουν
σημαντικά στις εταιρείες. Πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες επαρκείς δοκιμασίες,
βασιζόμενες στη λογιστική του κόστους
και ο βαθμός εξέτασής τους, προκειμένου
να μειωθούν οι ουσιαστικές δοκιμασίες.
Η ποιότητα της λογιστικής του κόστους
επηρεάζει επίσης τη χρήση των αναλυτικών διαδικασιών στον έλεγχο των τελικών αποθεμάτων.

                2019

νος απογραφής. Συνήθως, τα αποθέματα
αντιπροσωπεύουν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων που ανήκουν σε εταιρείες
που ασχολούνται με την παραγωγή, το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο. Ο εγγενής
κίνδυνος σπανίως εκτιμάται σε σχετικά
υψηλά επίπεδα για τις εταιρείες με σημαντικά αποθέματα. Τα αποθέματα μπορούν
να αποθηκευτούν σε πολλά σημεία, προκαλώντας σημαντικές ανησυχίες σχετικά με
την ύπαρξή τους, συμπεριλαμβανομένου
του κινδύνου κλοπών, καταστροφών κ.λπ.
Η διαδικασία αποτίμησης των αποθεμάτων
είναι πολύπλοκη, αυξάνοντας τον κίνδυνο εσφαλμένης παρουσίασης σε σχέση με
τον στόχο της ακρίβειας. Επίσης, θα μπορούσαν να υπάρξουν ανησυχίες για την
παλαιότητα του αποθέματος, η οποία σχετίζεται με τον στόχο της αποτελεσματικής
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Στην εκτίμηση του κινδύνου ελέγχου, ο
ελεγκτής ενδιαφέρεται κυρίως για τους
μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, τους
φυσικούς ελέγχους, την απογραφή αποθεμάτων και τον καθορισμό των τιμών
αποτίμησης. Η φύση και το βάθος των αναλυτικών διαδικασιών ελέγχου διαφέρουν
σημαντικά από τη μια εταιρεία στην άλλη.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν στους άλλους κύκλους, εκτός
του κύκλου αποθήκευσης αποθεμάτων,
επηρεάζουν τις λεπτομέρειες των λογαριασμών αποθεμάτων.
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3) τις παρόμοιες πληροφορίες κατά τομέα δραστηριότητας.
Οι αναλυτικές διαδικασίες είναι εξίσου
σημαντικές για τον έλεγχο του κύκλου
αποθήκευσης αποθεμάτων, όπως και σε
οποιονδήποτε άλλο κύκλο λειτουργίας.
Ακολουθώντας τη διεξαγωγή των δοκιμών της κοστολόγησης και των κατάλληλων αναλυτικών διαδικασιών, ο ελεγκτής
είναι έτοιμος να προβάλει και να εκτελέσει
δοκιμές, εκτιμώντας τις επιδράσεις του
τελικού αποθέματος στο αποτέλεσμα της
επιχείρησης. Η μεθοδολογία που αφορά
αυτές τις δοκιμές περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια:
Στάδιο I: Θα καθορισθεί το όριο των ασήμαντων σφαλμάτων και θα εκτιμηθεί ο
εγγενής κίνδυνος για τον κύκλο αποθήκευσης αποθεμάτων. Εκτίμηση επίσης του
κινδύνου ελέγχου για διάφορους κύκλους
όπως απογραφή - αποθήκευση, συγκέντρωση πωλήσεων, έξοδα (προμήθειες πληρωμές, μισθοί - προσωπικό).
Στάδιο IΙ: Εκτέλεση των αναλυτικών διαδικασιών ελέγχου των προγραμμάτων
και των δικλίδων ασφαλείας κατά τη λειτουργία πολλών κύκλων.
Στάδιο IΙΙ: Εκτέλεση αναλυτικών διαδικασιών για τον κύκλο αποθήκευσης
αποθεμάτων, καθώς και για λεπτομέρειες
σχετικά με τα αποθέματα, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί ο έλεγχος που σχετίζεται
με τις πωλήσεις.
Πρώτον, πρέπει να καθοριστεί το ανεκτό
λάθος και να εκτιμηθεί ο εγγενής κίνδυ-
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Εταιρικά νέα

ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ Η ΓΕΝΙΚΉ
ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΏΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΏΝ ΤΗΣ
KPMG ΓΙΑ ΤΟ
2018
KPMG

Ο

λοκληρώθηκε, για εικοστή πέμπτη συνεχή χρονιά, η Γενική
Έρευνα Αποδοχών και Παροχών για το 2018. H ετήσια αυτή
έρευνα διεξάγεται από την KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές
επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους
της ελληνικής αγοράς. Γενικοί διευθυντές, οικονομικοί διευθυντές, διευθυντές
ανθρώπινου δυναμικού και άλλα στελέχη
που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιούν την έρευνα για τη διαμόρφωση
πολιτικής αποδοχών και παροχών για τους
εργαζομένους τους, για την αντικειμενική
αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος
αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον
καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 154 θέσεις εργασίας και για το
2018 βασίστηκε σε δείγμα 110 εταιρειών και
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περίπου 39.000 κατόχων θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:
- 9% χαμηλότερος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν ο ρυθμός οικειοθελών αποχωρήσεων (turnover), ο οποίος
διαμορφώθηκε στο 3,9% (διάμεσος) για το
σύνολο της ελληνικής αγοράς. Υψηλότερα
ποσοστά εμφανίζονται στον κλάδο υψηλής
τεχνολογίας και στο λιανεμπόριο.
- 20% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση θέσεων εργασίας την προηγούμενη
χρονιά. Η μείωση αυτή επηρέασε κυρίως
εργαζομένους 36-45 ετών, που ανήκαν στις
κατηγορίες μεσαίων διοικητικών στελεχών και διοικητικού προσωπικού.
- 24% των εταιρειών έδωσαν αυξήσεις
το 2018 σε όλους τους εργαζομένους τους,
ενώ 50% μόνο σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Το ποσοστό των αυξήσεων το
2018 κινήθηκε στο 1,5% (διάμεσος), ενώ οι
προβλέψεις για το 2019 προσδιορίζουν το
ποσοστό αυτό στο 2% (διάμεσος).
- Το ποσό που αποδόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2018 ανήλθε κατά μέσο
όρο στο 11,7% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών.
- 60% των εταιρειών παρέχει ιδιωτικό
πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων. Η
πλειοψηφία των προγραμμάτων είναι καθορισμένης συνεισφοράς και προβλέπουν
δυνατότητα προαιρετικής συνεισφοράς και
από την πλευρά του εργαζομένου.
Μειωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές οι προσλήψεις αποφοίτων, με
την πλειονότητα αυτών να έχει απορροφηθεί σε εξειδικευμένες θέσεις τεχνολογίας.

ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΉΝΑ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΤΗΣ PWC
PwC

H

PwC Ελλάδας θέτει στο επίκεντρο τους ανθρώπους της, επιδιώκοντας τη συνεχή συμβολή
στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και
προσωπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η
πρωτοβουλία του δικτύου «Be Well, Work
Well», η οποία εστιάζει στην προσωπική
ενδυνάμωση, την αποτελεσματική διαχείριση απαιτητικών συνθηκών, την ανάπτυξη
δεξιοτήτων και συνολικά την καλύτερη
απόδοση σε όλα τα επίπεδα, και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα με μεγάλη ανταπόκριση, εμπλουτίζεται με ένα νέο ευέλικτο
πρόγραμμα εργασίας εξ αποστάσεως.
Η νέα πρόταση της PwC για τους 1.200
εργαζομένους της δίνει την ευκαιρία να
αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο του προσωπικού τους χρόνου, στο πλαίσιο ενός
περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ευελιξίας, καθώς βάσει προσωπικής επιλογής
μπορούν πλέον να εργάζονται μακριά από
το γραφείο. Βασικός παράγοντας για την
υλοποίησή του αποτελεί η ισχυρή τεχνολογική υποδομή, που καθιστά εφικτή την
εργασία από οποιοδήποτε σημείο.
Η ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο στον
τρόπο εργασίας, αλλά και η αναζήτηση

GRANT THORNTON
EUROBANK

Γ

ια τρίτη διαδοχική χρονιά, η
Eurobank και η Grant Thornton
απένειμαν τα Βραβεία Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Growth
Awards», βραβεύοντας, συνολικά, επτά ελληνικές επιχειρήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν, συμβάλλοντας στη
διαμόρφωση μιας νέας προοπτικής στην
ελληνική επιχειρηματική σκηνή.
Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο
διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ.
Φωκίων Καραβίας, προαναγγέλλοντας τη
δημιουργία κέντρου ψηφιακής γνώσης και
διασύνδεσης για επιχειρηματίες, μια νέα
πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Eurobank,
θέτοντας στην υπηρεσία των επιχειρήσεων, χωρίς κόστος, πληροφορίες, εργαλεία
και το συνολικό ψηφιακό οικοσύστημα της
τράπεζας για τη δική τους ανάπτυξη και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό, με τη συνεργασία κορυφαίων εταίρων και συνεργατών,
όπως η Google.
Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η
κ. Inma Martinez, Venture Partner της εταιρίας Deep Science Ventures, η οποία αναφέρθηκε στον ρόλο που θα διαδραματίσει
η τεχνητή νοημοσύνη στο άμεσο μέλλον
και στην τεχνολογική μετάβαση των επιχειρήσεων στον 21ο αιώνα. Η κ. I. Martinez
ανέπτυξε την αναμενόμενη συνεργασία
ανθρώπων και μηχανών και τις μεγάλες

προκλήσεις στο πλαίσιο της μετάβασης
από την εποχή του IQ στην εποχή του EQ,
αναδεικνύοντας την αξία της ανθρώπινης,
δημιουργικής σκέψης.
Στις τοποθετήσεις τους, ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ.
Νικόλαος Καραμούζης, και ο διευθύνων
σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλειος Καζάς, αναφέρθηκαν στη σύνδεση
και τον καταλυτικό ρόλο της υγιούς επιχειρηματικότητας με την ανάπτυξη και την
προοπτική της χώρας. «Οι επιχειρήσεις που
βραβεύονται σήμερα αντιπροσωπεύουν μια
ελληνική επιχειρηματική κοινότητα που
μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για
ένα καλύτερο αύριο, μια νέα, εξωστρεφή
και δυναμική ελληνική επιχειρηματικότητα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως
καταλύτης μιας ισχυρής και διατηρήσιμης
ανάπτυξης» σημείωσε ο κ. Ν. Καραμούζης,
προσθέτοντας, ωστόσο, πως «οι δυνατότητες της Ελλάδας για παραγωγική ανασυγκρότηση είναι μεγάλες, αρκεί όμως
παράλληλα να πείσουμε πως θα αποφύγουμε τα ίδια λάθη, ότι το πολιτικό σύστημα έχει αφήσει πίσω του τον ασύδοτο και
ανεύθυνο λαϊκισμό και ότι είμαστε έτοιμοι
να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε τις
αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις». Όπως υπογράμμισε ο κ. Β. Καζάς, «επιβραβεύουμε
την αριστεία των ελληνικών επιχειρήσεων, συνδυάζοντας τη λογική των αριθμών
με το ανθρώπινο αποτύπωμα. Με πνεύμα
καινοτομίας και όραμα για το μέλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις όχι μόνο επιβίωσαν
αλλά κατάφεραν να παραμείνουν κερδοφόρες, να αναπτύξουν τις εργασίες τους και
να δώσουν ξανά προοπτική στην οικονομία.
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GROWTH
AWARDS 2019
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περισσότερων επιλογών όσον αφορά τη
διαχείριση του προσωπικού χρόνου, ήταν
τα κυριότερα σημεία που αναδείχθηκαν
από τη διεξαγωγή εσωτερικών ομάδων
εργασίας, αλλά και του «Global People
Survey», της έρευνας που διεξάγει η PwC
παγκοσμίως στους ανθρώπους της.
Η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Human
Capital Leader της PwC Ελλάδας, δηλώνει
σχετικά: «Στην PwC προτεραιότητά είναι οι
άνθρωποί μας και κύριος στόχος μας είναι
να βελτιώνουμε όχι μόνο τις συνθήκες εργασίας αλλά και συνολικά την ποιότητα ζωής τους. Το πρόγραμμα εργασίας εξ αποστάσεως είναι ένα βήμα που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων
μας και συντελεί σε μια διαδικασία αλλαγής εργασιακής κουλτούρας που προάγει
τη συνεργασία, την εκτενή χρήση των νέων
τεχνολογιών και εργαλείων, αλλά και τη
βελτίωση της καθημερινότητας τους. Το
μέλλον της εργασίας βρίσκεται ήδη εδώ,
δημιουργώντας νέες προκλήσεις και βάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε άμεσα, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον που ευνοεί την εξέλιξη
των ανθρώπων μας, οι οποίοι καθημερινά
δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους».

Συνεχίζουμε σταθερά να στηρίζουμε τους
πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας,
αλλά και κάθε προσπάθεια που δημιουργεί
αξία, νέες θέσεις εργασίας και ένα καλύτερο αύριο για τους νέους. Παραφράζοντας
τον αλεξανδρινό ποιητή, “πάλ’ εις μικρόν
γενναίοι” ευελπιστούμε ότι και του χρόνου θα έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες
υποψηφιότητες με ξεκάθαρο όραμα για την
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονομίας».
Στο χαιρετισμό του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Φ. Καραβίας, αναφέρθηκε στην αξία του θεσμού των «Growth
Awards» και στη συμπόρευση με την Grant
Thornton, με κύριο στόχο την επιβράβευση
επιχειρήσεων που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της χώρας στην πορεία της
προς την ανάπτυξη: «Είστε επιχειρήσεις
που επενδύσατε στην εξωστρέφεια, στην
καινοτομία, στην έρευνα, στα νέα προϊόντα.
Και πετύχατε, στηρίζοντας την απασχόληση, φτιάχνοντας ποιοτικές θέσεις εργασίας μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες,
δημιουργώντας συγχρόνως αξία για τους
μετόχους σας. Θέλουμε να είμαστε σταθεροί σύμβουλοι και συνεργάτες σε όλες
τις φάσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και σήμερα, τόσο εμείς όσο και
εσείς, έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση
που πηγαίνει πέρα από τη συγκυρία ή τη
χώρα μας. Σε όλο τον κόσμο ζούμε μια 4η
βιομηχανική επανάσταση, που προκύπτει
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από την εξέλιξη, τη διείσδυση και τη συγχώνευση των νέων τεχνολογιών σε όλες
τις φάσεις της παραγωγής [...]. Τα τελευταία
τρία χρόνια επενδύσαμε πάνω από €150 εκ.
για τις τεχνολογικές μας υποδομές, γιατί
έχουμε θέσει ένα στόχο που αποτελεί ταυτόχρονα δέσμευση: να γίνουμε η πιο άμεση,
φιλική και ψηφιακά ώριμη τράπεζα στην
Ελλάδα. Το απόθεμα τεχνογνωσίας που
συσσωρεύσαμε μέχρι τώρα στη δική μας
διαδρομή προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό να το μοιραστούμε –με τους πελάτες
μας αλλά και με όλη την επιχειρηματική
κοινότητα. Δημιουργούμε ένα κέντρο ψηφιακής γνώσης και διασύνδεσης για τους
επιχειρηματίες που θέλουν να εξελίξουν
περαιτέρω την επιχείρησή τους. Θέτουμε
στη διάθεσή τους πληροφορίες, εργαλεία
και το συνολικό “ψηφιακό οικοσύστημα”

της τράπεζας για τη δική τους ανάπτυξη».
Οι partners της Grant Thornton κ.κ. Θανάσης Ξύνας, Χριστίνα Τσιρώνη και Λίνα
Καζά παρουσίασαν έρευνα που φέρνει στο
προσκήνιο το ελληνικό επιχειρείν σήμερα,
μέσω της αξιολόγησης 8.000 επιχειρήσεων
από 92 κλάδους της οικονομίας. Η Grant
Thornton αποτυπώνει στον αναπτυξιακό
χάρτη την απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από το επιστημονικό μοντέλο Health/Growth Matrix. Το μοντέλο
αξιολογεί την αναπτυξιακή δυναμική των
επιχειρήσεων με βάση δείκτες χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και υγείας, ενώ
αποτυπώνει μέσω ερωτηματολογίου τις
προσδοκίες των ελλήνων επιχειρηματιών,
φέρνοντας στο προσκήνιο τις στρατηγικές
που σκοπεύουν να ακολουθήσουν για να
αναπτυχθούν.

Οι έξι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκαν φέτος είναι:
Λειτουργική/Επιχειρησιακή βελτίωση:
Ανάπτυξη προϊόντος/αγορών:
Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική κουλτούρα:
Επενδύσεις:
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη:
Επιχειρηματική αριστεία

ΠΛΑΊΣΙΟ COMPUTERS
JUMBO AEΕ
B. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
ELVALHALCOR S.A.
ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ - ΦΥΣΙΚΌ ΜΕΤΑΛΛΙΚΌ ΝΕΡΌ ΖΑΓΟΡΙ
CHIPITA S.A.

Τέλος, φέτος, απονεμήθηκε για πρώτη φορά το βραβείο «Ψηφιακής Εξέλιξης» στον Όμιλο ΟΤΕ.
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