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Η Μεσογειακή Ομοσπονδία Ελεγκτών - Λογιστών (Federation des Experts Comptables Mediterranees, FCM) είναι η επίσημη, αναγνωρισμένη περιφερειακή οργάνωση Ινστιτούτων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και αντιπροσωπεύει 16
οργανισμούς στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής, με περισσότερους από
400.000 επαγγελματίες ελεγκτές λογιστές από 12 χώρες. Μεταξύ των χωρών συμπεριλαμβάνονται ορισμένες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τον ελεγκτικολογιστικό
θεσμό, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Κύπρος, αλλά και η ACCA της Αγγλίας.
Η FCM ιδρύθηκε το 1999 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και εκπροσωπεί τον
ελεγκτικολογιστικό θεσμό στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Είναι αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ελεγκτών Λογιστών (IFAC), την Παγκόσμια
Τράπεζα και άλλους φορείς.
Στους σκοπούς της FCM συμπεριλαμβάνονται η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ινστιτούτων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χωρών της Μεσογείου, η
ανταλλαγή γνώσεων ως και τεχνική υποστήριξη των μελών της, με στόχο τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Επίσης, έχει στόχο να ασχολείται
με τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της και να συνδράμει στην ανάπτυξη του
ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος στην περιοχή της Μεσογείου. Τέλος, αποτελεί τον φορέα μέσω του οποίου οι απόψεις των μελών του, μετά από κατάλληλη
επεξεργασία, διαβιβάζονται σε διεθνείς οργανισμούς (IFAC, Accountancy Europe),
στις ρυθμιστικές αρχές και στα αρμόδια όργανα.
Το ΣΟΕΛ είναι ιδρυτικό μέλος της FCM, η οποία ιδρύθηκε το 1999 μετά από πρωτοβουλία λίγων χωρών. Η ενεργή συμμετοχή του ΣΟΕΛ είχε ως αποτέλεσμα να
του ανατεθεί για την περίοδο 2009-2010 η προεδρία, διά του τότε αντιπροέδρου
Γ. Σαμοθράκη, ο οποίος, με την υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ,
κατόρθωσε να επεκτείνει την παρουσία της FCM διεθνώς και να αυξήσει τις χώρες μέλη της FCM, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν Ινστιτούτα από χώρες όπως
το Ισραήλ και η Ρουμανία.
Τη σκυτάλη της εκπροσώπησης του ΣΟΕΛ στην FCM έχει τα τελευταία χρόνια
αναλάβει με ιδιαίτερη επιτυχία ο Παναγιώτης Αλαμάνος, μέλος της Επιτροπής
Διεθνών Σχέσεων και διευθύνων σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe. Η συμβολή του στην
επίτευξη των στόχων και η συνδρομή του στην προώθηση των θέσεων της FCM
αναγνωρίστηκε από όλα τα μέλη της και ομόφωνα τον εξέλεξαν πρόσφατα πρόεδρο για τη διετία 2020-2021.
Η ανάληψη της προεδρίας της FCM για δεύτερη φορά από το ΣΟΕΛ αντικατοπτρίζει την αναγνώριση του κύρους του ελληνικού ελεγκτικολογιστικού θεσμού και
επιβραβεύει τις πρωτοβουλίες του ΣΟΕΛ για την ανάπτυξη του θεσμού στην περιοχή της Μεσογείου.

ACCOUNTANCY
GREECE

ACCOUNTANCY GREECE

38

index
04.
12.

News

Η λογιστική
μεταρρύθμιση
και η μάχη με
τη φοροδιαφυγή, Θεόδωρος
Σκυλακάκης

16.

Πέντε χρόνια από την
εισαγωγή του
Ν. 4308/2014,
Χαρίλαος Αλαμάνος, ΣΟΕΛ,
SOL CROWE

20.

Νέα εργαλεία
στη διάθεση
του ελεγκτικού
- λογιστικού
επαγγέλματος,
Abdul Goffar,
ACCA

24.

Χαρτογραφώντας το μέλλον
της ενεργειακής σκακιέρας
στην Ελλάδα,
Μιχάλης Θωμαδάκης, Grant
Thornton

26.

Ελληνική
επιχείρηση και
τεχνολογία: Οι
τρεις σημαντικότερες
προκλήσεις για
το 2020, Στέλιος
Βογιατζής,
Mazars

2

28.

Η ασφάλεια και
η προστασία
των προσωπικών δεδομένων
στην ψηφιακή
εποχή, Διονύσιος Αλευράς,
Grant Thornton

30.

Χαρτογραφώντας τις
αλλαγές στην
Προστασία
Προσωπικών
Δεδομένων,
Grant Thornton

34.

Η τεχνολογία δεν είναι
πανάκεια, Grant
Thornton

38.

Σημαντικότερα θέματα
ελέγχου (Key
Audit Matters),
Νικόλαος Τσιμπούκας, DFK
PD Audit A.E

44.

Η αποτίμηση
αποθεμάτων:
Ένα ενδιαφέρον λογιστικό
ζήτημα μεγάλης σημασίας,
Φίλιππος Β.
Φίλιος

48.

Εταιρική διακυβέρνηση: O
ακρογωνιαίος
λίθος για τον
αποτελεσματικότερο έλεγχο
Ελευθερία Σπυρίδωνος, Grant
Thornton

50.

CFOs: Πρώτη σε
αισιοδοξία η Ελλάδα, Deloitte

52.

Πρώτη σε
αισιοδοξία η
Ελλάδα σχετικά
με τις οικονομικές προοπτικές
της, σύμφωνα
τους έλληνες
CFOs, Deloitte

54.

Ερευνα
Property
Lending
Barometer 2019,
KPMG

56.

Global
Economy
Watch: Το 2020
η χρονιά του
«slowbalisation»
για την παγκόσμια οικονομία,
PwC

58.

68.

60.

70.

Αβεβαιότητα
στο διεθνές
φορολογικό
περιβάλλον, ΕΥ

Ελληνικές
οικογενειακές
επιχειρήσεις
και το μέλλον
τους Κατερίνα Πολυζώη,
KPMG

62.

Η κόπωση από
τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες
και η ανάγκη
διατήρησης της
ιδιωτικότητας,
ΕΥ

64.

Απαραίτητος ο
ψηφιακός μετασχηματισμός
του εσωτερικού
ελέγχου, ΕΥ

65.

Developing
Leadership
Skills, Τόνια
Παρίση, KPMG

66.

Έκθεση Digital
Trust Insights,
PwC

Έκθεση
«Paying Taxes
2020», PwC

Ψηφιακός
μετασχηματισμός και cyber
security στη
ναυτιλιακή βιομηχανία, Πάρης
Καραγιάννης,
KPMG

72.

Υπεύθυνη βιώσιμη Χρηματοοικονομική,
Κωνσταντίνος
Ζοπουνίδης

76.

Η Μπαρτσελόνα κατακτά
την κορυφή
του Deloitte
Football Money
League, Deloitte

80.
84.

Εταιρικά νέα

Η ιστορία του
χαρτοσήμου,
Κωνσταντίνος
Ι. Νιφορόπουλος, Ωρίων Α.Ε.

74.

Η καθιέρωση ηθικών
συστημάτων
τεχνητής νοημοσύνης, EY

75.

Οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και η επίτευξη μηδενικών
εκπομπών
αερίων, ΕΥ

38

ΜΑΡΤΙΟΣ

           2020

ACCOUNTANCY GREECE

38

NEWS Eν περιλήψει...

Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ
(IFAC) ανακοινώνει ότι είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό η τελευταία έκθεση της
επιτροπής Professional Accountants in
Business (PAIB) με τίτλο: «Κατανόηση και
επικοινωνία για τη δημιουργία αξίας Προτεραιότητες για τους ελεγκτές - λογιστές στις επιχειρήσεις» («Understanding
and Communicating Value Creation Priorities for Accountants in Business»).
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2uDx35S.
Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ
(IFAC) ανακοινώνει ότι είναι πλέον διαθέσιμη η νέα έκθεσή της περί ενίσχυσης
της εταιρικής έκθεσης για την αντιμετώπιση των αναγκών των επενδυτών και
των άλλων συμφεροντούχων («Point of
View on Enhancing Corporate Reporting»).
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/30YQi6j.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ
ΕΛΈΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ (IAASB)
ανακοινώνει ότι η ομάδα υποστήριξης,
υλοποίησης και εφαρμογής του ΔΠΕ 540
(Αναθεωρημένο) δημιούργησε εγχειρίδιο
με θέμα: «Ενημέρωση Πελάτη Ελέγχου»
(«Audit Client Briefing»), σύμφωνα με
αντίστοιχο που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο ΟΕΛ Καναδά τον Οκτώβριο 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2O2AR7L.
Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ
(IFAC) ανακοίνωσε το πρώτο της συμβούλιο με πλειοψηφία γυναικών. Η εκλογή
των οκτώ μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων πέντε γυναικών, πραγματοποιήθηκε κατά την ετήσια
Γ.Σ. της IFAC στο Βανκούβερ του Καναδά.
Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ
(IFAC) επικαιροποίησε τον «Οδηγό Πρακτικών Διοίκησης» (Practice Management
Guide), περιλαμβάνοντας τις αλλαγές που
έγιναν στον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας
για Επαγγελματίες Ελεγκτές - Λογιστές
του 2018 (συμπεριλαμβανομένων των Δι-

4

εθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας), από τον
Ιούνιο του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/30V21mj.
Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ
(IFAC) δημοσίευσε την πρώτη δόση μιας
νέας σειράς βοηθημάτων με τίτλο: «Διερεύνηση του κώδικα δεοντολογίας του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές
(IESBA)» («Exploring the IESBA Code»).
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2O2BIFv.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΕΓΚΤΏΝ
ΛΟΓΙΣΤΏΝ ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ FEE) δημοσιοποιεί έκθεση του Sir
Donald Brydon σχετικά με την αναθεώρηση του ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο
και την πρόοδο του Συμβουλίου Διεθνών
Προτύπων Ελέγχων και Διασφαλίσεων
(IAASB) ως προς τον έλεγχο των λιγότερο σύνθετων οντοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το
πλήρες κείμενο της έκθεσης, ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2TZtTUM.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΕΓΚΤΏΝ
ΛΟΓΙΣΤΏΝ ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ FEE) δημοσιοποιεί έκθεσή της με θέμα:
«Ο ρόλος των ελεγκτών στη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες:
εθνικές απαιτήσεις για τις τράπεζες και
τις ασφαλιστικές εταιρείες» («Auditors’
role in anti-money laundering: national
requirements for banks and insurance
companies»). Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της
έκθεσης, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2GqhqRU.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ
ΕΠΟΠΤΕΊΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ (CEAOB) δημοσίευσε προγράμματα εργασίας για το 2020
και νέες κατευθυντήριες γραμμές για το
ευρωπαϊκό ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο
ενιαίου ηλεκτρονικού μορφοτύπου (ESEF)
και την εναλλαγή των ελεγκτών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://bit.

Από την Επιτροπή
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

ly/2O2gwPW και https://bit.ly/2RtfcYu.
Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ
(IFAC) ανακοίνωσε νέα έκθεσή της περί
λήψης μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://bit.ly/2vjuJkS.
Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ
(IFAC) ανακοίνωσε ότι απονέμει το βραβείο Global Leadership Award στον ιάπωνα
οικονομολόγο και πρώην πρόεδρο της IFAC
Aki Fujinuma, τιμώντας έτσι την εικοσαετή και πλέον προσφορά του στη δόμηση
και θεμελίωση της δημόσιας εμπιστοσύνης στο επάγγελμα του ελεγκτή - λογιστή.
Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ
(IFAC) ανακοίνωσε παγκόσμιο συνασπισμό
υπό την ηγεσία της για την αντιμετώπιση
της ανάγκης για ισχυρή διαχείριση των
δημόσιων οικονομικών στις αναδυόμενες
οικονομίες, με κύριο μέλημα την εξάλειψη φαινομένων απάτης και διαφθοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2NZO3Kn.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ
ΕΛΈΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ (IAASB)
δημοσιεύει δηλώσεις και σχόλιά του για
τον έλεγχο των λιγότερο σύνθετων οντοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://bit.ly/2NXyfbh.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ
ΕΛΈΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ (IAASB)
βελτιώνει και εκσυγχρονίζει το ΔΠΕ 315
για πιο αξιόπιστη εκτίμηση κινδύνου. Για
περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για
το πλήρες κείμενο του Προτύπου, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
bit.ly/37wDV3B.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΈΣ (IESBA) αναθεωρεί το Μέρος
4Β του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/36zGnF7.
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Tα νέα του ΣΟΕΛ
ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2019,
πραγματοποιήθηκαν παρουσία του προέδρου και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΙΕΣΟΕΛ, του Διοικητικού προσωπικού του
ΣΟΕΛ και του ΙΕΣΟΕΛ καθώς και μελών
των Διοικητικών Συμβουλίων των Ελεγκτικών Εταιρειών, εγκαίνια του ισογείου
χώρου στο κτίριο που στεγάζεται το ΣΟΕΛ,
επί της οδού Καποδιστρίου 28.
Ακολούθησε συνάντηση του Εποπτικού
Συμβουλίου με τα Διοικητικά Συμβούλια των Ελεγκτικών Εταιρειών, στον ίδιο
χώρο, με θέματα σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό, το ασφαλιστικό, τον
Ποιοτικό Έλεγχο, τα όρια του ελέγχου των
Ανωνύμων Εταιρειών και διάφορα άλλα.
ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2020, ο
πρόεδρος του ΣΟΕΛ/ΙΕΣΟΕΛ κ. Χαρίλαος Αλαμάνος προσκάλεσε τα Διοικητικά
Συμβούλια των Ελεγκτικών Εταιρειών, τα
μέλη των Συμβουλίων και των Επιτροπών
ΣΟΕΛ/ΙΕΣΟΕΛ, τους εισηγητές του ΣΟΕΛ/
ΙΕΣΟΕΛ καθώς και το Διοικητικό Προσωπικό ΣΟΕΛ/ΙΕΣΟΕΛ, στη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας που πραγματοποιήθηκε
στο ισόγειο χώρο του ΣΟΕΛ, επί της οδού
Καποδιστρίου 28.
Ο πρόεδρος του ΣΟΕΛ/ΙΕΣΟΕΛ, ευχήθηκε
σε όλους ευτυχισμένο και δημιουργικό
έτος.
«ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2020 ΤΟ
ΣΟΕΛ άνοιξε τις πόρτες του σε πάνω από
150 νέους υποψηφίους Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Όλοι οι προσελθόντες κλήθηκαν να δώσουν τον κατά
το άρθρο 12 του π.δ.226/1992 όρκο, στον
νέο ισόγειο χώρο των εγκαταστάσεων του
ΣΟΕΛ.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού
Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, καλωσόρισαν τα
νέα Μέλη και τους ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία. Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ κ. Χαρίλαος Αλαμάνος τους επισήμανε τις απαιτούμενες δεξιότητες που θα πρέπει να
διαθέτει κάποιος για να πετύχει στον χώρο
αυτό, τους ενημέρωσε για το διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον του επαγγέλματος
και τους διαβεβαίωσε ότι το ΣΟΕΛ θα είναι
πάντα δίπλα τους, προσφέροντάς τους ένα
κλίμα ασφάλειας και αισιοδοξίας."
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Tα νέα του ΣΟΕΛ

Ταμεία
Επαγγελματικής
Ασφάλισης:
Η αξιόπιστη
λύση για
συμπληρωματική
σύνταξη

Έ

ναν ενδεδειγμένο και αξιόπιστο τρόπο συμπληρωματικής
συνταξιοδοτικής αναπλήρωσης αποτελούν τα Ταμεία
Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα οποία
μπορούν, μεταξύ άλλων, να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των
«εθνικών» επενδύσεων, όπως συμβαίνει
στο εξωτερικό. Όπως επισημάνθηκε στο 1ο
Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, που
διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) σε
συνεργασία με την Ethos Media, όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να κινηθούν με πιο συστηματικό τρόπο, ώστε να
υπάρξει η κατάλληλη κουλτούρα και εκπαίδευση στην αγορά. Παράλληλα, αναγκαία
είναι η απλούστευση των διαδικασιών για
την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού, όπως
και μια ενιαία εποπτεία που θα διασφαλίζει
τη μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να
διευκολύνεται η σύσταση των ΤΕΑ.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός

8

ότι η κοινοτική Οδηγία 2016/2341 (IORPII),
που αναμένεται να ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, όπως σημείωσε
στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.
Ιωάννης Βρούτσης. Εξάλλου, όπως εξήγησε, η κυβέρνηση πιστεύει στον θεσμό και
έχει ως στόχο τη στήριξη των ΤΕΑ.
Όπως σημείωσε, από την πλευρά της, η
πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
κ. Βασιλική Λαζαράκου, η νέα Οδηγία συμβάλλει στη διασφάλιση της χρηστής και
συνετής διαχείρισης.
Το δικό του στίγμα γύρω από τα τελευταία δεδομένα και τον ρόλο που μπορούν
να διαδραματίσουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης έδωσε, από την πλευρά
του, ο επικεφαλής της ΕΛΕΤΕΑ, δρ Χρήστος Νούνης. Ο θεσμός, άλλωστε, αναπτύσσεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια:
Μόλις πέρσι συστάθηκαν 5 ΤΕΑ, ενώ για
το πρώτο τρίμηνο του 2020 αναμένονται

επιπλέον 5 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία,
η ελληνική αγορά επαγγελματικής ασφάλισης αριθμούσε, ώς τα τέλη του 2019,
συνολικά 23 Ταμεία, με συνολικό ενεργητικό που προσέγγισε το 1,6 δισ. ευρώ ή, σε
ποσοστό επί του ΑΕΠ, μόλις 0,84%. Το δε
ποσοστό των ενεργών ασφαλισμένων σε
ΤΕΑ, επί του συνόλου των απασχολούμενων, ανέρχεται στο 4,1%. Όπως επεσήμανε,
μεταξύ άλλων, ο κ. Νούνης, ελληνικές και
πολυεθνικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται
πλέον έντονα, σηματοδοτώντας μια νέα
φάση στον θεσμό. Τέλος, σημείωσε πως
η παρουσία των συνέδρων ξεπέρασε κάθε
προσδοκία, με ομιλητές υψηλού κύρους
και εξειδίκευσης, γεγονός που αποτελεί
εχέγγυο για την ορθότερη ανάδειξη του
θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης.
Ιδιαίτερη στιγμή για το συνέδριο αποτέλεσε η παρουσία του επικεφαλής της
EIOPA, κ. Gabriel Bernardino, ο οποίος

κ. Παναγιώτης Ζαμπέλης, στηλίτευσε τα
«κακώς κείμενα» της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια, εξηγώντας τους λόγους για
τους οποίους δεν υπήρξε η απαιτούμενη
ανάπτυξη 18 χρόνια μετά το 2002, από τον
πρώτο νόμο για τα ΤΕΑ (Ν. 3029/2002). Συγκεκριμένα: Άργησαν να δοθούν τα φορολογικά κίνητρα, οι εισφορές προς την
κοινωνική ασφάλιση είναι πολύ υψηλές,
υπήρχαν προβληματικές κανονιστικές
διατάξεις (π.χ. 100 άτομα), ενώ ακόμα και
τώρα ο τομέας των ΤΕΑ δεν έχει λάβει τη
θέση που του αρμόζει στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Όπως κατέληξε
ο κ. Ζαμπέλης, ο θεσμός των ΤΕΑ είναι η
μόνη διέξοδος για τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές.
Με το θέμα της συνοχής και την ανάγκη συνεργασιών ασχολήθηκε το Panel
1 «Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης:
Σύμπραξη κοινωνικών εταίρων».
Ο κ. Χαράλαμπος Α. Κατσιπουλάκης, οικονομικός διευθυντής Tsakos Columbia

           2020

δεν θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του συνταξιοδοτικού».
«Κύρια αποστολή είναι η συμπλήρωση
της ασφάλισης. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους επενδυτικούς και λειτουργικούς κινδύνους», σημείωσε η κ. Ευφροσύνη Ε. Κουσκουνά, πρόεδρος της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής. Τόνισε δε, πως η
νέα Οδηγία ενισχύει τη διαφάνεια και την
ελευθερία των διασυνοριακών σχέσεων.
Για τη διαχείριση κεφαλαίων Επαγγελματικών Ταμείων μίλησε ο κ. Γιώργος
Σκιαδόπουλος, καθηγητής των Queen Mary
University of London και Πανεπιστημίου
Πειραιώς, εστιάζοντας την προσοχή του
σε τεχνικά ζητήματα, νέες στρατηγικές
επενδύσεις και στο τι μπορεί να κάνει
κανείς για να ικανοποιήσει έναν συνταξιούχο. Μεταξύ άλλων, έθεσε τη Μεγάλη
Βρετανία ως παράδειγμα προς μίμηση για
τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της AON Hewitt,

ΜΑΡΤΙΟΣ

σημείωσε ότι είναι ανάγκη να κινητοποιηθούν επιπλέον φορείς και κεφάλαια.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «με τη χρήση των
κεφαλαιαγορών μπορούμε να κλείσουμε το συνταξιοδοτικό κενό, με στόχο μακροπρόθεσμα υψηλότερες αποδόσεις και
συντάξεις». Όπως σημείωσε, «δεν είμαι
εδώ να σας πω τι θα κάνετε με τις συντάξεις», αναφέροντας ότι, σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή/διεθνή εμπειρία, σήμερα είναι
μια τεράστια ευκαιρία και η ορθή χρονική
στιγμή για αλλαγές: «Η Ελλάδα βγαίνει μετά από μια τεράστια κρίση, αναπτύσσεται
και είναι η σωστή στιγμή για τις μεταρρυθμίσεις», τόνισε. Από την άλλη πλευρά,
σύμφωνα με τον Bernardino, είναι απαραίτητη μια ενιαία ισχυρή εποπτεία, ώστε
να δημιουργηθεί μια βιομηχανία βιώσιμη,
με αξιοπιστία και φερεγγυότητα. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ανέφερε ότι «η
ατζέντα είναι φιλόδοξη, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση, και ως EIOPA και θεσμοί
έχουμε μια ευθύνη: αν δεν κάνουμε κάτι,
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Shipmanagement και πρόεδρος ΤΕΑ Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου
και Συνεργατών, αναφέρθηκε στη λειτουργία του επαγγελματικού ταμείου του
Ομίλου, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι
αποτελούν το μεγαλύτερό τους περιουσιακό στοιχείο. Όπως επεσήμανε, έχει σημασία η συνέργεια και η φερεγγυότητα και
απαιτείται κουλτούρα - παιδεία. Σημείωσε
δε, ότι σήμερα στο επαγγελματικό ταμείο
του Ομίλου εντάσσονται εργαζόμενοί του
(ναυτικοί) αλλοδαποί, συνεισφέροντας
στην εισροή συναλλάγματος.
Ο κ. Ιωάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, ξεκίνησε από την παραδοχή πως το συνταξιοδοτικό παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα.
Το τελευταίο διάστημα όλη η κουβέντα,
όπως επεσήμανε, γίνεται για το πώς θα
βελτιώσουμε τον 1ο πυλώνα, σημειώνοντας ότι πρέπει να βάλουμε μαζί και τους 3
πυλώνες. Τόνισε, επίσης, ότι η πολιτεία θα
έπρεπε να δει πιο θερμά την προσέλκυση
μακροχρόνιων μεγάλων επενδυτών.
Ο κ. Χαρίλαος Αλαμάνος, πρόεδρος του
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
(ΣΟΕΛ) και του ΤΕΑ-ΣΟΕΛ, επεσήμανε ότι
είναι ανάγκη να βρεθεί λύση στο φορολογικό για να προχωρήσει η επαγγελματική
ασφάλιση, ενώ παραδέχθηκε πως το 2012
χάθηκε η αξιοπιστία με το PSI.
Ο κ. Νικόλαος Μοσχάτος, διευθυντής
Ανθρωπίνων Πόρων της Accenture, ανέφερε ότι το 2017, με τη βοήθεια των συμβούλων τους κατάφεραν να ιδρύσουν το
Ταμείο. «Στις όποιες κινήσεις που κάναμε
για τη διεύρυνση του προγράμματος δεν

10

38

ασχοληθήκαμε μόνο με τις υψηλές αποδόσεις ή το φορολογικό. Το πιο σημαντικό
κέρδος ήταν ότι σιγά-σιγά ο κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται την αξία των ΤΕΑ»,
επεσήμανε ο ίδιος.
Ο κ. Αλέξανδρος Παπαζέκος, διευθυντής
ΤΕΑ-ΕΛΤΑ, ανέφερε ότι «έχουμε δώσει
ώς τώρα 97 εκατ. ευρώ και μεσοσταθμικά
15.000 ευρώ κατά την αποχώρηση, σημειώνοντας ότι, παρά τα προβλήματα, είχαμε
τη στήριξη διοίκησης, υπουργείου κ.λπ.»
Η κυρία Γεωργία Μουρλά, αναπληρώτρια
επιτελική διευθύντρια Σχέσεων με Εκδότριες και πρόεδρος ΤΕΑ Χρηματιστηρίου
Αθηνών, τόνισε ότι «για εμάς ήταν μονόδρομος, παρά το ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης που είχαμε. Θέλουμε να στηρίξουμε
τον θεσμό με κάθε τρόπο». Η ίδια επεσήμανε ότι «πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
την κεφαλαιαγορά για να κλείσουμε το συνταξιοδοτικό κενό σε Ευρώπη - Ελλάδα».
Τους στόχους και τον ρόλο που διαδραματίζει στην επαγγελματική ασφάλιση η
AEIP παρουσίασε, από την πλευρά του, ο
γενικός γραμματέας κ. Bruno Gabellieri,
European Association of Paritarian
Institutions (AEIP), ο οποίος βρέθηκε και
αυτός στην Αθήνα μαζί με τον κ. Gabriel
Bernardino, επικεφαλής της EIOPA, για
τις ανάγκες του συνεδρίου. «Πρέπει να
πείσετε τους νέους, δηλαδή τους μελλοντικούς συνταξιούχους, για τα οφέλη της
επαγγελματικής ασφάλισης» τόνισε. Σημείωσε πως τα εργαλεία υπάρχουν, και οι
μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Με τις επενδύσεις στο τρέχον περιβάλ-

λον των χαμηλών και αρνητικών επιτοκίων ασχολήθηκε ο κ. Νικήτας Πιττής, καθηγητής Οικονομετρίας και Chief Economist,
AssetWise Capital Management, τονίζοντας πως πλέον απαιτείται διασπορά στις
επενδύσεις με βάση την επιλογή διαχειριστών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ως
προς τις επενδυτικές επιλογές.
Σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με
βασικές λειτουργίες τέθηκαν επί τάπητος
στο Panel 2 «Σύσταση, οργάνωση, εποπτεία
και διαχείριση λειτουργίας ΤΕΑ».
Όπως έγινε γνωστό, οι εποπτικές αρχές
δηλώνουν παρών στο εν λόγω εγχείρημα.
Κατά γενική ομολογία, οι διαδικασίες σύστασης παραμένουν χρονοβόρες, η εποπτεία κατακερματισμένη, ενώ το κόστος
λειτουργίας υψηλό, αν και θα μπορούσε να
μειωθεί με την υιοθέτηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Σημαντικό στοιχείο,
σύμφωνα με τους ομιλητές, αποτελεί το
γεγονός πως στα ΤΕΑ προβλέπονται καθορισμένες εισφορές.
Στον αντίποδα, απειλή θα μπορούσε να
αποτελέσει η Πανευρωπαϊκή Σύνταξη
(PEEP), λόγω μεγέθους, και το γεγονός πως
θα συμμετέχουν στο εγχείρημα τράπεζες
ή άλλες μεγάλες χρηματοοικονομικές
οντότητες και απευθύνονται σε μεγάλες
πληθυσμιακές ομάδες.
Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα
και οι προκλήσεις, ενώ στο επίκεντρο
βρέθηκε και η δυνατότητα σύστασης Ταμείου όπου θα συμμετέχουν εργαζόμενοι
διαφορετικών κλάδων. Όπως έγινε σαφές, τα ΤΕΑ αποτελούν την εναλλακτική
λύση, σε αντίθεση με όσους συνδέουν τα

αφορετικών asset manager ως προς τη
διαχείριση. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, οι απαιτούμενες κοινοτικές Οδηγίες έχουν ενσωματωθεί και,
παρά τις προκλήσεις, η εποπτεία είναι σε
ικανοποιητικό επίπεδο.
Σημειώθηκε, επίσης, πως απαιτείται
από όλους κουλτούρα όσον αφορά την
αποταμίευση, χαρακτηρίζοντας τα Ταμεία
Επαγγελματικής Ασφάλισης κουμπαρά
«πολυτελείας». Καταλήγοντας, οι ομιλητές του τελευταίου πάνελ σημείωσαν πως
η ίδρυση ενός ΤΕΑ θα είναι προς όφελος
εργοδότη - εργαζόμενου και οι εταιρείες asset management, με την πολύχρονη
εμπειρία και τα σύγχρονα εργαλεία που
διαθέτουν, μπορούν να παρέχουν λύσεις
υψηλής ποιότητας.
Συμμετείχαν: ο κ. Θεοφάνης Μυλωνάς,
πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος,
Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ,
πρόεδρος ΕΘΕ, ο κ. Κρις Αίσωπος, διευθύνων σύμβουλος Alpha Trust και α’ αντιπρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών
(ΕΘΕ), ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, διευθύνων σύμβουλος, Prodea Investments και
β’ αντιπρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών
Επενδυτών (ΕΘΕ), ο κ. Ηρακλής Μπαμπλέκος, πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ,
ο κ. Κίμων Βολίκας, διευθύνων σύμβουλος
Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, ο δρ
Ευστράτιος Σαραντινός, διευθύνων σύμβουλος Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ
και η κ. Μαρία Μαργαριτσανάκη, στέλεχος
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Διεύθυνση Φορέων.
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τις εκτιμήσεις, το 2050 η ηλικιακή ομάδα
των +65 θα αποτελεί περίπου το 34% του
συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα, έναντι 26,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Στο
επίκεντρο βρέθηκε επίσης η 4η βιομηχανική επανάσταση, οι νέες μορφές εργασίας,
η ανάγκη για αποταμίευση κ.ά. Ανέδειξε
το γεγονός πως το 48% των εργαζομένων
έχουν το λεγόμενο «financial stress», ενώ
μόνο στις ΗΠΑ οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες από αυτό υπολογίζεται πως κοστίζουν στα 500 δισ. δολ. τον χρόνο.
Χρήσιμα στοιχεία που αποδεικνύουν τις
προκλήσεις που υπάρχουν σε εγχώριο και
διεθνές επίπεδο ανέδειξε ο κ. Φαίδων Ταμβακάκης, συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του
Δ.Σ. της Alpha Trust για τη διαχείριση των
ΤΕΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα συνταξιοδοτικά ταμεία κατέχουν πάνω από το
10% των μετοχών και πάνω από το 20% των
ομολόγων παγκοσμίως. Ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν τώρα που η Κίνα επιδιώκει
μεγαλύτερη συμμετοχή σε αποταμιεύσεις
- συντάξεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το δημογραφικό, η μακροζωία, οι αποδόσεις και
τα αμοιβαία κεφάλαια ESG στην Ευρώπη.
Με την παρουσία κορυφαίων εταιρειών
από το asset management και θεσμικών
φορέων έλαβε χώρα το Panel 3 «Εποπτεία,
διαχείριση και αποδόσεις επενδύσεων
Επαγγελματικών Ταμείων».
Αυτό που απασχολεί τα ΤΕΑ είναι οι
σίγουρες αποδόσεις με μακροπρόθεσμο
στόχο. Κομβικό στοιχείο πλέον θεωρείται
όχι η απλή διασπορά κινδύνου (μετοχές,
ομόλογα, άλλες επενδυτικές επιλογές)
αλλά και η μείωση του ρίσκου μέσω δι-

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ταμεία με τον 1ο ή τον 3ο πυλώνα αντίστοιχα.
Στο πάνελ συμμετείχαν η δρ Παρασκευή
Τσάμη, γενική διευθύντρια Κοινωνικής
Ασφάλισης, ο κ. Γιώργος Συμεωνίδης,
εκτελεστικό μέλος Συμβουλίου Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής, ο κ. Γιώργος Κεντούρης, αδειούχος αναλογιστής FHAS,
αντιπρόεδρος, AON Hewitt Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, ο κ. Αθανάσιος Δούμας,
ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της
Prudential Informatics, η κ. Άρτεμις Καραθανάση ανώτερη διευθύντρια, Νομικό Τμήμα PwC Greece, o κ. Χαράλαμπος Φύτρος,
β’ αντιπρόεδρος ΕΛΕΤΕΑ, αναλογιστής
και χρηματοοικονομικός αναλυτής ΤΕΑ
Johnson & Johnson και ο κ. Κωνσταντίνος
Κρεμαλής, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, διαχειριστής-εταίρος
στην Κρεμαλής - Δικηγορική Εταιρεία,
διαιτητής στον Οργανισμό Μεσολάβησης
και Διαιτησίας, σύμβουλος επιχειρήσεων.
Στοιχεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος παρουσίασε κατά την ομιλία του ο κ. Νικόλαος
Φίλιππας, καθηγητής Χρηματοοικονομικής
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, επιστημονικός
διευθυντής της Interamerican Research
Center και πρόεδρος στο Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ο οποίος
αποτύπωσε τη μεγάλη εικόνα σε εγχώριο
και διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, στο
επίκεντρο βρέθηκαν οι επιπτώσεις της
μακροζωίας στο συνταξιοδοτικό σύστημα και η αποτελεσματικότητα των αποταμιευτικών προγραμμάτων, μέσω της
υιοθέτησης κατάλληλων μακροχρόνιων
επενδυτικών στρατηγικών. Σύμφωνα με

ACCOUNTANCY GREECE

38

Η λογιστική
μεταρρύθμιση
και η μάχη με τη
φοροδιαφυγή

Ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης ανοίγει τα χαρτιά του ΓΛΚ
στο Accountancy Greece

ΜΑΡΊΑ ΑΚΡΙΒΟΎ
Δημοσιογράφος

Η

λογιστική μεταρρύθμιση, η
αποτελεσματική είσπραξη
των κρατικών εσόδων και η
παροχή φορολογικών κινήτρων για τους συνεπείς επαγγελματίες
που πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους
ηλεκτρονικά είναι μερικές από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που μπαίνουν στο
«μικροσκόπιο» του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από
τότε που ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ανέλαβε τα καθήκοντά του και ήδη επικρατεί η αίσθηση ότι
το κράτος έχει αρχίσει να αναπτύσσει
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μηχανισμούς που θα του επιτρέψουν να
«νοικοκυρέψει» τα οικονομικά του μεγέθη, αποφεύγοντας την κακοδιαχείριση και
τις αλόγιστες σπατάλες του παρελθόντος
που οδήγησαν στην κρίση και τα γνωστά
μνημόνια.
Το μεγάλο «στοίχημα», όπως τονίζει στο
Accountancy Greece, είναι να καταφέρει
να πετύχει βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών σε όλα τα επίπεδα, σε τέτοιο βαθμό
που θα επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης να μειώνει σταδιακά τους
φόρους των ελλήνων πολιτών. Την ίδια
ώρα, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, με την

καθιέρωση του ελάχιστου 30%, έχουν εισαγάγει στον φετινό προϋπολογισμό ένα
έσοδο, αποκλειστικά και μόνο από την πάταξη της φοροδιαφυγής, ύψους 557 εκατομμυρίων ευρώ, με τον πήχη να ανεβαίνει
ακόμη ψηλότερα τα επόμενα χρόνια.

—Κύριε Σκυλακάκη, από την πρώτη
στιγμή που αναλάβατε τα καθήκοντά σας
τονίσατε ότι μία από τις σημαντικότερες
προκλήσεις είναι και η λογιστική μεταρρύθμιση. Να ξέρει το κράτος τι ξοδεύει,
πού το ξοδεύει, τι περιουσία έχει και τι
υποχρεώσεις αναλαμβάνει. Πού βρισκόμαστε;

—Την πρώτη σας ομιλία στη Βουλή την
αφιερώσατε στον ανώνυμο φορολογούμενο. Μετά από σχεδόν 8 μήνες τι μήνυμα
θέλετε να του στείλετε;
Ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώ-

νει αχρείαστα υπερπλεονάσματα λόγω
κακής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Ότι για λογαριασμό του πραγματοποιούμε
επισκόπηση δαπανών σε όλο το κράτος,
μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τις
αρχές του χρόνου, ψάχνοντας σε λεπτομέρεια κάθε είδους δαπάνη. Από το πόσα χιλιόμετρα κάνει –και γιατί– το κάθε
κρατικό αυτοκίνητο μέχρι το κόστος του
ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού ή το
κόστος των ενοικίων που πληρώνει το
κράτος. Σε όλους αυτούς τους τομείς έχουμε ξεκινήσει για πρώτη φορά να μετράμε
συγκεκριμένους δείκτες και παραμέτρους.
Για να ξέρουμε όχι μόνο, για παράδειγμα,
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ση, το κράτος να γνωρίζει τι αγοράζει, να
μπορεί να παρακολουθεί αυτόματα τι έχει
στις αποθήκες του και να διαθέτει ένα
σύγχρονο σύστημα παραγγελιοληψίας.
Πρέπει επίσης να αποκτήσει πραγματική
εικόνα για την αξία των παγίων του. Πόσο
δηλαδή αξίζει η περιουσία του. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια τεράστια σε όγκο
και χρόνο δουλειά.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Δημιουργήσαμε μια επιτροπή με συμμετοχή αξιόλογων ανθρώπων και από
τον ιδιωτικό τομέα και ξεκινήσαμε την
υλοποίηση διαφόρων πτυχών του έργου,
με ομάδες εργασίας που ήδη δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και
μερικές εβδομάδες. Στη φάση αυτή δίνουμε έμφαση στον σχεδιασμό. Γιατί η
μεταρρύθμιση αυτή, η εισαγωγή δηλαδή
της δεδουλευμένης λογιστικής σε όλο το
δημόσιο τομέα, πρέπει να αξιοποιηθεί για
να στηθούν πάνω της πρόσθετες μεταρρυθμίσεις εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού. Συγκεκριμένα, πρέπει, όταν θα
τελειώσει η λογιστική αυτή μεταρρύθμι-
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Πραγματική επιτυχία στις διαπραγματεύσεις
έχεις όχι όταν επιβάλλεις την ισχύ σου αλλά
όταν πείθεις τον άλλο να κάνει αυτό που σε
συμφέρει γιατί αντιλαμβάνεται ότι είναι και
δικό του συμφέρον

αν πληρώνουμε ένα ενοίκιο ακριβά όταν
έχουμε δικό μας ιδιόκτητο ακίνητο αλλά
και πόσα τετραγωνικά αντιστοιχούν σε
κάθε εργαζόμενο και γιατί. Επίσης ελέγχουμε αν το κράτος εισπράττει τα διάφορα
έσοδά του αποτελεσματικά. Όχι μόνο τα
φορολογικά αλλά και διάφορα «ξεχασμένα» έσοδα –από τα έσοδα των λιμενικών
ταμείων μέχρι κάποια τέλη που θα έπρεπε
να εισπράττουν οι δήμοι. Εξετάζουμε επίσης αλλαγές στη μεθοδολογία στις εισπράξεις, ώστε να βοηθήσουμε τους φορείς να
αυξήσουν τα έσοδά τους. Ένα παράδειγμα
είναι να σταματήσουν οι δήμοι να στέλνουν
τις κλήσεις με καθυστέρηση 4 ή 5 ετών,
όταν οι παραβάτες έχουν τελείως ξεχάσει
αν όντως έκαναν παράβαση. Η λογική μας,
όταν αξιολογούμε τη σκοπιμότητα της κάθε δαπάνης, είναι να σκεφτόμαστε όπως
θα σκεφτόταν ο μέσος φορολογούμενος
που πληρώνει.

πετύχουν αυτόν τον στόχο και βρεθούν
στην ανάγκη να πληρώσουν αυξημένη
φορολογία, αυτό θα αφορά τον προϋπολογισμό του 2021. Συνεπώς είναι προς το
συμφέρον και του προϋπολογισμού και
των πολιτών να αρχίσουν να πληρώνουν
ηλεκτρονικά εκεί που χρησιμοποιούσαν
μετρητά και ξέχναγαν ή αδιαφορούσαν να
ελέγξουν αν η πληρωμή τους συνοδευόταν από απόδειξη και φορολογία. Ταυτόχρονα όμως σκοπεύουμε να εισαγάγουμε
πρόσθετα θετικά κίνητρα για τις πληρωμές που γίνονται προς κάποιους επαγγελματίες, όταν αυτές πραγματοποιούνται
ηλεκτρονικά. Οι σχετικές ανακοινώσεις
θα γίνουν μέσα στον επόμενο μήνα. Συμπληρωματικά στην προσπάθεια αυτή θα
παίξουν σημαντικό ρόλο τα ηλεκτρονικά
τιμολόγια, που θα περιορίσουν το φαινόμενο των πλαστών ή πλασματικών τιμολογίων.

—Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το
τέρας που πάντα κυνηγούν οι κυβερνήσεις
αλλά ποτέ δεν πιάνουν. Εσείς σε τι βαθμό
πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε και τι ρόλο
θα παίξουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές
και τα Β2Β ηλεκτρονικά τιμολόγια;
Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, με την
καθιέρωση του ελάχιστου 30%, έχουν
εισαγάγει στον φετινό προϋπολογισμό
ένα έσοδο αποκλειστικά και μόνο από
την πάταξη της φοροδιαφυγής ύψους 557
εκατομμυρίων ευρώ. Αν οι πολίτες δεν

—Ο επιχειρηματικός κόσμος είδε για
πρώτη μείωση φόρων μετά από πολλά
χρόνια, αλλά και άλλα μέτρα ελάφρυνσης
(φόρων μερισμάτων κ.λπ.) Πότε εκτιμάτε
ότι θα κορυφωθούν οι φιλικές προς την
επιχειρηματικότητα πολιτικές για τις
οποίες έχει λάβει τα εύσημα το οικονομικό επιτελείο;
Θα συνεχίζονται σε όλη την τετραετία,
από τη στιγμή που κεντρικός στόχος της
κυβέρνησης είναι η μείωση των φόρων.
Δεν είναι όμως οι πολιτικές αυτές «φιλι-
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κές» προς την επιχειρηματικότητα. Είναι
πρωτίστως φιλικές προς την ανάπτυξη
και την ευημερία των πολιτών. Ο μόνος
τρόπος για να απολαμβάνουμε καλύτερη
ζωή, τώρα που η καλύτερη ζωή με δανεικά αποκλείεται για τη δική μας χώρα στις
επόμενες δεκαετίες, είναι να παράγουμε
περισσότερο πλούτο, περισσότερα αγαθά
και υπηρεσίες, να προσελκύουμε περισσότερες επενδύσεις, να κάνουμε περισσότερες εξαγωγές.
Αυτή είναι η προϋπόθεση για να έχει το
κράτος έσοδα, οι πολίτες καλούς μισθούς
και η πατρίδα ευημερία.

—Από το 2015 έως το 2019 περίπου 11,4
δισ. υπερπλεονασμάτων και η αύξηση των
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών,
κατά 30 δισ. ευρώ, υπέσκαψαν την ανάπτυξη και οδήγησαν σε αποεπένδυση.
Θεωρείτε ότι ο χαμένος χρόνος μπορεί
να ανακτηθεί και πώς;
Ο χαμένος χρόνος λέγεται χαμένος γιατί... χάθηκε. Το θέμα είναι να πάμε τώρα
πολύ πιο γρήγορα προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή η κυβέρνηση –και νομίζω ότι
το νιώθετε κι εσείς– δουλεύει πυρετωδώς και σε πολύ σύντομο διάστημα κάνει
πράγματα που θα χρειάζονταν χρόνια σε
προηγούμενες εποχές. Δεν κοιτάμε όμως
προς τα πίσω. Δεν μας απασχολεί τι κάναμε και πόσο σύντομα αλλά τι πρέπει να
κάνουμε στο εξής και πόσο γρήγορα αλλά
και αποτελεσματικά.

—Κάνοντας έναν απολογισμό από όταν
αναλάβατε τα καθήκοντα του υφυπουργού Οικονομικών, τι θα λέγατε ότι έχετε
πετύχει, σε ποιους στόχους ενδεχομένως
μείνατε πίσω και ποιο το προσωπικό σας
στοίχημα;
Αυτό που πετύχαμε ως ομάδα, τόσο στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και
συνολικά στο υπουργείο Οικονομικών,
ήταν η ταχύτατη έγκριση ενός φιλόδοξου
και απαιτητικού προϋπολογισμού. Κάτι
που διευκολύνει πολύ τη θέση μας στις
αγορές και μας επέτρεψε να ανοίξουμε τη
συζήτηση για τα ANFAs και τη δημιουργία
προσθέτου δημοσιονομικού χώρου. Επίσης
ξεκινήσαμε την επισκόπηση δαπανών παντού με κάποιες πρώτες επιτυχίες, όπως
για παράδειγμα στην καταγραφή των μεταναστευτικών δαπανών των νοσοκομείων. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Να
πετύχουμε μια βελτίωση της ποιότητας και
της αποτελεσματικότητας των δημοσίων
δαπανών σε όλα τα επίπεδα, που θα μας

επιτρέψει και να μειώνουμε τους φόρους
και να σεβόμαστε τον μέσο φορολογούμενο, τον άγνωστο φορολογούμενο που
κρατάει όρθιο αυτό το κράτος και ζωντανή
την οικονομία αυτής της χώρας.

—Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για
την ελληνική οικονομία και ποια η στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΓΛΚ; Είναι
τέτοια τα δεδομένα που να επιτρέπουν αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος της
Ελλάδας απέναντι στους δανειστές της;
Κάθε φορά που πετυχαίνουμε στόχους,
κάθε φορά που κάνουμε μεταρρυθμίσεις,
κάθε φορά που είμαστε σωστά τεχνικά
προετοιμασμένοι, η διαπραγματευτική μας
ισχύς βελτιώνεται. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα ισχύος. Το κλειδί είναι να δημιουργούμε
συνθήκες αμοιβαίου οφέλους, win - win
που θα λέγαμε σε άψογα Greeklish. Πραγματική επιτυχία στις διαπραγματεύσεις
έχεις όχι όταν επιβάλλεις την ισχύ σου
αλλά όταν πείθεις τον άλλο να κάνει αυτό
που σε συμφέρει γιατί αντιλαμβάνεται ότι
είναι και δικό του συμφέρον.
—Η κυβέρνηση προσδοκά σε ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2,8%, ωστόσο, διεθνή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Bank
of America Merrill Lynch, θεωρούν τον
συγκεκριμένο στόχο υπεραισιόδοξο. Τι
απαντάτε;
Κοντός ψαλμός αλληλούια...
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Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη μείωση της
φορολογίας και την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, θα οδηγήσουν σε ένα όλο
και υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων, που
θα πυροδοτήσει πολύ μεγαλύτερους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Αν καταφέρουμε,
όπως πιστεύω, να βάλουμε και τα ANFAs
ως κίνητρο για δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις, οι δυνατότητες είναι πραγματικά πολύ μεγάλες.

ΜΑΡΤΙΟΣ

—Τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι
θετικά, η οικονομία έχει μπει σε αναπτυξιακή τροχιά και η ψυχολογία της αγοράς
έχει ανέβει, οδηγώντας στο συμπέρασμα
ότι το momentum είναι κατάλληλο για την
προσέλκυση επενδύσεων. Πόσο μακριά
βρίσκεται η θεωρία από την πράξη;
Οι επενδύσεις, όταν ξεκινούν από την
αρχή, έχουν πάντα μια χρονοκαθυστέρηση.
Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό –και το
κάνουμε– να απελευθερώνουμε και να
επιταχύνουμε καταρχάς τις υφιστάμενες
επενδύσεις, όπως είναι το Ελληνικό, κάποιες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις και
άλλες. Ταυτόχρονα επιταχύνουμε και τις
αποκρατικοποιήσεις και την εξυγίανση
δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων
συμφερόντων του κράτους, όπως η Λάρκο,
που θα απελευθερώσουν με τη σειρά τους
νέες επενδύσεις. Επίσης κρίσιμο θέμα για
τις επενδύσεις είναι το θέμα των κόκκινων δανείων, καθώς πολλές επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τομέα που έχουν μεγάλες
υπερχρεώσεις, όταν θα περάσουν σε νέες ιδιοκτησίες, θα αρχίσουν και πάλι να
επενδύουν.
Τέλος, είναι σημαντική και η επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων, που τα
τελευταία χρόνια δεν ξεπερνούσαν τα 5
δισ. ευρώ, ποσό απαράδεκτα χαμηλό, καθώς και η αξιοποίησή τους για μόχλευση
ιδιωτικών κεφαλαίων με μια νέα γενιά
ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, που επί ΣΥΡΙΖΑ
είχαν, με λίγες εξαιρέσεις, εγκαταλειφθεί.
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Πέντε χρόνια
από την εισαγωγή
του Ν. 4308/2014

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

ΧΑΡΊΛΑΟΣ ΑΛΑΜΆΝΟΣ
Πρόεδρος Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής SOL CROWE

Σ

το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 251 Α’ με ημερομηνία
24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος
4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις».
Ο νόμος 4308/2014 επέφερε 4 βασικές
αλλαγές:
1. Κατάργηση του Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών και του προϊσχύσαντος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
και αντικατάσταση αυτών με σύγχρονα
και λειτουργικά μέσα (άρθρα 3 έως 15, Ν.
4308/2014).
2. Κατάργηση του έως τότε ισχύοντος λογιστικού πλαισίου, του Ελληνικού Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980, ΦΕΚ Α’
283/15.12.1980) και των λογιστικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και αντικατάσταση αυτού με τους λογιστικούς κανόνες των
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (άρθρα
16 έως 37, Ν. 4308/2014).
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3. Αντικατάσταση του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ με το νέο σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ (παραρτήματα Γ και Δ, Ν.
4308/2014).
4. Αντικατάσταση των υποδειγμάτων οικονομικών καταστάσεων του ΕΓΛΣ με τα
νέα υποδείγματα χρηματοοικονομικών
καταστάσεων των ΕΛΠ (παράρτημα Β, Ν.
4308/2014).
Με την εφαρμογή του Ν. 4308/2014
έγινε για πρώτη φορά νομοθέτηση της
λογιστικής από το Υπουργείο Οικονομικών αντί από το Υπουργείο Εμπορίου. Η
από πολλά χρόνια θέση του λογιστικού
επαγγέλματος, ότι η λογιστική ασχολείται
με τα εμπορικά βιβλία των επιχειρήσεων
και συνεπώς η σχετική νομοθεσία πρέπει
να είναι μέρος της εμπορικής, διεγράφη
οριστικά. Η κατάργηση των λογιστικών
διατάξεων από την εμπορική νομοθεσία
επιβεβαιώθηκε και από τον νέο εμπορικό
νόμο (4548/2018), στον οποίο δεν υπάρ-

χουν αναφορές σε λογιστικά θέματα.
Οι αλλαγές που εισήχθησαν από τον νόμο 4308/2014 ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο
βαθμό στις προσδοκίες των επιχειρήσεων
και του συνόλου των συναδέλφων. Το διαζύγιο με το χαρτοβασίλειο του παρελθόντος ήταν οριστικό και η αναγνώριση της
νέας ηλεκτρονικής εποχής στις καθημερινές συναλλαγές, στον τρόπο διαχείρισης
των βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων, στην τήρηση των φορολογικών αρχείων από τους λογιστές φοροτεχνικούς,
καθώς και στην επικοινωνία αυτών με τη
φορολογική διοίκηση, ήταν πανηγυρική.
Μεγάλη συμβολή σε αυτή την αλλαγή
είχε η σταθερά αυξανόμενη, από μέρους
του Υπουργείου Οικονομικών, χρήση των
ηλεκτρονικών μέσων για τις συναλλαγές
με τις επιχειρήσεις και τους λογιστές φοροτεχνικούς.
Τέλος, για όσους πίστεψαν ότι η φορολογική διοίκηση σταματά τον ασφυκτικό

ζουν τους λογιστικούς κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, δεν ένιωσαν
ότι έγινε καμία αλλαγή. Το συμπέρασμα
αυτό εξηγείται από τους κατωτέρω κυρίως
λόγους:
➜ Το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών
χρησιμοποιεί σε σταθερή βάση τη «λογιστική αρχή του κόστους», με ορισμένες
φορολογικές προσαρμογές (π.χ. αποσβέσεις, προβλέψεις επισφαλειών κ.ά.), για
την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και
αρχείων.
➜ Έχει επιτευχθεί ταυτόχρονη εξαγωγή
λογιστικών και φορολογικών βιβλίων από
το ίδιο ισοζύγιο λογαριασμών, με συνέπεια
την ταυτόχρονη παραγωγή από αυτό και
των οικονομικών και των φορολογικών
τους καταστάσεων.
➜ Έχει επιτευχθεί σημαντικός περιορισμός του κόστους των λογιστικών και
φορολογικών τους τμημάτων.
➜ Η εισαγωγή της λογιστικής αρχής της
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αφορά τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Οι εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις,
καθώς και ο τραπεζικός και ασφαλιστικός
τομέας, εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την τήρηση και
ενημέρωση των λογιστικών τους βιβλίων,
καθώς και για την κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων.
Η κατάργηση του έως τότε ισχύοντος
λογιστικού πλαισίου, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980,
ΦΕΚ Α’ 283/15.12.1980) και των λογιστικών
διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και η αντικατάσταση αυτού με τους λογιστικούς κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (άρθρα 16 έως 37, Ν. 4308/2014) ήταν
υποχρεωτική και έγινε ταυτόχρονα. Όμως
αξίζει δούμε από αυτή την αλλαγή ποιες
επιχειρήσεις επηρεάσθηκαν και με ποιο
τρόπο.
Η πλειονότητα των μικρών και μεσαίων
ελληνικών επιχειρήσεων, αν και εφαρμό-

ΜΑΡΤΙΟΣ

έλεγχο επί των στοιχείων και βιβλίων των
επιχειρήσεων, η παρελθούσα πενταετία
τους διέψευσε. Ενδεικτικά μόνο μνημονεύουμε την πρόσφατη ανακοίνωση
(13.12.2019) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία δηλώνονται
τρεις ξεκάθαροι στόχοι για το έτος 2020:
α) η online διασύνδεση των φορολογικών
μηχανισμών με το Taxis (online διαβίβαση
σε πραγματικό χρόνο και ανά συναλλαγή
από 1.6.2020), β) η πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA (online διαβίβαση
όλων των εγγραφών των λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων), γ) η ηλεκτρονική τιμολόγηση (online διαβίβαση όλων των
τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο).
Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο
ότι η μετάβαση στους λογιστικούς κανόνες
των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων,
στο νέο σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ,
καθώς και στα νέα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ δεν
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αποτίμησης σε εύλογες αξίες οδηγεί σε τήρηση «διπλών βιβλίων» και πιθανώς σε αύξηση διοικητικού κόστους και αντικατάσταση παλαιότερων λογισμικών συστημάτων.

Σ

τον αντίποδα, αρκετές από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις
εφάρμοσαν τους νεοεισαχθέντες
λογιστικούς κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων:
➜ επιμέτρηση (αντί αποτίμηση) σε εύλογες αξίες,
➜ επαναπροσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής
των παγίων και διπλά μητρώα παγίων,
➜ νέα κατηγοριοποίηση και διάκριση των
παγίων περιουσιακών στοιχείων,
➜ απομείωση (αντί υποτίμηση) περιουσιακών στοιχείων,
➜ εφαρμογή αρχής προεξόφλησης σε παρούσα αξία στα χρηματοοικονομικά μέσα,
➜ αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας.
Στα θετικά της εφαρμογής των ΕΛΠ, τα
οποία βοηθούν στην πραγματική εικόνα
της περιουσιακής δομής των ανωτέρω
επιχειρήσεων, κατατάσσονται:
α) Η αναγνώριση της απομείωσης των
περιουσιακών στοιχείων και η εννοιολογική διάκρισή της από τον λογισμό προβλέψεων μελλοντικών κινδύνων.
β) Η εισαγωγή νέας κατηγοριοποίησης,
καθώς και οι νέες διακρίσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. βιολογικά, επενδυτικά, επενδύσεις σε ακίνητα τρίτων κ.ά.)
γ) Η εφαρμογή της λογιστικής αρχής
της προεξόφλησης σε παρούσα αξία στην
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
δ) Η κατάργηση της αναγνώρισης ως
άυλων παγίων των εξόδων πολυετούς
αποσβέσεως, καθώς και η θέσπιση περιοριστικών κριτηρίων στην αναγνώριση
των δαπανών ανάπτυξης άυλων παγίων.
Όμως στην εφαρμογή αυτών των νέων
λογιστικών αρχών των ΕΛΠ εντοπίζονται
και κάποια μειονεκτήματα, με κυριότερα:
α) Η δυνητική και όχι υποχρεωτική
εφαρμογή στην κεφαλαιοποίηση του κό-
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στους δανεισμού, στην αναπροσαρμογή
των ακινήτων σε εύλογες αξίες κ.ά.
β) Η δυνητική και όχι υποχρεωτική
εφαρμογή στον λογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας, που επιτρέπει να εγγράφονται σημαντικές υπεραξίες στην
καθαρή θέση χωρίς να εμφανίζονται και
οι ανάλογες αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις.
γ) Η εισαγωγή των λογιστικών εκτιμήσεων της διοίκησης (επιλογή στον τρόπο
λογισμού των αποσβέσεων των παγίων
κ.λπ.) προκαλούν ανομοιογένεια στις οικονομικές καταστάσεις ομοειδών επιχειρήσεων.
δ) Η τήρηση διπλών ισοζυγίων λογαριασμών (βιβλία), λογιστικής και φορολογικής
βάσης, προκαλεί αύξηση στο διοικητικό
κόστος και πονοκέφαλο στα λογιστήρια
των επιχειρήσεων.
ε) Η προαιρετικότητα της χρήσης εύλογων αξιών κατά ομοειδή κατηγορία
περιουσιακών στοιχείων, η προαιρετική
εφαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας,
καθώς και τα λοιπά δυνητικά δικαιώματα
ως προς τις λογιστικές επιλογές της διοίκησης καθιστούν δυσχερή την ανάλυση και
σύγκριση οικονομικών μεγεθών ομοειδών
επιχειρήσεων.
Αναφορικά με την αντικατάσταση του
σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ από το νέο
σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ (παραρτήματα Γ και Δ, Ν. 4308/2014) δεν υπάρχουν
σχετικές έρευνες ή μελέτες. Όμως:
➜ η εκ του νόμου μη υποχρεωτική εφαρμογή του νέου σχεδίου λογαριασμών των
ΕΛΠ,
➜ η καθολική εφαρμογή του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων,
➜ η επί δεκαετίες εξοικείωση των ελλήνων λογιστών στο σχέδιο λογαριασμών
του ΕΓΛΣ,
➜ το γεγονός ότι το σχέδιο λογαριασμών
του ΕΓΛΣ αποτέλεσε ένα συνολικά οργανωμένο και δομημένο πολυεργαλείο για
τον έλληνα λογιστή στην επίτευξη πολλαπλών στόχων (κατάρτιση οικονομικών

καταστάσεων, κοστολόγηση, αναλυτική
λογιστική, φορολογικές δηλώσεις κ.ά.),
➜ η ευχέρεια προσαρμογής του σχεδίου
λογαριασμών του ΕΓΛΣ στις ανάγκες των
ΕΛΠ,
➜ η προτίμηση στη «λογιστική αρχή του
κόστους» για την τήρηση των λογιστικών
βιβλίων και αρχείων από την πλειονότητα
των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, για λόγους κυρίως φορολογικούς, η οποία δεν απαιτεί μεγάλες προσαρμογές του παλαιού σχεδίου λογαριασμών
για να υποστηριχθούν τα ΕΛΠ,
➜ η ευχερής διασύνδεση του παλαιού
σχεδίου λογαριασμών με τις οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΛΠ, καθώς και το
παρεμφερές περιεχόμενο αυτών με τις
οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΓΛΣ, δεν
προώθησαν την αποδοχή του νέου σχεδίου
λογαριασμών των ΕΛΠ από την πλειονότητα των μικρών και μεσαίων ελληνικών
επιχειρήσεων.

Α

ντίθετα, οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις συνάρτησαν, δεδομένης
της ευχέρειας που είχαν, τη μετάβαση στο νέο σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ με
άλλες ολοκληρωμένες λύσεις, όπως η αλλαγή λογισμικών συστημάτων για τις ανάγκες
λειτουργίας τους. Σταδιακά, η πλειονότητα
των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων
χρησιμοποιεί το νέο σχέδιο λογαριασμών.
Τέλος, σχετικά με την αντικατάσταση
των υποδειγμάτων οικονομικών καταστάσεων του ΕΓΛΣ με τα νέα υποδείγματα
χρηματοοικονομικών καταστάσεων των
ΕΛΠ (Παράρτημα Β, Ν. 4308/2014) αυτά υιοθετήθηκαν από το σύνολο των υπόχρεων
επιχειρήσεων, μιας και η αντικατάσταση
αυτή ήταν υποχρεωτική αλλά και ταυτόχρονα εύκολη και με απλές διαδικασίες
μετάβασης.

* Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Epsilon,
Ιανουάριος 2020.
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Νέα εργαλεία
στη διάθεση
του ελεγκτικού
- λογιστικού
επαγγέλματος
και η επιτυχημένη συνεργασία
ACCA και ΣΟΕΛ

ABDUL GOFFAR
Επικεφαλής Δυτικής Ευρώπης, ACCA

Η

λογιστική είναι ένα από τα
παλαιότερα επαγγέλματα του
κόσμου. Όσο οι άνθρωποι κάνουν εμπορικές συναλλαγές,
οι λογιστές όχι μόνο τηρούν βιβλία αλλά
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών, αριθμητικών και τραπεζικών εννοιών, διαμορφώνοντας τον κόσμο
όπως υπάρχει σήμερα. Και το 2020 ο τομέας
αυτός δεν είναι λιγότερο σημαντικός. Έχοντας κατά πολύ αποποιηθεί τη λανθασμένη
εικόνα του «αριθμοφάγου», οι λογιστές γίνονται ολοένα και περισσότερο σημαντικοί
επιχειρηματικοί παράγοντες.
Η λογιστική είναι η ραχοκοκαλιά του επιχειρηματικού χρηματοπιστωτικού κόσμου,
με τους επαγγελματίες των χρηματοοικονομικών να γίνονται ηγέτες, αξιόπιστοι
ειδήμονες, εμπειρογνώμονες και βασικοί
στρατηγικοί σύμβουλοι σε αναπτυσσόμενες
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οργανώσεις. Συμβάλλουν στις συζητήσεις
για την οικονομική ανάπτυξη, στη διαχείριση των οικονομικών και στην προώθηση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
καθώς και στην επιχειρηματική στρατηγική, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη
βιωσιμότητα. Δεδομένης της αυξανόμενης
αβεβαιότητας στον σημερινό κόσμο, αυτοί
οι επαγγελματίες μπορούν να διαχειριστούν προληπτικά το μέλλον χρησιμοποιώντας τις ικανότητές τους.
Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει το δικό της
μερίδιο οικονομικής αβεβαιότητας και σε
μια δύσκολη αγορά εργασίας, όπως η σημερινή, η ACCA συνεργάζεται με το Σώμα
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) σε
μια σειρά πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των φιλόδοξων ατόμων της. Ο τίτλος της
ACCA που υποστηρίζεται από το Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (JES) με το ΣΟΕΛ αποτελεί

ευκαιρία για πολλούς σε ολόκληρη τη χώρα,
καθώς προετοιμάζει τους επαγγελματίες
λογιστές που θα διαδραματίσουν καθοριστικό και στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη
του ελεγκτικού - λογιστικού επαγγέλματος,
στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έχοντας οικοδομήσει έναν κορυφαίο συνδυασμό τεχνικών, δεοντολογικών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων ως προσόντα, η ACCA είναι η
πρώτη επιλογή για τους ανθρώπους της
εφαρμογής, της ικανότητας και των φιλοδοξιών που αναζητούν μια καριέρα με ικανή
επιβράβευση.
Η ACCA πιστεύει ότι το επιχειρηματικό
περιβάλλον κερδίζει από την υιοθέτηση
παγκόσμιων προτύπων. Τον Οκτώβριο του
2019, η ACCA και το ΣΟΕΛ παρουσίασαν το
νέο CertIFR μεταφρασμένο στην ελληνική
γλώσσα, το οποίο αποτελεί πλέον τον πρώτο τίτλο που χορηγείται από την ACCA στα

ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ
ΜΑΡΊΑ ΤΥΡΟΒΟΛΆ,
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

Στρατηγικής Συνεργασίας και Κοινού Σχήματος Εξετάσεων (JES) μεταξύ ACCA και
ΣΟΕΛ. Το JES υπογράφηκε αρχικά το 2009
και από τότε έχει υποστηρίξει πάνω από
4.500 μέλη και σπουδαστές.

Η

ACCA έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό
να επενδύσει στην Ελλάδα με τη
βοήθεια μιας αφοσιωμένης ομάδας
που απασχολείται αποκλειστικά σε Δυτική Ευρώπη και Ελλάδα και συνεργάζεται
ανελλιπώς με τους αντίστοιχους εταίρους
και συνεργάτες μας, κυρίως από τότε που η
χώρα βρισκόταν στο απόγειο μιας οικονομικής κρίσης που εμπόδιζε πολλούς έλληνες
σπουδαστές να εισέλθουν στο επάγγελμα.
Η Muska Ahmadzai, ανώτερη διευθύντρια
ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ACCA, με την υποστήριξη του
ΣΟΕΛ, ανέπτυξε ένα κοινό πρόγραμμα πρα-

           2020

είναι το ιδανικό σημείο εισόδου για άτομα που εργάζονται εκτός ελεγκτικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επιθυμούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες και
τις γνώσεις που απαιτούνται από τους ειδικευμένους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το CertIFR στην ελληνική
γλώσσα περιλαμβάνει διαδικτυακή (online)
αξιολόγηση, που μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος, βοηθώντας
τους επαγγελματίες να εξισορροπήσουν τις
μαθησιακές τους ανάγκες με τα βεβαρημένα προγράμματα εργασίας και ζωής. Οι
επαγγελματίες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν δια ζώσης μαθήματα μέσω του
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ (ΙΕΣΟΕΛ)
για μεγαλύτερη υποστήριξη εκμάθησης.
Η επίσημη τελετή παρουσίασης του
CertIFR στα ελληνικά περιλάμβανε επίσης
την υπογραφή ανανέωσης των Συμφωνιών

ΜΑΡΤΙΟΣ

ελληνικά και υπογραμμίζει τη δέσμευσή
μας στην εξέλιξη των χρηματοοικονομικών
επαγγελμάτων στην αγορά αυτή. Το CertIFR
απευθύνεται σε επαγγελματίες με υπόβαθρο στη χρηματοοικονομική αναφορά και
τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν
πρόσθετα προσόντα που θα βελτιώσουν
την επαγγελματική τους εξέλιξη και θα
τους ανοίξουν τις πόρτες σε μια δυναμική
καριέρα. Ξεκινώντας τον Οκτώβριο του
τρέχοντος έτους, το CertIFR στα ελληνικά
επεκτείνει την υποστήριξη της ACCA για
την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού και
ελεγκτικο-λογιστικού επαγγέλματος στην
Ελλάδα και σε όλο τον ελληνόφωνο κόσμο.
Το Πιστοποιητικό CertIFR στην Ελλάδα
απευθύνεται σε όσους μπορεί να θέλουν να
εκπαιδευτούν επί του αντικειμένου στην
τοπική γλώσσα, αποκτώντας παράλληλα
την κατάλληλη βάση στα ΔΠΧΑ. Το CertIFR
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κτικής άσκησης που προσφέρει ευκαιρίες
αμειβόμενης εργασίας στους υποψηφίους,
τοποθετώντας τους σε κορυφαίες επιχειρήσεις όπως οι EY, Deloitte, Grant Thornton,
Mazars και ΣΟΛCrowe. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης βρίσκεται τώρα στο τέταρτο έτος και έχει τοποθετήσει επιτυχώς
πάνω από 70 πτυχιούχους σε αυτές τις εταιρείες-συνεργάτες, με το μεγαλύτερο μέρος
τους να κερδίζει μόνιμη απασχόληση και
να σπουδάζει μέσω του Κοινού Σχήματος
Εξετάσεων ACCA/ΣΟΕΛ.

Η

ACCA φιλοξενεί μια σειρά εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, από κοινού με το ΣΟΕΛ, για
να βοηθήσει τους επαγγελματίες να κατανοήσουν περαιτέρω πού βρίσκεται το
επάγγελμα σήμερα και πού οδεύει. Η ομάδα
ACCA Professional Insights αναζητά απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που τίθενται γύρω από το επάγγελμα του ελεγκτή
- λογιστή και οι εκδηλώσεις αυτές είναι ο
βασικός τρόπος διάδοσης των ευρημάτων.
Η ομάδα ACCA Professional Insights βοηθά
τους ανθρώπους να σκέφτονται μακρόπνοα,
οπλισμένοι με γνώσεις και δεξιότητες που
συμβάλλουν στην ενίσχυση του επαγγέλματος τώρα και αποτελούν τα θεμέλια για
το αύριο. Οι εκδηλώσεις έχουν στεφθεί με
μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή και το
στίγμα διάσημων εθνικών και διεθνών ομιλητών. Αυτές οι ευκαιρίες θα συνεχίσουν
να αυξάνονται στο μέλλον με τη συνεχή
υποστήριξη του ΣΟΕΛ.
Η συνεργασία της ACCA και του ΣΟΕΛ
έφερε πλούτο γνώσεων και δύναμης στην
Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στο
ελεγκτικό - λογιστικό επάγγελμα, ενισχύοντας περαιτέρω τη σημασία των επαγγελματικών προσόντων. Η βασική ισχύς της
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ACCA συνίσταται στο ότι είναι πραγματικά
παγκόσμια. Μέχρι σήμερα, η ACCA υποστηρίζει 219.000 μέλη και 527.000 σπουδαστές
(συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών) σε
179 χώρες, βοηθώντας τα πρόσωπα αυτά να
αναπτύξουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες
στους τομείς του ελέγχου, της λογιστικής
και των επιχειρήσεων, καλλιεργώντας
δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες. Η ACCA λειτουργεί επίσης μέσω
δικτύου 110 γραφείων και κέντρων, καθώς
και 7.571 εγκεκριμένων εργοδοτών παγκοσμίως και 328 εγκεκριμένων εκπαιδευτικών κέντρων που παρέχουν υψηλά πρότυπα μάθησης και εξέλιξης.
Η παγκόσμια εμβέλεια και επιτυχία της
ACCA υποστηρίζεται από την ικανότητά της
να αναγνωρίζει τη δύναμη των διασυνδέσεων. Οι ασυναγώνιστες διασυνδέσεις της
ACCA αποτελούν το κλειδί για τον τρόπο
με τον οποίο διαμορφώνεται το παγκόσμιο
ελεγκτικό - λογιστικό επάγγελμα. Η οργάνωση συνδέει τους ανθρώπους με επιτυχημένες σταδιοδρομίες, τις οργανώσεις με τα
μεγαλύτερα ταλέντα στα χρηματοοικονομικά και τις οικονομίες με τα απαραίτητα
συστατικά για την ανάπτυξη. Μέσα από το
γραφείο ευρέσεως εργασίας της ACCA, οι
αιτούντες εργασία συνδέονται με εργοδότες μέσα από ένα ζωτικής σημασίας ρεύμα
απασχόλησης, προκειμένου να επιτύχουν
οι οργανισμοί και να ευδοκιμήσουν. Εκείνοι που ξεκινούν το ταξίδι με την ACCA
συνδέονται με κορυφαία διδασκαλία και
εκπαίδευση, ώστε να μεγιστοποιήσουν τις
ευκαιρίες τους για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στα χρηματοοικονομικά.
Επιπλέον, σε ολόκληρη την ιστορία της
ACCA, ο οργανισμός υπήρξε ενεργό μέλος
βασικών επαγγελματικών φορέων και δικτύων. Η εμπειρία που προέρχεται από αυ-

τές τις διασυνδέσεις επιτρέπει στην ACCA
να συμβάλλει στην εμπειρογνωμοσύνη των
πολιτικών ιθυνόντων και κυβερνήσεων σε
όλο τον κόσμο.

Ε

ίναι το ασυναγώνιστο παγκόσμιο
αποτύπωμα της ACCA που παρουσιάζει μοναδικές ευκαιρίες σε μέλη,
σπουδαστές και συνεργάτες και συγκεντρώνει ενεργά όλους τους ενδιαφερόμενους –συνδέοντας τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ με την τεχνογνωσία
και τις ιδέες που βοηθούν στην υλοποίηση
των φιλοδοξιών και των στόχων τους.
Το μήνυμα είναι απλό. Οι διασυνδέσεις
είναι καλές για τις επιχειρήσεις. Οι διασυνδέσεις είναι καθοριστικές για την εξέλιξη
της σταδιοδρομίας. Οι διασυνδέσεις μετακινούν τον κόσμο προς τα εμπρός. Μέσω των
διασυνδέσεών μας δημιουργούμε ευρύτερες ευκαιρίες και καθορίζουμε τα πρότυπα
που οι άλλοι ακολουθούν. Το αποτέλεσμα
είναι μια ενδυναμωμένη κοινότητα, η οποία
μιλάει μια κοινή χρηματοοικονομική γλώσσα που οδηγεί και διαμορφώνει το ελεγκτικό - λογιστικό επάγγελμα και εργάζεται από
κοινού για να βοηθήσει άτομα, οργανώσεις
και κοινωνίες να εκπληρώσουν τις προοπτικές και τη δυναμική τους.
Στο ελεγκτικό - λογιστικό επάγγελμα
οι διασυνδέσεις που πραγματοποιούνται
βοηθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης
με την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης
και παροχής συμβουλών. Ένα επίκαιρο
παράδειγμα αποτελεί ο τρόπος με τον
οποίο οι ελεγκτές - λογιστές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τις διασυνδέσεις για να
βοηθήσουν στην κάλυψη του χάσματος
των υποδομών. Ο όρος «παγκόσμιο χάσμα υποδομών» προσδιορίζει τη διαφορά
μεταξύ των απαιτούμενων επενδύσεων

Τ

ο κλείσιμο των κενών υποδομής
απαιτεί τις κατάλληλες δεξιότητες
και γνώσεις. Η επιτυχής παροχή δημόσιας υποδομής απαιτεί από τις κυβερνήσεις να έχουν στη διάθεσή τους τη σωστή
επαγγελματική ομάδα.
Και όμως, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προέκυψε από τις διεθνείς συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης: ένας βασικός παίκτης συχνά
λείπει από τον πίνακα έργων υποδομής: ο
ελεγκτής - λογιστής. Ο ελεγκτής - λογιστής
πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με την
επιλογή, τη χρηματοδότηση, την οικοδόμηση και τη λειτουργία της υποδομής, όπου οι
ιδιαίτερες δεξιότητες και η προοπτική του
χρηματοοικονομικού επαγγελματία μπορεί
να σημάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας
και αποτυχίας.
Ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο
εργάζεστε, ήρθε η ώρα να σκεφτείτε τη δύναμη των δικών σας διασυνδέσεων. Μπορείτε ακόμη να δοκιμάσετε τον ιστότοπο
της ACCA, ο οποίος σας βοηθά να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε
να συνδεθείτε. Είτε πρόκειται για χειραψία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επίσημη παρουσίαση, το μήνυμα είναι η διασύνδεση.

Abdul Goffar

Ο
είναι ο επικεφαλής Δυτικής Ευρώπης
στην ACCA και είναι υπεύθυνος για
τον καθορισμό και την επιτυχή εκπόνηση της στρατηγικής της ACCA
σε 17 χώρες: από τη Γερμανία, την
Ολλανδία, τη Γαλλία έως την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο. Ο Abdul
είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με εξειδίκευση
στα βρετανικά πολιτικά συστήματα
από το 1979. Ο Abdul έχει επίσης μια
ευρεία εταιρική εμπειρία, έχοντας
συνεργαστεί στενά με μερικούς
από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς, όπως η Procter &
Gamble, η Coca Cola και η PepsiCo,
ως αξιόπιστος σύμβουλος για θέματα ταλέντων και κατάρτισης. Με μια
καριέρα που ξεκίνησε από τη διαχείριση συμβουλευτικών υπηρεσιών
και τη συνεργασία με μερικές από
τις κορυφαίες εταιρίες παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών στην
ανάπτυξη και την κατάρτιση, ο Abdul
στον σημερινό του ρόλο έχει ομάδες
σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, οι
οποίες συνεργάζονται με τις μεγάλες
εταιρείες λογιστικής και ελέγχου και
με σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σε αναρίθμητες
αγορές, για τη διαφοροποίηση των
πηγών άντλησης ταλέντων και την
αξιοποίηση των πόρων κατάρτισης
που συνδέουν τα πανεπιστήμια και
τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση
του επαγγέλματος.

           2020

το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η
κοινωνική και οικονομική ευημερία μας. Σε
ολόκληρο τον κόσμο οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις λαμβάνουν
αποφάσεις που εξυπηρετούν το κοινό και
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικοδόμηση και διατήρηση σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές. Δυνάμεις όπως η
δημογραφία, οι αυξανόμενες απειλές στον
κυβερνοχώρο, η αστικοποίηση και η κλιματική αλλαγή, αυξάνουν την παγκόσμια
ζήτηση για ποιοτικές υποδομές.

ΜΑΡΤΙΟΣ

υποδομής και των διαθέσιμων πόρων για
την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Μόνο το
2018, το επενδυτικό χάσμα αυξήθηκε κατά
περισσότερα από 400 δισ. δολάρια και προβλέπεται να αυξηθεί σε 14 τρισ. δολάρια μέχρι το 2040, σύμφωνα με την ανάλυση της
Global Infrastructure Hub και της Oxford
Economics 2018.
Μια πρόσφατη έκθεση από τους ACCA
και Chartered Professional Accountants of
Canada (CPA Canada) ζήτησε από τους ελεγκτές - λογιστές να συνεργαστούν στενά με
τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της
παγκόσμιας πρόκλησης του χάσματος υποδομών. Η υποδομή είναι ζωτικής σημασίας
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη παγκοσμίως. Από τα δίκτυα μεταφοράς
που επιτρέπουν στους ανθρώπους και τα
αγαθά να μετακινούνται με ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα, μέχρι τα συστήματα
κοινής ωφέλειας που παρέχουν ενέργεια
και υπηρεσίες απαραίτητες για την επιβίωση. Αυτά τα συστήματα και οι διαδικασίες
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις και στη χρηματοδότηση, καθώς και
στις διασυνδέσεις.
Οι ερωτηθέντες από την παγκόσμια έρευνα προσδιόρισαν τρεις σημαντικούς φραγμούς στην κάλυψη των αναγκών υποδομής.
Το 52% των ερωτηθέντων ανέφεραν έλλειψη πολιτικής ηγεσίας. Το 49% των ερωτηθέντων ανέφεραν έλλειψη χρηματοδότησης
και το 40% απέδωσαν την αδυναμία κάλυψης αναγκών υποδομής στον σχεδιασμό
και στα ρυθμιστικά εμπόδια.
Η επίλυση του παζλ της υποδομής είναι
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός
καλύτερου, πιο βιώσιμου μέλλοντος για
όλους, καθώς αντιμετωπίζει παγκόσμια
ζητήματα όπως η ανισότητα, η φτώχεια
και η κλιματική αλλαγή. Η υποδομή είναι
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Χαρτογραφώντας
το μέλλον της
ενεργειακής
σκακιέρας στην
Ελλάδα
ΜΙΧΆΛΗΣ ΘΩΜΑΔΆΚΗΣ

Σ

την εποχή των συνεχών και ραγδαίων αλλαγών, ο παράγοντας
χρόνος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία. Έτσι, στον σύγχρονο κόσμο, των ευέλικτων επιχειρηματικών σχημάτων, μας είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι
οι κολοσσιαίοι ενεργειακοί παίκτες θα είναι
αναγκασμένοι να σταματήσουν τη λειτουργία τους εντός λίγων μηνών ή χρόνων, εάν
δεν κάνουν σημαντικές αλλαγές στη δομή
τους. Στην πραγματικότητα όμως, στο νέο
ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται,
κανείς δεν είναι πολύ μεγάλος ή ισχυρός για
να αποτύχει.
Ακόμη δυσκολότερο, όμως, είναι για τον
μέσο επιχειρηματία ή καταναλωτή ενέργειας να συνειδητοποιήσει τον ρυθμό των αλλαγών που συμβαίνουν γύρω του. Η συντριπτική πλειονότητα δεν γνωρίζει ότι τα επόμενα
χρόνια ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να
αγοράσει ή να πουλήσει ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες της θα βρίσκεται, λίγο
πολύ, ένα κλικ μακριά από την οθόνη ενός
κινητού τηλεφώνου ή tablet. Μάλιστα, πολύ
λίγοι γνωρίζουν ότι θα ανήκουν στην κατηγορία prosumers (νέος όρος στον χώρο της
ενέργειας, που σημαίνει πως ο καταναλωτής
θα έχει τη δυνατότητα να είναι ταυτόχρονα
και παραγωγός), μια ομάδα ανθρώπων που
θα εμπορεύεται σε ένα σύνθετο ενεργειακό
περιβάλλον μέσω του Internet of Things. Αυτό, φυσικά, είναι μια εξέλιξη που συμβαίνει
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σε όλο τον κόσμο, ειδικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης
και της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι στη
χώρα μας δεν βλέπουμε ακόμα τα αποτελέσματα αυτής της νέας πραγματικότητας.
Όλα όσα περιέγραψα παραπάνω αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα μιας μακράς
διαδικασίας διαρθρωτικών αλλαγών που
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην ευρωπαϊκή
αγορά ενέργειας. Σε χώρες όπως η Ελλάδα,
όπου τα σχεδόν είκοσι χρόνια των ατελείωτων προσπαθειών για την εφαρμογή αυτού
που ονομάζουμε κοινοτικό κεκτημένο για
την ενέργεια οδηγούν σήμερα στην απότομη,
τεκτονική αλλαγή του τοπίου, είναι δύσκολο
να εξεταστεί η έννοια του prosumer και η
επικείμενη κινητικότητα στο ενεργειακό
εμπόριο. Ωστόσο, αυτό θα είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της ισχυρής σύγκλισης των τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας,
του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, που διευκολύνεται από
την ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε
όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης
της τεχνητής νοημοσύνης, του blockchain,
της αποθήκευσης ενέργειας και της διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων.
Προς το παρόν, οι μεταρρυθμίσεις στον
ελληνικό ενεργειακό τομέα πραγματοποιούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά
την επιλογή που παρέχεται σε όλους τους
έλληνες καταναλωτές ενέργειας μεταξύ

φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.
Αυτό συμβαίνει παράλληλα με την κατάργηση όλων των ρυθμιζόμενων τιμών τελικού χρήστη. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη
διαρθρωτική αλλαγή των κανονισμών για
την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού
αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η εφαρμογή του EU Target Model, τόσο για
το φυσικό αέριο όσο και για την ηλεκτρική ενέργεια, η εγκατάλειψη του παλαιού
καθεστώτος FiT στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, καθώς επίσης και η ένταξη των
δημοπρασιών ως μέσο εισόδου των ΑΠΕ
στην αγορά, διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο σε αυτόν τον άξονα.

Β

ρισκόμαστε λοιπόν σε μια εποχή
όπου τίποτα δεν παραμένει όπως
ήταν. Η ταχεία απομάκρυνση των
εμποδίων δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στην αγορά ενέργειας, όπου οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας του πρόσφατου
παρελθόντος αλλάζουν χέρια, οργάνωση,
νοοτροπία και μέλλον. Συνεπώς, οι παραδοσιακοί παίκτες που δραστηριοποιούνται
καιρό στην αγορά προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική και τη θέση
τους στη νέα εποχή. Στον αντίποδα, οι νέοι
παίκτες, που δεν συμμετείχαν ενεργά μέχρι σήμερα στην αγορά ενέργειας, πειραματίζονται και αναρωτιούνται εάν είναι
τώρα η κατάλληλη στιγμή να εισέλθουν

Π

αράλληλα, οι καταναλωτές ενέργειας θα πρέπει να εξοικειωθούν
περαιτέρω με την αγορά. Αν όχι σε
ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα του νέου
περιβάλλοντος της αγοράς ενέργειας, τουλάχιστον στην ανάγκη της προσεκτικής επιλογής του προμηθευτή τους, προκειμένου
να αποφευχθούν οι δυσάρεστες εκπλήξεις
που αναχαιτίζουν την αδιάλειπτη παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
σε ανταγωνιστικές τιμές μακροπρόθεσμα.
Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο της αγοράς
ενέργειας, είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν θα
επιβιώσουν όλοι οι σημερινοί παίκτες. Το
νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται δημιουργεί
ένα περιβάλλον για μεγάλες και καθετοποιη-

μένες εταιρείες ενέργειας, με το κατάλληλο
μέγεθος που θα τους επιτρέψει να επιβιώσουν. Αυτές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται
από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το
οποίο θα περιλαμβάνει συμβατικές μορφές
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και
ανανεώσιμων πηγών, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέους τρόπους για την προσέγγιση
πελατών, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα
και υπηρεσίες, ασφάλεια, γνώση και πλήρη
κάλυψη της εκάστοτε ανάγκης.
Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας για
τους νεοεισερχομένους παίκτες να κάνουν
τις σωστές επιλογές και να ενεργούν με
τη μέγιστη σύνεση και φροντίδα απέναντι στον καταναλωτή. Εάν δεν αναλύσουν
προσεκτικά τις συνθήκες της αγοράς και
τις πραγματικές δυνατότητές τους στους
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, θα
ήταν προτιμότερο να επενδύσουν σε κάποιον άλλο τομέα ή να προσαρμόσουν τις
προσδοκίες τους σε αυτό που πραγματικά
μπορούν να κάνουν. Η σύναψη εταιρικών
σχέσεων και η εξεύρεση συνεργειών με άλλους είναι ένας από τους καταλληλότερους
τρόπους για να αμβλυνθούν οι κίνδυνοι που
ενέχει το νέο περιβάλλον της αγοράς ενέργειας. Πρέπει να εξετάσουν ενδελεχώς εάν
όντως είναι πολύ μικροί για να επιβιώσουν
και να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία για
την επίτευξη των στόχων τους στην ενεργειακή σκακιέρα.
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χρόνο, όλο το εικοσιτετράωρο, αλλά και για
τα επόμενα χρόνια. Τα Futures έχουν αυτή
την ιδιαίτερη ονομασία γιατί μας επιβάλλουν να σκεφτούμε το μέλλον. Αυτό ακριβώς πρέπει να προσφέρει το ΕΧΕ Α.Ε. και
οι άλλοι οργανισμοί ανταλλαγής ενέργειας
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η δραστηριότητα
των ενεργειακών παικτών σε παγκόσμιο
επίπεδο είναι ο μοναδικός μηχανισμός για
να μετριαστεί ο κίνδυνος. Οι παραγωγοί, οι
καταναλωτές και οι προμηθευτές πρέπει
να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας και των
γύρω περιοχών, αλλιώς θα πρέπει να μείνουν στο περιθώριο.

ΜΑΡΤΙΟΣ

σε μια αγορά που φαίνεται να έχει μέλλον
και προοπτική.
Η Ελλάδα ήταν ουραγός στην ίδρυση Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σε σχέση πάντα με
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και τους
«γείτονές» της. Ωστόσο, σήμερα, το Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.), που
έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία, προσφέρει
νέους τρόπους ενεργειακού εμπορίου, νέα
στοιχεία για τον μετριασμό των κινδύνων,
νέες διευκολύνσεις και τρόπους ενσωμάτωσης στις περιφερειακές αγορές ενέργειας
και φυσικού αερίου. Επιπλέον, επιβάλλει
σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά
ενέργειας να μάθουν τους νέους κανόνες,
να εξοικειωθούν με τα νέα στοιχεία των
αγορών ενέργειας και φυσικού αερίου και
να αναπτύξουν νέα εργαλεία για την επεξεργασία της στρατηγικής τους σε ένα αρκετά
περίπλοκο ενεργειακό περιβάλλον.
Σήμερα, σε μια αγορά που μέχρι πρότινος
ήμασταν περιορισμένοι στα εθνικά μας σύνορα και περιμέναμε από τους αρμόδιους
φορείς να καθορίσουν τον ρυθμό της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, είμαστε
υποχρεωμένοι να σκεφτούμε με το βλέμμα
στραμμένο σε παγκόσμιο ορίζοντα. Οι βασικοί παίκτες της αγοράς ενέργειας θα πρέπει
να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και
να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί για
να επιτύχουν τις καλύτερες προσφορές στη
γεωγραφική περιοχή τους, σε πραγματικό
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Ελληνική
επιχείρηση και
τεχνολογία: Οι τρεις
σημαντικότερες
προκλήσεις για το
2020
ΣΤΈΛΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ
Director Business Consulting, Mazars

Η

ελληνική επιχείρηση παραδοσιακά υπήρξε δύσπιστη στην
εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικά όταν δεν υπήρχε
σαφής νομική υποχρέωση. Η πρακτική αυτή
έχει αποδειχθεί αειθαλής, με αποτέλεσμα,
ακόμη και σήμερα, η περίφημη μικρομεσαία επιχείρηση να λειτουργεί με τη λογική της ελάχιστης δυνατής ενόχλησης από
την τεχνολογία. Αποτέλεσμα αυτού είναι
ότι έννοιες όπως Data Analytics, Machine
Learning, Robotic Process Automation
(RPA) ή IoT παραμένουν, στον ένα ή στον
άλλο βαθμό, άγνωστες στην εφαρμογή τους,
ενώ ακόμη και η μετάφρασή τους στα ελ-

26

ληνικά είναι κακόηχη και ακατανόητη. Σε
ό,τι αφορά την υφιστάμενη ελληνική καθημερινότητα, οι κυριότερες προκλήσεις
συνοψίζονται σε τρεις:
Προστασία δεδομένων και επιχειρησιακή συνέχεια: Και το 2020 συνεχίζεται
η εκθετικά ανοδική πορεία εξέλιξης των
ψηφιακών απειλών. Το νέο είναι ότι οι παραδοσιακές τακτικές προσβολής των δεδομένων σταδιακά τίθενται στο περιθώριο,
έχοντας στοχοποιήσει τον παραδοσιακά
αδύναμο παράγοντα, τον ανθρώπινο. Το
πάλαι ποτέ hacking αποδεικνύεται αναίτια επίπονη προσπάθεια. Με το ψηφιακό
ψάρεμα (phishing), τα στελέχη ανοίγουν

1

την είσοδο στους εισβολείς με τη δική
τους –παραπλανημένη– θέληση! Η δε τελική ζημιά δεν θα αφορά μόνο τα κάθε είδους δεδομένα, την εταιρική φήμη και τα
πρόστιμα αλλά θα πρέπει να αναμένεται
ακόμη και ολική αχρηστία των πληροφοριακών συστημάτων. Η τακτική εκπαίδευση
του προσωπικού στην κυβερνοασφάλεια,
η επικαιροποίηση των αντίμετρων στις
κυβερνοεπιθέσεις και η ύπαρξη τεκμηριωμένου σχεδίου επανάκαμψης από τυχόν
καταστροφή των συστημάτων αποτελούν
μια ικανοποιητική πρώτη αντιμετώπιση
των κινδύνων που αναφέραμε.

κό έλλειμμα γνώσης των διαθέσιμων στο
εμπόριο εφαρμογών. Δεν είναι λίγες οι
φορές που ανακαλύπτεται ξανά και ξανά
ο παροιμιώδης τροχός.
Οργανωτικές προϋποθέσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού: Έχοντας
αφήσει στο παρελθόν τη δεκαετή κρίση,
θα πρέπει να καλυφθεί ένα τεράστιο κενό
εξελίξεων. Η πρόκληση αυτή, ειδικά για την
ελληνική επιχείρηση, δεν είναι αποκλειστικά τεχνολογική. Το επίπεδο οργάνωσης, η κουλτούρα δομημένης προσέγγισης
με μεθόδους project management, ακόμη
και αυτή η απλή καταγραφή του τι θέλουμε να πέτυχουμε, ποιος κάνει τι και πότε,

3

απουσιάζουν, δίνοντας τη θέση τους σε ένα
περιβάλλον προφορικών συνεννοήσεων,
ασυνεννοησίας μεταξύ των τμημάτων και
του τι αυτά αναμένουν ως βελτίωση της
εργασίας τους.
Η δεκαετία που μόλις ξεκίνησε αναμένεται συναρπαστική. Η κατανόηση του νέου
πεδίου τεχνολογικών ευκαιριών θα καθορίσει τη διαφορά μεταξύ εντυπωσιακών αποτελεσμάτων και εκείνων της μετριότητας.
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Κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών και υλοποίηση βάσει προδιαγραφών: Το παραδοσιακό χάσμα επικοινωνίας
μεταξύ όλων των τμημάτων μιας επιχείρησης με εκείνο της πληροφορικής καλά κρατεί και για το 2020. Το ζήτημα μάλιστα είναι
διπλό: Καταρχάς, η ελληνική επιχείρηση δεν
τεκμηριώνει τις λειτουργικές ανάγκες πριν
από οποιαδήποτε υλοποίηση τεχνικής λύσης ή το κάνει με τρόπο αναποτελεσματικά
συνοπτικό. Αποφεύγονται οι προδιαγραφές,
κυρίως για λόγους κόστους. Σκεφτείτε το
αντίστοιχο ανάλογο σε ένα οποιοδήποτε
τεχνικό έργο: Κατευθείαν κατασκευή άνευ
σχεδίου. Επιπρόσθετα, υπάρχει σημαντι-

ΜΑΡΤΙΟΣ
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Η ασφάλεια και
η προστασία των
προσωπικών
δεδομένων στην
ψηφιακή εποχή
ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΆΣ, CISA, CISM
Chief Information Security Officer - Senior Manager, Digital Services Advisory,
Grant Thornton

Μ

ερικά χρόνια πριν, κανείς δεν
θα μπορούσε να φανταστεί
τις δυνατότητες που θα παρείχε ο «ψηφιακός κόσμος»
του Διαδικτύου σε ό,τι αφορά τους τρόπους
και τα μέσα επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Στον κορμό της, η βασική ιδέα γι’ αυτόν
τον «ψηφιακό κόσμο» παραμένει ίδια. Με
άλλα λόγια, οι πληροφορίες μεταφέρονται με επιτυχία από το ένα μέρος στο
άλλο, ακολουθώντας τρεις βασικές αρχές, ανεξάρτητα από τον μέσο όρο ή τον
τύπο των πληροφοριών. Πρώτον, πρέπει
να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες μεταφέρονται με ασφάλεια. Δεύτερον, πρέπει να εξασφαλίζεται πως δεν υπάρχουν
παρεμβάσεις στα αρχικά δεδομένα κατά
τη διαδικασία μεταφοράς και, τρίτον, ότι
διασφαλίζεται η παράδοσή τους μόνο στον
αποδέκτη. Μολαταύτα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ιδιοκτήτης των δεδομένων
που μεταφέρονται κατέχει τα δικαιώματα
προστασίας στην «ιδιωτικότητα».

28

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
Χωρίς αμφιβολία, η ανάγκη προστασίας των
μεταφερόμενων δεδομένων, από την αρχή
της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών,
είναι πολύ σημαντική. Πρώτες οι κυβερνήσεις και οι στρατιωτικές υπηρεσίες άρχισαν
να επινοούν τρόπους για να εξασφαλίσουν
την προστασία των μεταδιδόμενων πληροφοριών (για προφανείς λόγους). Είναι
σαφές ότι η ασφάλεια των πληροφοριών
δεν αφορά μόνο τα ψηφιακά δεδομένα αλλά
και τα φυσικά.
Μπορούμε να ορίσουμε την ασφάλεια
των πληροφοριών χρησιμοποιώντας την
προσέγγιση της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (IAPP): «Η ασφάλεια των δεδομένων
(Information) επικεντρώνεται περισσότερο
στην προστασία δεδομένων από κακόβουλες επιθέσεις και την εκμετάλλευση κλεμμένων δεδομένων με σκοπό το κέρδος. Η
ασφάλεια είναι απαραίτητη για την προστασία των δεδομένων, δεν αρκεί όμως για την
αντιμετώπιση της ιδιωτικής ζωής».
Οι τρεις βασικοί πυλώνες της ασφάλειας

πληροφοριών είναι η διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της
διαθεσιμότητας συστημάτων και δεδομένων. Αυτό ορίζει σαφώς τους στόχους, τις
πτυχές, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που
αφορούν τις πληροφορίες υπό προστασία.
Ένα αποτελεσματικό σύστημα ασφάλειας
πρέπει να διασφαλίζει ότι και οι τρεις αρχές καλύπτονται και λαμβάνονται υπόψη
κατά την προστασία των δεδομένων. Είναι
προφανές πως δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ιδιωτικότητα των δεδομένων στο
πλαίσιο της ασφάλειας των πληροφοριών,
δεδομένου ότι η μία ασχολείται με δεδομένα
και η άλλη με μια πιο ανθρώπινη διάσταση.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Από τότε που ο άνθρωπος ένιωσε την
ανάγκη να συνδεθεί κοινωνικά με άλλους
ανθρώπους, η ανταλλαγή ιδιωτικών πληροφοριών ήταν υποχρεωτική, προκειμένου
να καταστεί δυνατή η γνήσια επικοινωνία.
Τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει μια «επανάσταση» που ανασχημάτισε το κοινωνικό
τοπίο με τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΟΧΏΡΟ
Σήμερα, η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται
στη εφαρμογή των αρχών προστασίας και
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δομένου ότι τα ιδιωτικά δεδομένα έχουν
καταστεί «περιουσιακό στοιχείο» με μεγάλες εισοδηματικές προοπτικές, μια νέα
αγορά δημιουργήθηκε, που έπρεπε να ελεγχθεί από τον νόμο.
Η Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (IAPP)
ορίζει: «Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εστιάζεται στη χρήση
και διακυβέρνηση των προσωπικών δεδομένων, όπως η εφαρμογή νόμων για την
ορθή συλλογή, κοινοποίηση και χρήση των
προσωπικών πληροφοριών των καταναλωτών».
Έχοντας αυτά υπόψη, γίνεται σαφές ότι η
ιδιωτικότητα των χρηστών δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί πλήρως από την ασφάλεια
των πληροφοριών, καθώς ο τομέας αυτός
ασχολείται με διαφορετικές πτυχές της
διαχείρισης δεδομένων.

ΜΑΡΤΙΟΣ

φανταστεί. Είναι εκπληκτικό το πόσο εύκολα οι άνθρωποι επιλέγουν να μοιράζονται
τις προσωπικές τους πληροφορίες μέσω
όλων αυτών των ψηφιακών καναλιών και
δικτύων χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ μέχρι
πριν λίγο καιρό πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν
πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα –συνήθως
στενοί φίλοι και άνθρωποι του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος.
Αυτή η απότομη έξαρση στην ανταλλαγή
προσωπικών δεδομένων εξακολουθεί να
υφίσταται και αναπόφευκτα οδηγεί στην
εκμετάλλευση αυτών των δεδομένων από
διάφορους κερδοσκοπικούς οργανισμούς,
οι οποίοι χρησιμοποιούν προφίλ ανθρώπων
και πρότυπα συμπεριφοράς για να προβλέψουν τις δραστηριότητές τους.
Αυτό αποτέλεσε και το σημείο καμπής, το
οποίο έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την προστασία της ιδιωτικότητας. Και
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, από τις
ΗΠΑ μέχρι την Ε.Ε., νομοθετήματα σχετικά
με την προστασία των δεδομένων άρχισαν
να εμφανίζονται με σκοπό να ρυθμίσουν
την ιδιωτική ζωή στην ψηφιακή εποχή. Δε-

ασφάλειας στην ψηφιακή παρουσία στον
κυβερνοχώρο, δηλαδή σε αυτό το «νοητό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται η
επικοινωνία μέσω δικτύων». Αν προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε και να καθορίσουμε το ψηφιακό μας αποτύπωμα σε
αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, σίγουρα θα
συγκλονιστούμε από την ποσότητα των
δεδομένων που έχουμε μοιραστεί σε πολλές εφαρμογές, ιστότοπους και κοινωνικά
δίκτυα μέσω των κινητών, των φορητών
υπολογιστών και των συσκευών μας.
Δεδομένα σχετικά με τον χαρακτήρα
μας, τις προτιμήσεις μας, ακόμη και για την
υγεία μας, μεταφέρονται μέσα από αυτές
τις ροές δεδομένων στον κυβερνοχώρο,
με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε ή
γνωρίζουμε. Τις περισσότερες φορές οι
άνθρωποι μεταφέρουν δεδομένα χωρίς
να έχουν προηγουμένως αξιολογήσει την
αναγκαιότητα ή την πρόθεση να το κάνουν,
οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στην προαναφερθείσα έξαρση της ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων.
Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν τρόποι
προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις καθημερινές επικοινωνίες. Τα λογιστικά και
λειτουργικά συστήματα μπορεί να αποδεικνύονται χρήσιμα για τις καθημερινές
μας δραστηριότητες, ωστόσο ο ανθρώπινος
παράγοντας είναι εκείνος που αποφασίζει
για το πώς θα διαμορφωθούν οι τελικές
ισορροπίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε
είναι να στρέψουμε την προσοχή μας στην
ψηφιακή πραγματικότητα, προκειμένου
να κατανοήσουμε τον κυβερνοχώρο και
να προσαρμόσουμε ανάλογα τη συμπεριφορά μας.
Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν έχει να κάνει αμιγώς
με μέτρα και ελέγχους, αλλά σχετίζεται με
τον ψηφιακό πολιτισμό και τη νοοτροπία
μας. Σε έναν κόσμο στον οποίο παρουσιάζεται ένας ραγδαίος ψηφιακός μετασχηματισμός κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να
κατανοήσουμε τον κυβερνοχώρο. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να καταλήξουμε οι
απόκληροι της αναδυόμενης κοινωνίας.
Ζούμε σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες
εποχές της ανθρώπινης ιστορίας, καθώς
πλησιάζουμε πολύ κοντά στο επόμενο
εξελικτικό βήμα μας ως είδος. Σε αυτή
την πορεία εξέλιξης έρχεται να αναπτυχθεί
ένα σύγχρονο και τεχνολογικά εξελιγμένο
είδος ανθρώπου, ο «Homo Digitalis» (ψηφιακός άνθρωπος).
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Χαρτογραφώντας
τις αλλαγές στην
Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων
GRANT THORNTON

Η

έναρξη εφαρμογής του GDPR
στις 25/5/2018, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα έπρεπε να
είχε πυροδοτήσει την άμεση
αντίδραση των ελληνικών αρχών. Ωστόσο,
τα αντανακλαστικά του κρατικού μηχανισμού απεδείχθησαν μάλλον αργά.

Η ΟΔΎΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΝΌΜΟΥ
ΠΕΡΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Η άμεση –λόγω της νομικής του φύσης–
εφαρμογή του Κανονισμού, χωρίς να χρειάζεται η περαιτέρω ενσωμάτωσή του στην
ελληνική νομοθεσία, ενδεχομένως και να
λειτούργησε ως πανάκεια για την ελληνική
πλευρά, η οποία καθυστέρησε σημαντικά
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
Μάλιστα, η βραδεία κινητοποίηση της χώρας μας αποτυπώνεται στο γεγονός ότι παραπέμφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
λόγω μη ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ σχετικά με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων κατά την επεξεργασία τους
από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της
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πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης
ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη
κυκλοφορία τους, προτείνοντας παράλληλα την επιβολή προστίμου με τη μορφή
του κατ’ αποκοπήν ποσού για κάθε ημέρα
καθυστέρησης, αρχής γενομένης από τη
λήξη της προθεσμίας ενσωμάτωσης, που
όριζε η Οδηγία, δηλαδή από την 6/5/2018.
Παράλληλα, άκαρπες αναδείχθηκαν οι
προσπάθειες για να τεθεί υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου κατά της «ανορθογραφίας» της χώρας σε θέματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων, τον Φεβρουάριο
του 2018. Μετά από αυτή την περιπέτεια,
μόλις την 26/8/2019 ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο Ν. 4624/2019
περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα». Με τον νόμο
αυτό, εκτός από τη θέσπιση των μέτρων
εφαρμογής του GDPR, παράλληλα, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία
η Οδηγία 2016/680/ΕΕ. Φυσική συνέχεια
των ανωτέρω είναι η –έστω και καθυστερημένη– έξοδος της Ελλάδας από τη δεινή
θέση του να χαρακτηρίζεται ως ένα από τα

ελάχιστα κράτη μέλη χωρίς σύγχρονο νόμο
σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ ΤΟ ΝΈΟ ΝΟΜΟΘΈΤΗΜΑ;
Ο νέος νόμος επιφέρει αλλαγές στο καθεστώς που είχε εγκαθιδρύσει ο GDPR από
την ημερομηνία εφαρμογής του, καθώς,
αξιοποιώντας την ευχέρεια που παρέχεται από τον Κανονισμό, θεσπίζει τα μέτρα
εφαρμογής του. Από τη μια, το περιεχόμενο
του εν λόγω νόμου ορίζει ρητά το πλαίσιο
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, προστατεύοντας τα υποκείμενα,
ενώ από την άλλη όμως υπάρχουν σημεία
τα οποία κρίνονται ασαφή, καθιστώντας
απαραίτητες τις γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα («Αρχή»).
Ξεφυλλίζοντας το νέο νομοθέτημα, ένα
από τα πρώτα σημεία που θα παρατηρήσει
κανείς είναι το ότι αφιερώνεται εκτενές
μέρος του περιεχομένου του στη ρύθμιση
της λειτουργίας της Αρχής. Ο νέος νόμος
καταργεί την υποχρεωτική προηγούμενη
λήψη άδειας από την Αρχή για την επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών,

συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.
Ο GDPR ως ηλικιακό όριο θέτει τα 16 έτη,
αφήνοντας το περιθώριο στα κράτη μέλη
να το μειώσουν, με κατώτατο όριο τα 13
έτη. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο νόμος να
καθιστά άκυρη τη λήψη συγκατάθεσης
από ανήλικους κάτω των 15 ετών για τη
χρήση υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, εκτός εάν αυτή δοθεί από νόμιμο αντιπρόσωπό τους. Πρακτικά, όμως,
είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοσθεί
το παραπάνω άρθρο, καθώς καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη η αποτελεσματική
ταυτοποίηση του προσώπου που δίνει τη
συγκατάθεση ηλεκτρονικά, καθώς και της
ηλικίας του, ώστε να κριθεί με ασφάλεια
το κύρος αυτής.
Ο νέος νόμος, δρώντας εξαιρετικά προστατευτικά απέναντι στα γενετικά δεδομένα των υποκειμένων, απαγορεύει ρητά την
επεξεργασία τους για σκοπούς ασφάλισης,
υγείας και ζωής. Ήδη, από το παρελθόν,
απαγορευόταν η διενέργεια εξετάσεων για
τον έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας
φυσικού προσώπου, ωστόσο πλέον καθίσταται εκ του νόμου παράνομη αυτού του
είδους η επεξεργασία.
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πράξεων της Αρχής, κρίνεται σκόπιμο μέρος των μελών της να κατέχει τεκμηριωμένα νομικές γνώσεις, ώστε να αποφεύγονται τυχόν νομικά σφάλματα τα οποία
ενδεχομένως πλήττουν το κύρος των πράξεων. Παρότι, λοιπόν, φαίνεται να υπάρχει
ευκαιρία για μέλη της νομικής κοινότητας
να διεκδικήσουν μια θέση στην Αρχή, αποτρεπτικό παράγοντα προς αυτό αποτελεί το
γεγονός ότι, τουλάχιστον για τον πρόεδρο
και τον αναπληρωτή, επιτάσσεται η πλήρης αναστολή της επαγγελματικής τους
ιδιότητας. Αντίθετα, μόνο θετικά μπορεί να
κριθεί το μέτρο της απαλλαγής των μελών
της Αρχής από κάθε είδους αστική ευθύνη
η οποία προκύπτει από την άσκηση των
καθηκόντων τους. Σε γενικές γραμμές, το
νέο αυτό πλαίσιο επιχειρεί να προσδώσει
τα ισχυρότερα δυνατά εχέγγυα εύρυθμης
λειτουργίας και ανεξαρτησίας της Αρχής
και δύναται να κριθεί επαρκές.
Στη συνέχεια, σημείο αναφοράς αποτελεί
το άρθρο 23 του Ν. 4624/2019, το οποίο προβλέπει ότι στις περιπτώσεις προσφοράς
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η συγκατάθεση του ανηλίκου είναι
έγκυρη μόνο εφόσον ο τελευταίος έχει
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πρακτική η οποία για αρκετά χρόνια δημιουργούσε προσκόμματα στην ομαλή και
εύρυθμη επιτέλεση των υπόλοιπων ελεγκτικών και γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων
της Αρχής. Σε συνέχεια των ανωτέρω και
με δεδομένη την αυστηρότητα της Αρχής,
καθίσταται αναγκαίος ο προσδιορισμός της
νομικής φύσης των διαφορών οι οποίες
προκύπτουν από τις διοικητικές πράξεις
της Αρχής, καθώς και της έννομης προστασίας που παρέχεται στον διοικούμενο
για την προσβολή τους.
Επιπλέον, ο νέος νόμος προσδιορίζει τις
διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από
τις διοικητικές πράξεις της Αρχής ως «ακυρωτικές», δίνοντας το δικαίωμα της υποβολής αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, σύμφωνα με το Π.Δ. 18/1989
περί «Κωδικοποίησης διατάξεων νόμων
για το Συμβούλιο της Επικρατείας». Ρητά
όμως προβλέπεται στο νομοθέτημα ότι η
προθεσμία άσκησης αίτησης ακυρώσεως
δεν επιφέρει ανασταλτικό αποτέλεσμα ως
προς την εκτέλεση της προσβαλλόμενης
πράξεως.
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη νομική φύση των
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ΑΝΑΛΎΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΚΏΣ ΚΕΊΜΕΝΑ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΉΜΑΤΟΣ
Η –σε ορισμένες περιπτώσεις– προχειρότητα στη σύνταξη του νομοσχεδίου, που
εν μέρει οφείλεται και στον χαρακτήρα
του «κατεπείγοντος» που του προσδόθηκε, γίνεται έντονα αντιληπτή, καθώς σε
ορισμένες περιπτώσεις δρα εξαιρετικά
προστατευτικά για τα υποκείμενα των δεδομένων, σε άλλες παραδόξως δεν παρέχει
σε αυτά τις απαραίτητες εγγυήσεις για την
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως στην περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν ποινικές
καταδίκες και αδικήματα, σύμφωνα με το
άρθρο 10 του GDPR.
Προς επίρρωση των ανωτέρω, παρατηρείται ότι ο Ν. 4624/2019 αφαιρεί από
το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Αρχής τον
έλεγχο πράξεων επεξεργασίας οι οποίες
διενεργούνται από δικαστικές και εισαγγελικές αρχές ή για σκοπούς εθνικής ασφάλειας. Με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζεται το
προηγούμενο αμφιλεγόμενο καθεστώς,
κατά το οποίο πράξεις επεξεργασίας που
διενεργούνται από τις μυστικές υπηρεσίες
και υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας
βρίσκονται εκτός του βεληνεκούς των
ελέγχων της Αρχής. Επιπλέον, στην ανωτέρω κατεύθυνση οδηγούν και οι εξαιρέσεις
που θεσπίζει ο νέος νόμος για την ικανοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των
υποκειμένων (π.χ. δικαίωμα ενημέρωσης,
διαγραφής κ.λπ.), δίνοντας στον υπεύθυνο
επεξεργασίας τη δυνατότητα να παραλείπει
την πραγμάτωσή τους, όταν πληρούνται οι
προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο νομοθέτης. Ωστόσο, η διεύρυνση του πεδίου των
εξαιρέσεων δέχεται αυστηρή κριτική από
κάποιους, οι οποίοι –ίσως εύλογα– θεωρούν ότι ενδεχομένως και να βρίσκεται
σε αντίθεση με τον GDPR.
Μεταβαίνοντας πλέον στο κρίσιμο πεδίο
των εργασιακών σχέσεων, θα παρατηρήσει
κανείς ότι το νομοσχέδιο επεμβαίνει και

32

38

στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης. Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, διαχρονικά,
το πεδίο της απασχόλησης χαρακτηρίζεται
από τη σχέση εξάρτησης που υπάρχει a
priori μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου. Η παραπάνω είναι και μία από τις
παραμέτρους που ενδεχομένως θέτουν εν
αμφιβόλω το κύρος της ληφθείσας από τον
εργοδότη συγκατάθεσης του εργαζομένου
για την επεξεργασία των προσωπικών του
δεδομένων στο πλαίσιο της εκτέλεσης της
σύμβασης εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι στο
πεδίο της εργασίας, μόνο κατ’ εξαίρεση
μπορεί η ληφθείσα από τον εργαζόμενο συγκατάθεση να θεωρηθεί ως έγκυρη νόμιμη
βάση της επεξεργασίας. Ο Ν. 4624/2019
εκτιμάται ως ασαφής, εφόσον παραθέτει
ως προϋποθέσεις έγκυρης συγκατάθεσης
του εργαζομένου μόνο το είδος της σχέσης
εξάρτησης με τον εργοδότη και τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη αυτή. Με
βάση όμως τα όσα ορίζονται, μπορεί κανείς εύλογα να θεωρήσει ότι καταρχήν δεν
πλήττεται το κύρος της συγκατάθεσης του
εργαζομένου όταν αυτή δίδεται για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για
σκοπούς οι οποίοι δεν συνδέονται άμεσα
με την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας
(π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια εργαζομένων,
συμμετοχή και προβολή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κ.λπ.)

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΉ ΣΧΈΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ
Εξετάζοντας τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 28 του Ν. 4624/2019, θα βρεθούμε
αντιμέτωποι με μια άτυπη σύγκρουση
δύο θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτού της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων
και αυτού της ελευθερίας του τύπου και
της έκφρασης. Με βάση το περιεχόμενο
του άρθρου θα παρατηρούσε κανείς ότι
ο νόμος δίνει ένα προβάδισμα βραχείας

κεφαλής στο δικαίωμα της ελευθερίας
της έκφρασης. Αυτό προκύπτει από το
γεγονός ότι όταν τίθεται σε εφαρμογή το
άρθρο 28, ο νόμος αποκλείει την εφαρμογή
ορισμένων εκ των βασικών κεφαλαίων
του GDPR, όπως π.χ. αυτό που θεμελιώνει
τα δικαιώματα των υποκειμένων. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η τήρηση της αρχής της
αναλογικότητας κατά την εφαρμογή του εν
λόγω άρθρου, έτσι ώστε να αποφεύγεται
τυχόν ανεπίτρεπτη διασταλτική ερμηνεία
η οποία θα διεύρυνε αθέμιτα και ενάντια
στα δικαιώματα των υποκειμένων το πεδίο
εφαρμογής της παρ. 2.
Συμπερασματικά, ο Ν. 4624/2019 αφήνει
στον μελετητή του ανάμεικτες εντυπώσεις. Παρεμβαίνει αποφασιστικά σε ζητήματα που ταλάνιζαν για χρόνια το πεδίο
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως π.χ. η λήψη προηγούμενης
άδειας από την Αρχή για την επεξεργασία
ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή η αμφιβόλου κύρους επεξεργασία γενετικών
δεδομένων από ασφαλιστικές εταιρείες.
Όμως, κρίνεται ελλιπής και ασαφής όσον
αφορά την προστασία των δικαιωμάτων
των υποκειμένων, καθώς λ.χ. προβλέπει
σημαντικές εξαιρέσεις στο δικαίωμα της
ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων ή καταργεί εντελώς κάποια από
αυτά, όταν συντρέχουν οι περιστάσεις του
άρθρου 28.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η εφαρμογή του
νόμου –τουλάχιστον στην αρχή– θα φανερώσει αδύναμα σημεία του και περιπτώσεις που θα γίνουν αντικείμενο συζητήσεων και διαφορετικών ερμηνειών. Ωστόσο,
μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία δύναται
να αποκρυσταλλωθεί με ασφάλεια τόσο η
σκέψη του νομοθέτη όσο και το ακριβές
περιεχόμενο του νόμου, έτσι ώστε να προκύψουν τυχόν τροποποιήσεις, οι οποίες θα
μπορούσαν να καταστήσουν ευχερέστερη
και πληρέστερη την εφαρμογή του.

Delivering value

and confidence
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Η τεχνολογία
δεν είναι
πανάκεια
GRANT THORNTON
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Ο

ι επιχειρήσεις έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια
σε τεχνολογίες και λογισμικά
που υπόσχονται να κρατήσουν
μακριά τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Για
παράδειγμα, οι συνολικές δαπάνες παγκοσμίως για λογισμικό εντοπισμού ιών
ανέρχονται στα 3,77 δισ. δολάρια το 2019,
σύμφωνα με την ομάδα έρευνας ARC.
Το λογισμικό, αναμφίβολα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση
των ψηφιακών απειλών, αλλά άλλοι τομείς
έχουν παραμεληθεί. Ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα
IBR της Grant Thornton αναφέρουν ότι η
υπερβολική εξάρτηση από το λογισμικό

ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΊΩΣΗ
ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ
ΝΈΟΙ ΤΡΌΠΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ
Οι εταιρείες μπορεί να διαθέτουν εξελιγμένο λογισμικό ασφάλειας, αλλά αυτό δεν
μπορεί να εμποδίσει το ανθρώπινο λάθος

που κρύβεται πίσω από πολλές παραβιάσεις του κυβερνοχώρου. Άλλωστε, το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που απαντά
σε ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού
«ψαρέματος» (phishing) και εγκαθιστά μη
εξουσιοδοτημένο λογισμικό.
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δαπανούν πολύ
περισσότερα χρήματα στο λογισμικό για
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο από ό,τι
στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους,
επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι θεωρούν την υπερβολική εξάρτηση
από την τεχνολογία ως βασική αδυναμία
στη διαχείριση του ψηφιακού κινδύνου.
Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η
αύξηση της ευαισθητοποίησης όλων των
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περιπτώσεις, θα είναι σε θέση να μειώσουν
τις δαπάνες λογισμικού ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες του προσωπικού
και τις ασφαλιστικές τους προβλέψεις. Το
ARC προβλέπει ότι τα έσοδα της αγοράς
λογισμικού προστασίας από ιούς θα συρρικνωθούν σε -1,2% CAGR μέσα στα επόμενα
πέντε χρόνια.

ΜΑΡΤΙΟΣ

είναι το πιο αδύναμο σημείο στη διαχείριση
απειλών που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο και την ιδιωτική ζωή. Γενικά, ως
ψηφιακές απειλές ορίζουμε εκείνες που
παραβιάζουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ιδιωτικότητα των δεδομένων.
Προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ψηφιακές απειλές, θα πρέπει
να δράσουν άμεσα, βελτιώνοντας τις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητές τους και
την ενημέρωση των εργαζομένων τους
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Παράλληλα, θα πρέπει να εξερευνήσουν εξειδικευμένες λύσεις ψηφιακής ασφάλειας.
Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να σπαταλήσουν περισσότερα χρήματα. Σε πολλές
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εργαζομένων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αλλά πώς; Εξάλλου, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εδώ και πολλά
χρόνια webinars και υποχρεωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο, αλλά το ανθρώπινο λάθος εξακολουθεί να τις καθιστά ευάλωτες
σε επιθέσεις. Μια νέα μορφή εκπαίδευσης
είναι απαραίτητη.
Ο Χρήστος Μακεδόνας, Technology Risk
Leader στην Grant Thornton στην Κύπρο,
αναφέρει ότι θα βοηθούσαν συντομότερες
μορφές εκπαίδευσης. «Κανείς δεν έχει το
χρόνο να παρακολουθήσει βίντεο διάρκειας
μιας ώρας», λέει. «Θα πρέπει να συντομευθούν σε δύο λεπτά το πολύ. Απαραίτητες
επίσης είναι και οι οπτικές υπενθυμίσεις
–όπως banners και μηνύματα σε οθόνες–
για να υπενθυμίζονται στους εργαζομένους οι ορθές πρακτικές.
«Οι επιχειρήσεις θα πρέπει στη συνέχεια να προσομοιώσουν τις απόπειρες
“ηλεκτρονικού ψαρέματος” (phishing) και
οι εργαζόμενοι που ανταποκρίνονται σε
αυτές μπορούν στη συνέχεια να λάβουν
περαιτέρω εκπαίδευση. Βρήκαμε πως αυτά
τα προγράμματα κατάρτισης είναι πολύ πιο
επιτυχημένα από τα συμβατικά webinars».

ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΣΤΕ ΠΡΏΤΑ ΤΑ ΤΡΩΤΆ
ΣΗΜΕΊΑ, ΕΠΕΝΔΎΣΤΕ ΑΡΓΌΤΕΡΑ
Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν τα σημεία στα οποία είναι ευάλωτες
σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και σε
παραβιάσεις της συμμόρφωσης σχετικά
με την προστασία των δεδομένων, πριν
επενδύσουν σε λογισμικό προστασίας. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες που
οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν.
«Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα σύνολο
δεξιοτήτων που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικότητας, για να βοηθήσουν στη χαρτογράφηση των δεδομένων
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τους και να κατανοήσουν τις ρυθμιστικές
απαιτήσεις –ειδικά σε ένα περιβάλλον
cloud», λέει ο Mike Harris, Partner του
τμήματος Cyber Security Services στην
Grant Thornton στην Ιρλανδία. «Χρειάζονται επίσης τεχνολογικές δεξιότητες γύρω
από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν».
«Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε
υπηρεσίες cloud που παρέχονται από την
Amazon ή τη Microsoft (Azure), πρέπει να
υπάρχουν οι δεξιότητες ασφαλείας στην
εταιρεία για να γνωρίζετε τι θα κάνουν και
τι όχι σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτή η συνιστώσα δεξιοτήτων
παραβλέπεται συχνά».

ΟΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΈΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ
ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΈΣ ΣΚΈΨΕΙΣ
Πολλές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει
σημαντικά σε προηγμένες τεχνολογίες
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οι οποίες
βοηθούν στον εντοπισμό νέων απειλών
και τρωτών σημείων. Αυτές όμως είναι
τόσο αποτελεσματικές όσο το εργατικό
δυναμικό που μπορεί να ερμηνεύσει τα
αποτελέσματά τους και να εφαρμόσει τις
αντίστοιχες αλλαγές.
«Πολλοί άνθρωποι βλέπουν την τεχνολογία ως μια ασημένια σφαίρα, ωστόσο
δεν είναι», λέει ο James Arthur, Partner
και επικεφαλής στην παροχή συμβουλών
στον κυβερνοχώρο στην Grant Thornton.
«Πολλές εταιρείες δαπανούν πολλά χρήματα για λογισμικό κυβερνοασφάλειας
που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη,
σε συμπεριφορικά αναλυτικά στοιχεία, τα
οποία μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμα
σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο κανονικά πρέπει να ξοδέψει κανείς αλόγιστο
ανθρώπινο χρόνο για να εξασφαλίσει πως
θα προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις. Στη
συνέχεια, χρειάζεται ένας άνθρωπος στο

τέλος αυτής της αλυσίδας που θα μπορεί
να εξετάσει τα παραγόμενα στοιχεία και
να εφαρμόσει τις αλλαγές».

Η ΑΥΞΑΝΌΜΕΝΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΏΡΟ:
ΕΞΑΣΦΑΛΊΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΠΌΦΕΥΚΤΟ
«Υπάρχουν μόνο δύο τύποι εταιρειών:
εκείνες που έχουν “χακαριστεί” και εκείνες
που θα “χακαριστούν” στο μέλλον. Μάλιστα,
κανείς θα ισχυριζόταν πως μπορούμε να
τις συμπτύξουμε και σε μια κατηγορία, δηλαδή σε εταιρείες που έχουν “χακαριστεί”
και που θα “χακαριστούν” ξανά». Τάδε έφη
Robert Mueller το 2012 και το μήνυμα του
πρώην διευθυντή του FBI δεν θα μπορούσε
να είναι πιο σαφές και επίκαιρο.
Αναλυτικότερα, η ψηφιακή παραβίαση
(hacking) μιας επιχείρησης είναι αναπόφευκτη. Συνεπώς, δημιουργείται μια μεγάλη ευκαιρία για επενδύσεις στην ασφάλιση
για τον μετριασμό των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, και όχι απλώς στο λογισμικό
για την πρόληψή τους.
«Οποιοδήποτε φυσιολογικό πρόγραμμα
διαχείρισης ψηφιακού κινδύνου πρέπει να
περιέχει στοιχεία ανίχνευσης, απόκρισης
και ασφάλισης, διότι στον κυβερνοχώρο
συμβαίνουν διάφορα», λέει ο Mike Harris.
«Βλέπουμε αυξημένη υιοθέτηση της ασφάλισης που καλύπτει τόσο τις επιθέσεις στον
κυβερνοχώρο όσο και τις παραβιάσεις
κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με την
ιδιωτική ζωή (privacy). Ενώ όμως είναι
επιτακτική και η χρήση της αυξάνεται, η
πλειονότητα των επιχειρήσεων εξακολουθεί να μην έχει αυτό το είδος ασφάλισης».
Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να υποθέτουν
πως η γενική ασφάλειά τους καλύπτει επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, αλλά μάλλον θα
πρέπει να αντιμετωπίσουν μια δυσάρεστη
έκπληξη. Για παράδειγμα, ο ασφαλιστής
Hiscox αμφισβητεί επί του παρόντος μια

Όμως ακόμη και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ασφάλιση στον κυβερνοχώρο δεν
μπορούν να επαναπαυθούν. Οι ασφαλιστές
ενδέχεται να αρνηθούν να τις αποζημιώσουν εάν θεωρούν ότι η επίθεση αποτελεί
πράξη «πολέμου», η οποία θα μπορούσε να
έχει υποστηριχθεί από κρατικούς φορείς.
«Η ασφάλιση είναι μεν αρκετή, αλλά πολλά κρύβονται στις λεπτομέρειες», εξηγεί ο
James Arthur. «Έχουμε δει ασφαλιστές να
προσπαθούν να αμφισβητήσουν την πληρωμή για επιθέσεις, επειδή η επίθεση έχει
εντοπιστεί να προέρχεται από μια ομάδα
υποστηριζόμενη από κράτος». Πολλά προγράμματα κακόβουλου λογισμικού σχετίζονται με δραστηριότητες που υποστηρίζονται από κράτη, οπότε οι επιχειρήσεις
πρέπει πραγματικά να δώσουν προσοχή
στις λεπτομέρειες.
Επιπλέον, οι πολιτικές του κυβερνοχώρου μπορεί να περιέχουν διατάξεις που
απαιτούν από τις επιχειρήσεις να εγκαθιστούν συχνά ενημερώσεις και διορθώσεις.
Εάν αυτό δεν πραγματοποιείται σε τακτική βάση από τον χρήστη, οι ασφαλιστές
μπορούν να μην πληρώσουν σε περίπτωση
κάποιου συμβάντος.
«Ορισμένες πολιτικές απαιτούν από τις
επιχειρήσεις να διατηρούν ενημερωμένη
τη διαχείριση των ενημερώσεων ασφαλείας τους πολύ πιο συχνά από ό,τι συνηθίζουν
–ή θα ήθελαν, λόγω της αναστάτωσης που
μπορεί να προκαλέσει», προσθέτει ο Arthur.
Συνεπώς, οι επιχειρήσεις πρέπει να
εξετάσουν έγκαιρα τις λεπτομέρειες της
ασφάλειάς τους στον κυβερνοχώρο για να

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΊΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΈΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας
IBR της Grant Thornton, η πλειονότητα των
επιχειρήσεων θεωρεί πως, παρά το γεγονός
ότι η ασφάλιση έναντι ψηφιακού κινδύνου
έχει αυξηθεί, η πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών προσφορών παραμένει ίδια.
«Η ασφαλιστική αγορά για παραβιάσεις
στον κυβερνοχώρο και τα δεδομένα δεν
είναι σε καμία περίπτωση τόσο ώριμη
όσο άλλες ασφαλιστικές αγορές», εξηγεί
ο Χρήστος Μακεδόνας. «Οι ασφαλιστές
προσπαθούν επί του παρόντος να αξιολογήσουν τους κινδύνους, επειδή οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ευπάθειες.
Δύο εταιρείες του ίδιου τομέα και του ίδιου
μεγέθους ενδέχεται να έχουν διαφορετική
κουλτούρα και να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες, γεγονός που καθιστά
πολύ δύσκολη την εκτίμηση του κινδύνου.
Είναι όμως πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εξερευνήσουν αυτό το γεγονός
και να συνεργαστούν με τους ασφαλιστές,
ώστε να εξελίξουν την αγορά προς το καλύτερο».

ΠΈΝΤΕ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΗΣ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ
ΚΊΝΔΥΝΟ
1. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για
την κατάρτιση σε ζητήματα του κυβερνοχώρου δεν λειτουργούν. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν πιο σύντομα, πιο συχνά εκπαιδευτικά βίντεο
και να προσομοιώσουν τις απόπειρες
ηλεκτρονικού «ψαρέματος» για καλύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων τους.
2. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ικανότητες για τον εντοπισμό και τη χαρτογρά-

φηση των ψηφιακών ευπαθειών τους.
Πρέπει να προσλάβουν προσωπικό με
εξειδικευμένες δεξιότητες στον κυβερνοχώρο, που θα ενισχύουν το λογισμικό
ασφάλειας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η
επένδυσή τους στο λογισμικό προστασίας επικεντρώνεται στις σωστές περιοχές.
3. Όλες οι επιχειρήσεις θα υποστούν κάποια στιγμή επίθεση στο ψηφιακό τους
περιβάλλον –ανεξαρτήτως από το πόσο
επενδύουν σε λογισμικό προστασίας. Η γενική ασφάλιση ενδέχεται να μην καλύπτει
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επομένως οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να διερευνήσουν
συγκεκριμένη ασφάλεια έναντι ψηφιακού
κινδύνου, που καλύπτει τόσο τις επιθέσεις
στον κυβερνοχώρο όσο και τις παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των δεδομένων.
4. Η αγορά ασφάλισης στον κυβερνοχώρο είναι σχετικά ανώριμη. Επομένως,
οι επιχειρήσεις πρέπει να αφιερώσουν
χρόνο στην εκπαίδευση των ασφαλιστικών εταιρειών για τις συγκεκριμένες ευπάθειές τους, έτσι ώστε ο κίνδυνος να εκτιμάται αποτελεσματικά.
5. Αφού εξασφαλιστεί η ασφάλιση, οι επιχειρήσεις πρέπει να επαγρυπνούν για την
τήρηση των όρων και προϋποθέσεων. Εάν
αποτύχουν να εγκαταστήσουν εγκαίρως
διορθωτικές ενημερώσεις, πιθανόν να ακυρώνουν έτσι την ασφάλισή τους.
Οι συστάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο των ειδικών περιβαλλόντων ψηφιακού κινδύνου των επιχειρήσεων, ώστε το πρώτο βήμα για τους
επιχειρηματικούς ηγέτες να είναι η κατανόηση των συγκεκριμένων απειλών και
ευπαθειών τους. Μόνο τότε θα μπορούν να
εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες,
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και ασφαλιστική κάλυψη.
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ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΚΆΛΥΨΗΣ ΜΈΣΩ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (FORENSICS)

βεβαιωθούν ότι καλύπτονται και μπορούν
να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της.

ΜΑΡΤΙΟΣ

αξίωση από τη δικηγορική εταιρεία DLA
Piper –που πιθανόν να είναι αρκετά εκατομμύρια λίρες– με βάση το ότι δεν διέθετε
συγκεκριμένη κυβερνo-πολιτική.
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Σημαντικότερα
θέματα ελέγχου
(Key Audit Matters)

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΎΚΑΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος Δ.Σ. DFK PD Audit A.E.

Σ

ύμφωνα με το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (ΔΠΕ) 700,
στις Εκθέσεις Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών
που χαρακτηρίζονται ως δημοσίου συμφέροντος (Public Interest Entities) πρέπει να
παρουσιάζονται σε ιδιαίτερη παράγραφο
τα «Σημαντικά θέματα ελέγχου» (Key Audit
Matters). Ο σκοπός αυτής της προσθήκης
είναι να παρουσιάζεται η Έκθεση Ελέγχου
πιο πλήρης για την πληροφόρηση των επενδυτών και των άλλων χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναφέροντας τις περιοχές του ελέγχου για τις οποίες
απαιτείται αυξημένη κρίση του ελεγκτή και
ιδιαίτερη ελεγκτική προσέγγιση.
Η ανάλυση, ο προσδιορισμός και η διαδικασία αναφοράς των «Σημαντικών θεμάτων
ελέγχου» στην Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνονται στο ΔΠΕ 701. Ειδικότερα, στο πρότυπο
αυτό αναφέρεται ότι τα «Σημαντικά θέματα
ελέγχου» προκύπτουν και προσδιορίζονται
από:
α) Περιοχές υψηλού εκτιμώμενου κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας ή ύπαρξη σημαντικών κίνδυνων που αναγνωρίσθηκαν
από την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΠΕ
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315 (ανάλυση της διαδικασίας αναγνώρισης
και εκτίμησης των κινδύνων σύμφωνα με
το πρότυπο αυτό παρατίθεται παρακάτω).
β) Εκτιμήσεις των ορκωτών ελεγκτών
για λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν σημαντική
κρίση της διοίκησης, περιλαμβανομένων
των λογιστικών εκτιμήσεων που ενέχουν
υψηλή αβεβαιότητα εκτίμησης.
γ) Την επίδραση στον έλεγχο των σημαντικών γεγονότων ή συναλλαγών που συνέβησαν κατά την διάρκεια της περιόδου.
Ο ορκωτός ελεγκτής πρέπει να καθορίσει
ποια από τα θέματα του ανωτέρω προσδιορισμού έχουν την μεγαλύτερη σημασία για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της
τρέχουσας περιόδου και συνεπώς να αποτελέσουν τα «Σημαντικά θέματα ελέγχου».
Σε γενικές γραμμές «Σημαντικά θέματα
ελέγχου» θεωρούνται τα θέματα που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις
και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
➜ Είναι θέματα για τα οποία ενημερώθηκε
ή θα ενημερωθεί η Επιτροπή Ελέγχου.
➜ Είναι θέματα που σχετίζονται με τους
Λογαριασμούς ή τις Σημειώσεις και θεωρούνται ουσιώδη για τις οικονομικές καταστάσεις.

➜ Είναι θέματα που απαιτούν αυξημένη
κρίση του ελεγκτή και ιδιαίτερη ελεγκτική
προσέγγιση.

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ
ΚΙΝΔΎΝΩΝ
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το ΔΠΕ 315
αναφέρεται στη διαδικασία αναγνώρισης και
εκτίμησης των σημαντικών ανακριβειών/
λαθών (misstatements) μέσω της κατανόησης του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η οικονομική μονάδα.
Η αναγνώριση και η εκτίμηση των ανακριβειών/λαθών πραγματοποιείται μέσω της
διαδικασίας «Ανάλυσης και εκτίμησης των
κινδύνων» (Risk Assessment Procedures).
Η διαδικασία ανάλυσης και εκτίμησης των
κινδύνων περιλαμβάνει τα εξής:
➜ Ερωτήσεις στα στελέχη της διοίκησης
και σε κατάλληλα πρόσωπα του τμήματος
εσωτερικού ελέγχου (αν υπάρχει τμήμα
εσωτερικού ελέγχου), καθώς και άλλα πρόσωπα εντός της οικονομικής μονάδας, όπου
κατά την κρίση του ορκωτού ελεγκτή μπορεί
να έχουν πληροφορίες που είναι πιθανόν να
βοηθήσουν στον εντοπισμό των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας που οφείλεται σε
απάτη ή λάθος,

Ο ορκωτός ελεγκτής για την αναγνώριση
και εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης σημαντικών ανακριβειών/λαθών οφείλει να
εξετάσει το περιβάλλον που δραστηριοποι-

λειτουργίας της οικονομικής μονάδας,
➜ τις αλλαγές στο μηχανογραφικό σύστημα
που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους
στο εσωτερικό σύστημα της εταιρείας,
➜ τη σημαντική επέκταση των εργασιών
της εταιρείας και την αποδυνάμωση των
εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών,
➜ την αποδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, λόγω της εισαγωγής νέας
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία
ή δημιουργίας νέων γραμμών παραγωγής,
προϊόντων ή δραστηριοτήτων,
➜ την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση που
πιθανόν να επιφέρει μείωση προσωπικού,
αλλαγές στη διαδικασία εποπτείας των
λειτουργιών και στον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων,
➜ την επέκταση ή την εξαγορά επιχειρήσεων σε ξένες χώρες και τους κινδύνους
που θα προκύψουν από τη συναλλαγματική ισοτιμία, τις διαδικασίες εσωτερικού
ελέγχου και εν γένει της επιχειρησιακής
παρακολούθησης,
➜ την εφαρμογή νέων λογιστικών προτύπων ή αλλαγή λογιστικών αρχών που πιθανόν επηρεάζουν την προετοιμασία των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ
ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ
ΚΙΝΔΎΝΩΝ

είται η εταιρεία και το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου της. Ειδικότερα, πρέπει να αξιολογήσει τα εξής:
➜ την ύπαρξη ακεραιότητας της διοίκησης
και την καθιέρωση δεοντολογικών αξιών,
➜ την επάρκεια και την ικανότητα για την
διεκπεραίωση των ανατιθέμενων εργασιών,
➜ τη συμμετοχή της διοίκησης και της Επιτροπής Ελέγχου στην επίβλεψη, τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική λειτουργία του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου,
➜ τη φιλοσοφία και τις πρακτικές της διοίκησης σε σχέση με την επιλογή συντηρητικών ή επιθετικών αποφάσεων κατά την υιοθέτηση λογιστικών αρχών και εκτιμήσεων,
➜ την οργανωτική δομή της οικονομικής
μονάδας σε σχέση με τις αρμοδιότητες και
ευθύνες κατά την παροχή πληροφοριών και
αναφορών (Reporting lines),
➜ τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και
των ευθυνών σε κατάλληλα πρόσωπα, τα
οποία ενεργούν βάσει των εγκεκριμένων
πολιτικών της διοίκησης,
➜ τις πολιτικές και πρακτικές του Τμήματος
Προσωπικού (HR) για τις προσλήψεις, την
αξιολόγηση του προσωπικού, την επαγγελματική εκπαίδευση κ.λπ.,
➜ τις τυχόν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο

ΜΑΡΤΙΟΣ

➜ τη διενέργεια αναλυτικών διαδικασιών
και,
➜ την παρατήρηση και επιθεώρηση διαφόρων δεδομένων της οικονομικής μονάδας.
Ο ορκωτός ελεγκτής πρέπει να λάβει
υπόψη του τα τυχόν θέματα που προέκυψαν
κατά τη διαδικασία εξέτασης της αποδοχής
ή τη συνέχιση της συνεργασίας με την ελεγχόμενη εταιρεία.
Εάν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες εργασίες στην εταιρεία, ο ορκωτός ελεγκτής
πρέπει να εξετάσει αν οι πληροφορίες που
έχουν ληφθεί μπορεί να αξιοποιηθούν για
την αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων
για σημαντικές ανακρίβειες ή λάθη.
Εάν ο ορκωτός ελεγκτής προτίθεται να
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έλαβε
από τον προηγούμενο ελεγκτή, οφείλει να
εξετάσει αν υπάρχουν αλλαγές που έχουν
επίπτωση στην τρέχουσα χρήση.
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ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΠΟΥ
ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΏΝΟΥΝ
ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ ΟΥΣΙΏΔΟΥΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΑΣ
Τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα
συνθηκών και γεγονότων που μπορεί να
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους ανακρίβειας στις οικονομικές καταστάσεις.
Τα παρακάτω παραδείγματα καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα συνθηκών και γεγονότων, ωστόσο δεν είναι όλες οι συνθήκες
και τα γεγονότα συναφή με κάθε έλεγχο
και η λίστα των παραδειγμάτων δεν είναι
απαραιτήτως πλήρης.
➜ Λειτουργική δραστηριότητα σε περιοχές που είναι οικονομικά ασταθείς, για
παράδειγμα χώρες με σημαντική υποτίμηση νομισμάτων ή υψηλά πληθωριστικές
οικονομίες.
➜ Πράξεις που πραγματοποιούνται σε ευμετάβλητες αγορές, όπως, για παράδειγμα, συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης
(Future trading).
➜ Πράξεις που εποπτεύονται από υψηλού
βαθμού σύνθετες νομοθετικές ρυθμίσεις
(Complex regulation).
➜ Ύπαρξη θεμάτων συνέχειας της δραστηριότητας και ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας σημαντικών πελατών (Going concern and liquidity issues).
➜ Περιορισμοί στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και πιστώσεων.
➜ Αλλαγές στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η οικονομική μονάδα.
➜ Αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού.
➜ Ανάπτυξη ή προσφορά νέων προϊόντων
ή υπηρεσιών ή μετάβαση σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή επέκταση σε
νέες τοποθεσίες.
➜ Αλλαγές στην οικονομική μονάδα, όπως
μεγάλες εξαγορές ή αναδιοργανώσεις ή άλλα ασυνήθιστα γεγονότα.
➜ Απόφαση για πώληση εταιρειών ή τμήματα αυτών.
➜ Η ύπαρξη σύνθετων συνεργασιών και
κοινοπραξιών.
➜ Χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού,
μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού (SPV’s)
και άλλων πολύπλοκων χρηματοδοτικών
συμφωνιών.
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➜ Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
➜ Έλλειψη προσωπικού με κατάλληλες
δεξιότητες στη λογιστική και στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
➜ Αλλαγές στα σημαντικά στελέχη της
οικονομικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης των κύριων μελών
της διοίκησης.
➜ Ελλείψεις στο σύστημα εσωτερικού
ελέγχου, ιδίως εκείνες που δεν αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση.
➜ Κίνητρα για τη διοίκηση και τους υπαλλήλους να παράσχουν λανθασμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
➜ Ασυνέπεια μεταξύ της στρατηγικής για
το πληροφορικό σύστημα και της στρατηγικής των λειτουργικών δραστηριοτήτων.
➜ Αλλαγές στο περιβάλλον πληροφορικής.
➜ Εγκατάσταση σημαντικών νέων πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται
με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
➜ Έρευνες σχετικά με τις δραστηριότητες
ή τα οικονομικά αποτελέσματα της οικονομικής μονάδας από εποπτικούς ή κρατικούς
φορείς.
➜ Προηγούμενες ανακρίβειες, ιστορικό
σφαλμάτων ή σημαντικός αριθμός εγγραφών προσαρμογής στο τέλος της χρήσεως.
➜ Σημαντικά ποσά ασυνήθιστων ή μη συστημικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των διεταιρικών συναλλαγών και
των μεγάλων συναλλαγών εσόδων κατά
το τέλος της χρήσεως.
➜ Συναλλαγές που καταχωρούνται με βάση
την πρόθεση της διοίκησης, για παράδειγμα,
της αναχρηματοδότησης του χρέους, στοιχεία του ενεργητικού προς πώληση και την
ταξινόμηση εμπορεύσιμων χρεογράφων.
➜ Εφαρμογή νέων λογιστικών αρχών.
➜ Λογιστικές επιμετρήσεις που περιλαμβάνουν σύνθετες διαδικασίες.
➜ Γεγονότα ή συναλλαγές που περιλαμβάνουν σημαντική αβεβαιότητα από επιμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
αναφορών στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
➜ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και

ενδεχόμενες υποχρεώσεις, για παράδειγμα,
εγγυήσεις πωλήσεων, οικονομικές εγγυήσεις και εγγυήσεις για περιβαλλοντική
αποκατάσταση.

ΑΝΑΦΟΡΆ ΤΩΝ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ
ΘΕΜΆΤΩΝ ΕΛΈΓΧΟΥ» ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ
ΕΛΈΓΧΟΥ
Ο ελεγκτής πρέπει να περιγράφει κάθε
«Σημαντικό θέμα ελέγχου», χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο υπότιτλο, σε ξεχωριστό
τμήμα της Έκθεσης Ελέγχου υπό τον τίτλο
«Σημαντικά θέματα ελέγχου», εκτός εάν
νόμος ή κανονισμός αποκλείει δημόσιες
γνωστοποιήσεις.
Η περιγραφή κάθε «Σημαντικού θέματος
ελέγχου» στην παράγραφο «Σημαντικά θέματα ελέγχου» της Έκθεσης Ελέγχου θα πρέπει
να αναφέρει:
➜ Γιατί το θέμα θεωρήθηκε ότι είχε πρωταρχική σημασία για τον έλεγχο και, ως εκ
τούτου, αποτέλεσε σημαντικό θέμα ελέγχου,
και
➜ Πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα κατά
τη διενέργεια του ελέγχου.
Η αναφορά ενός θέματος στα «Σημαντικά
θέματα ελέγχου» δεν αντικαθιστά την τροποποιημένη γνώμη (Γνώμη με επιφύλαξη
ή αρνητική γνώμη) του ορκωτού ελεγκτή.
Ειδικότερα, ο ελεγκτής δεν πρέπει να γνωστοποιεί ένα θέμα στο τμήμα «Σημαντικά
θέματα ελέγχου» της έκθεσης ελέγχου όταν
απαιτείται να τροποποιηθεί η γνώμη του,
σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΠΕ 705, ως
αποτέλεσμα του εν λόγω θέματος.

ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ
«ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΕΛΈΓΧΟΥ»
ΚΑΙ ΤΗΣ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗΣ
ΓΝΏΜΗΣ» (ΓΝΏΜΗ ΜΕ ΕΠΙΦΎΛΑΞΗ
Ή ΑΡΝΗΤΙΚΉ ΓΝΏΜΗ) ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ
ΕΛΈΓΧΟΥ
Ένα θέμα που απαιτεί τροποποιημένη γνώμη, σύμφωνα με το ΔΠΕ 705, ή μια
ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με
γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να δημιουργήσουν σημαντική αμφιβολία επί της
δυνατότητας της οικονομικής μονάδας να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της, σύμφωνα

ΜΑΡΤΙΟΣ
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με το ΔΠΕ 570, είναι από τη φύση του «Σημαντικό θέμα ελέγχου».
Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα θέματα αυτά δεν θα περιγράφονται στο τμήμα
«Σημαντικά θέματα ελέγχου» της έκθεσης
ελέγχου. Αντ’ αυτού, ο ελεγκτής οφείλει:
α) Να αναφερθεί σε αυτά τα θέματα σύμφωνα με τα εφαρμοστέα ΔΠΕ, και
β) Να περιλάβει, εντός της παραγράφου
που γίνεται αναφορά στα «Σημαντικά θέματα
ελέγχου», παραπομπή στις παραγράφους
«Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» ή «Βάση
για αρνητική γνώμη» για τα εν λόγω θέματα.
Στο Παράρτημα 1 του ΔΠΕ 705 παρουσιάζεται η εισαγωγική παράγραφος στα «Σημαντικά Θέματα Ελέγχου» σε περίπτωση που
έχει διατυπωθεί «Γνώμη με επιφύλαξη» ή
«Αρνητική γνώμη» και η οποία αναφέρει ότι:
«Σημαντικά θέματα ελέγχου είναι εκείνα
τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας
κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων
της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέματα αυτά
αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου
των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο,
για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη
για τα θέματα αυτά. Εκτός από το θέμα που
περιγράφεται στην παράγραφο “Βάση για
γνώμη με επιφύλαξη”, έχουμε καθορίσει τα
θέματα που περιγράφονται παρακάτω ως τα
σημαντικά θέματα ελέγχου που πρέπει να
γνωστοποιηθούν στην έκθεσή μας».
Εάν ο ελεγκτής κρίνει, ανάλογα με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της οικονομικής
μονάδας και του ελέγχου, ότι δεν υπάρχουν
«Σημαντικά θέματα ελέγχου» προς γνωστοποίηση ή ότι τα μόνα «Σημαντικά θέματα
ελέγχου» που γνωστοποιούνται είναι εκείνα
τα θέματα που τροποποιούν τη «Γνώμη» του
ελεγκτή στην έκθεση ελέγχου, ο ελεγκτής
πρέπει να περιλάβει σχετική αναφορά στο
τμήμα της έκθεσης ελέγχου με τίτλο «Σημαντικά θέματα ελέγχου» ως εξής:
«Εκτός από το θέμα που περιγράφεται
στην παράγραφο “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη” ή “Αρνητική γνώμη” ή “Ουσιώδης
αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη δυνατότητα της οντότητας να συνεχίσει τη δραστηρι-
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ότητά της”, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν
άλλα “Σημαντικά θέματα ελέγχου” προς γνωστοποίηση στην έκθεσή μας».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ
ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
Ο ελεγκτής πρέπει να γνωστοποιεί στους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση:
α) Τα θέματα εκείνα που κρίνει ότι είναι τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου, ή
β) Ότι βάσει του διενεργούμενου ελέγχου και της γενικότερης εικόνας της οικονομικής μονάδας, κατά την κρίση του, δεν
υπάρχουν «Σημαντικά θέματα ελέγχου»
προς γνωστοποίηση στην έκθεση ελέγχου.
Ειδικότερα, το ΔΠΕ 260 απαιτεί ο ελεγκτής
να έχει έγκαιρη επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση της οικονομικής μονάδας. Η κατάλληλη χρονική στιγμή
για τη γνωστοποίηση των σημαντικών θεμάτων ελέγχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
τις περιστάσεις της ανάθεσης του ελέγχου.
Ωστόσο, ο ελεγκτής μπορεί να γνωστοποιεί
τις προκαταρκτικές του απόψεις αναφορικά
με τα «Σημαντικά θέματα ελέγχου» όταν συζητά το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, και περαιτέρω να συζητήσει
τα θέματα αυτά όταν γνωστοποιήσει τα ευρήματα του ελέγχου.
➜ Η έγκαιρη πληροφόρηση των «Σημαντικών θεμάτων ελέγχου» στους υπεύθυνους
για τη διακυβέρνηση βοηθά στην άμβλυνση
των τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν
κατά τον χρόνο που οι οικονομικές καταστάσεις ολοκληρώνονται και είναι έτοιμες
προς δημοσίευση.
➜ Η επικοινωνία με τους υπεύθυνους
για τη διακυβέρνηση της οικονομικής μονάδας δίνει σε αυτούς τη δυνατότητα να
καταστούν γνώστες των σημαντικότερων
θεμάτων ελέγχου που ο ελεγκτής σκοπεύει
να γνωστοποιήσει στην έκθεσή του και τους
παρέχει την ευκαιρία για περαιτέρω διευκρινίσεις, όταν είναι απαραίτητο.
➜ Ο ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει χρήσιμο
να παρέχει στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση προσχέδιο της έκθεσης ελέγχου,
ώστε να διευκολύνει αυτή τη συζήτηση.

➜ Η επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση αναγνωρίζει τον σημαντικό
ρόλο τους στην επίβλεψη της διαδικασίας
χρηματοοικονομικών αναφορών και τους
παρέχει την ευκαιρία να κατανοήσουν τη
βάση για τις αποφάσεις του ελεγκτή αναφορικά με σημαντικότερα θέματα ελέγχου,
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα
αυτά θα περιγραφούν στην έκθεση ελέγχου.
➜ Επιπλέον, η επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση της οικονομικής
μονάδας αντιμετωπίζει τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα θέμα
που θεωρείται σημαντικό θέμα ελέγχου δεν
γνωστοποιείται στην έκθεση του ελεγκτή.
➜ Η απαίτηση του ελεγκτικού προτύπου
για γνωστοποίηση στους υπεύθυνους για
τη διακυβέρνηση της οικονομικής μονάδας, ότι δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα
ελέγχου προς γνωστοποίηση στην έκθεσή
του, παρέχει στον ελεγκτή την ευκαιρία για
περαιτέρω συζήτηση με άλλους ελεγκτές
που είναι εξοικειωμένοι με τον έλεγχο και
τα σημαντικά θέματα, περιλαμβανομένου
και του υπεύθυνου για τον ποιοτικό έλεγχο
(Engagement Quality Reviewer).
- Oι συζητήσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν τον ελεγκτή στην επαναξιολόγηση του
συμπεράσματός του ότι δεν υπάρχουν «Σημαντικά θέματα ελέγχου».
Ακολουθώντας την πρακτική των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, η αμερικανική Αρχή θεσμοθέτησης των Ελεγκτικών
Προτύπων (PCAOB) υιοθέτησε από 1.1.2019
την αναφορά στην έκθεση ελέγχου των
«Σημαντικών θεμάτων ελέγχου» για όλες
τις μεγάλες εταιρείες (Large Accelerated
Filers) που είναι εισηγμένες σε αμερικάνικα
χρηματιστήρια.
Η εισαγωγή της παραγράφου των «Σημαντικών θεμάτων ελέγχου» στην έκθεση
ελέγχου είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το
ελεγκτικό επάγγελμα, καθώς δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη και πιο αξιόπιστη
επικοινωνία με τους επενδυτές και γενικότερα με τους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων, καθώς αναδεικνύεται η διενεργηθείσα ελεγκτική εργασία σε περιοχές
υψηλού κινδύνου.

ΜΑΡΤΙΟΣ
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Η αποτίμηση
αποθεμάτων: Ένα
ενδιαφέρον λογιστικό
ζήτημα μεγάλης
σημασίας
ΦΊΛΙΠΠΟΣ Β. ΦΊΛΙΟΣ

Π

Κάτοχος μεταπτυχιακού (Master) στη Λογιστική,
μεταπτυχιακού (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
και μεταπτυχιακού (Master) στη Φιλοσοφία

ροκειμένου να αντιπαρατεθούν
έσοδα που αναγνωρίστηκαν ότι
ανήκουν σε μία λογιστική περίοδο με τα κόστη δημιουργίας
αυτών των εσόδων, μπορεί να είναι αναγκαίο να διαιρεθούν οι δαπάνες της περιόδου
σε δαπάνες της τρέχουσας περιόδου και σε
κεφαλαιοποιημένες δαπάνες που θα δαπανοποιηθούν σε μεταγενέστερες περιόδους.
Στην περίπτωση δαπανών κατά τον χρόνο
κτήσης αγαθών, καθώς επίσης στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών προς πώληση,
το κεφαλαιοποιημένο τμήμα των δαπανών
μιας περιόδου καλείται γενικώς αποθέματα.
Απόθεμα είναι ένα ενσώματο (υλικό) περιουσιακό στοιχείο το οποίο κρατείται για
πώληση στην κανονική - τακτική πορεία
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (που
ορίζεται ως έτοιμα αγαθά/προϊόντα), είναι
στη διεργασία της παραγωγής για μια τέτοια
πώληση (που ορίζεται ως έργα σε εξέλιξη ή
ημικατεργασμένα) ή είναι αναλωθέν (αμέσως ή εμμέσως) στην παραγωγή αγαθών ή
υπηρεσιών προς πώληση (που ορίζονται ως
πρώτες και βοηθητικές ύλες και τροφοεφόδια). Τα αποθέματα είναι συστατικό στοιχείο
του κυκλοφορούντος ενεργητικού αφού, εξ
ορισμού, αυτά αναλώνονται εντός ενός μόνο
επιχειρησιακού κύκλου της εκμετάλλευσης
(αν και όχι αναγκαστικά εντός ενός έτους).
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Όταν το απόθεμα αποτελείται από μεγάλες
ή υψηλής αξίας εξακριβώσιμες μονάδες,
όπως είναι στην περίπτωση της παραγωγής
αεροπλάνων, κτιρίων, κινηματογραφικών
ταινιών, χρυσαφικών κ.ο.κ., το κόστος του
μπορεί να προσδιοριστεί ανευρίσκοντας τα
συγκεκριμένα κόστη που συνέβησαν στην
παραγωγή κάθε μονάδας. Συχνά, όμως, τα
αποθέματα περιλαμβάνουν πολλά ίδια είδη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κόστος κάθε
μονάδας δεν ανευρίσκεται ευθέως. Μάλλον
χρησιμοποιείται μία παραδοχή - υπόθεση για
τον τρόπο που γίνεται η «ροή των κοστών»
(cost flows) κατά τον προσδιορισμό των κοστών του αποθέματος, ο οποίος δεν είναι
αναγκαίο να αντιστοιχεί στην πραγματική
ροή των φυσικών1 μονάδων. Ο σκοπός περισσότερο είναι να επιλεγεί μια κατάλληλη
παραδοχή για τη ροή των κοστών, ούτως
ώστε να μετρηθεί - εκτιμηθεί με μεγαλύτερη
ακρίβεια το περιοδικό κέρδος.

ΜΈΘΟΔΟΙ ΚΟΣΤΟΛΌΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ
Οι συνηθέστερες είναι:
• First-in-first-out / FIFO (πρωτοεισερχόμενα - πρωτοεξερχόμενα), με την οποία
γίνεται η παραδοχή ότι το κόστος των μονάδων που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου είναι το κόστος των μονάδων που

αγοράστηκαν ή παρήχθηκαν πρώτες.
• Last-in-first-out / LIFO (τελευταίο εισερχόμενο - πρωτοεξερχόμενο). Με την τεχνική
αυτή γίνεται η παραδοχή ότι το κόστος των
μονάδων που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια
της περιόδου είναι το κόστος των μονάδων
που αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν τελευταίες.
• Μέσο κόστος (average cost). Με αυτή την
τεχνική αποτίμησης γίνεται η παραδοχή ότι
το κόστος της πωληθείσας μονάδας κατά τη
διάρκεια της περιόδου είναι το μέσο κόστος
των μονάδων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Με τη μέθοδο FIFO, το κόστος των μονάδων στο απόθεμα τέλους χρήσεως (the
closing inventory, τα «μένοντα») είναι το κόστος των κτηθεισών ή παραχθεισών πλέον
πρόσφατα μονάδων. Από την άλλη μεριά, η
μέθοδος LIFO χρεώνει το κόστος των πλέον πρόσφατα κτηθεισών ή παραχθεισών
μονάδων στο κόστος των πωλήσεων (στο
κόστος πωληθέντων). Τοιουτοτρόπως, όταν
τα κόστη μονάδας ανέρχονται (αυξάνουν)
διαχρονικά (π.χ., σε πληθωριστικές περιόδους), το κόστος των πωληθέντων αγαθών
που αναφέρεται χρησιμοποιώντας τη FIFO
θα είναι χαμηλότερο (μικρότερο) από το
κόστος των πωληθέντων αγαθών που αναφέρεται με βάση τη LIFO, και το αντίστροφο
για τα κέρδη.

στη που είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί
η πώληση– τα αποθέματα θα αναφερθούν
στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους.
- Εάν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των
αποθεμάτων, μείον τα κανονικά μικτά κέρδη,
υπερβαίνει το κόστος αντικατάστασής τους,
τα αποθέματα θα αναφερθούν στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία, μείον τα κανονικά μικτά κέρδη, ακόμη και αν η αξία αντικατάστασης είναι μικρότερη από το κόστος.
- Ο κανόνας LCM δεν ισχύει (δεν εφαρμόζεται) όταν χρησιμοποιείται η LIFO.
Ο κανόνας LCM εφαρμόζεται σε ομοιογενείς κατηγορίες αγαθών παρά σε εξατομικευμένα είδη. Η προσαρμογή της αξίας
του αποθέματος από την τιμή κόστους στη
χαμηλότερη τιμή της αγοράς συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των πωληθέντων αγαθών,
εκτός εάν η προσαρμογή είναι ουσιώδης,
στην οποία περίπτωση το ποσό αυτό αναφέρεται ως ξεχωριστό κονδύλι στην κατάσταση αποτελέσματος (the income statement).

ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ LIFO ΚΑΙ
FIFO
Ελλείψει άλλων επιδράσεων κατά τη λογιστική αναφορά (χρηματοοικονομική λογοδοσία) με βάση τη LIFO (last-in-first-out), η LIFO
είναι η προτιμώμενη μέθοδος αποτίμησης
αποθεμάτων σε πληθωριστικούς καιρούς,
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Η απαίτηση να χρησιμοποιείται η LIFO
στις λογιστικές καταστάσεις - εκθέσεις όταν
αυτή χρησιμοποιείται για σκοπούς φορολογικής λογοδοσίας, «δένει» τις ταμειακές ροές
της επιχείρησης με τη λογιστική/χρηματοοικονομική λογοδοσία της. Πιο συγκεκριμένα,
σε πληθωριστικές περιόδους, το κέρδος που
αναφέρεται με τη LIFO είναι λιγότερο από
το κέρδος που αναφέρεται με τη FIFO. Ως εκ
τούτου, επιχειρήσεις οι οποίες αποτιμούν
τα αποθέματα χρησιμοποιώντας LIFO πληρώνουν λιγότερους φόρους απ’ ό,τι αυτοί θα
πλήρωναν εάν είχαν χρησιμοποιήσει FIFO.
Προκειμένου να απολαμβάνει αυτές τις εξοικονομήσεις φόρου, η επιχείρηση πρέπει να
χρησιμοποιεί τη LIFO επίσης για λογιστική
λογοδοσία (financial reporting).
Ο γενικός κανόνας στη λογιστική πρακτική είναι ότι τα αποθέματα αναφέρονται στις
περιοδικές καταστάσεις στη χαμηλότερη
τιμή μεταξύ τιμής κόστους και τιμής στην
αγορά (the lower of cost or market, LCM),
όπου για τιμή στην «αγορά» αναφερόμαστε
στο κόστος αντικατάστασης των αποθεμάτων. Οι κυριότεροι περιορισμοί στον κανόνα
LCM είναι:
- Εάν η αξία αντικατάστασης των αποθεμάτων υπερβαίνει την καθαρή αξία από τη
ρευστοποίησή τους (net realizable value,
NRV) –την τιμή πώλησης μείον επιπλέον κό-
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Η ανεύρεση των κοστών του αποθέματος
είναι δυνατόν να «εκσυγχρονίζεται» με αποτίμηση κάθε συναλλαγής (σύστημα διαρκούς
απογραφής) ή μόνο με αποτίμηση στο τέλος
κάθε λογιστικής περιόδου (σύστημα περιοδικής απογραφής). Σε κάποιες περιπτώσεις
μπορεί να επιτρέπεται η χρήση προσεγγιστικών μεθόδων, όπως η αποτίμηση με βάση τις
λιανικές τιμές πώλησης (retail method of
inventory valuation) ή η μέθοδος του μικτού
περιθωρίου (gross margin), με τις οποίες
γίνεται η παραδοχή ότι τα περιθώρια μικτού
κέρδους (markups) επί όλων των μονάδων
που κρατούνται σε απόθεμα είναι τα ίδια.
Η δημοσίευση το 1993 των «Λογιστικών
τάσεων και τεχνικών» (US Accounting
Trends and Techniques)2 ανέφερε ότι επί
ενός δείγματος 600 επιχειρήσεων των ΗΠΑ,
41% χρησιμοποιούσαν FIFO, 35% χρησιμοποιούσαν LIFO και 19% χρησιμοποιούσαν μέσο
κόστος. Διακλαδικά ευρήματα διαφέρουν. Οι
κλάδοι με το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης
της LIFO είναι εταιρείες κατασκευής αεροπλάνων και διαστημικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού των
επιχειρήσεων. Οι βιομηχανίες τροφίμων και
αναψυκτικών, τα πολυκαταστήματα, και οι
επιχειρήσεις πώλησης μέσω ταχυδρομικών
παραγγελιών είναι οι κλάδοι με το υψηλότερο ποσοστό χρήσης της LIFO.
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λόγω των φορολογικών εξοικονομήσεων
που συνεπάγεται κατ’ αναλογία προς τα
έναντι της LIFO αποθεματικά (the LIFO
reserves) –το επιπλέον ποσό του τρέχοντος
κόστους αντικατάστασης του αποθέματος
επί της ιστορικής αξίας των αποθεμάτων
βάσει της LIFO– και τον συντελεστή φόρου
της επιχείρησης (υπενθυμίζουμε ότι η LIFO
συνεπάγεται τη χρέωση του κόστους των
πλέον πρόσφατα κτηθεισών ή παραχθεισών
μονάδων στο κόστος των πωλήσεων).
Οι εξοικονομήσεις φόρου (tax savings)
που σχετίζονται με τις βασισμένες στη LIFO
λογιστικές καταστάσεις υποδηλώνουν ότι
μόνο η LIFO θα πρέπει να χρησιμοποιείται
σε περιόδους πληθωρισμού, μία αντίθετη σε
γεγονότα (μη τεκμηριωμένη) αναμενόμενη
συμπεριφορά. Άλλες θεωρίες υποδεικνύουν μη φορολογικής φύσεως επιδράσεις
της λογοδοσίας με βάση τη LIFO, οι οποίες
μπορούν να εξηγούν την παρατηρούμενη
χρήση της FIFO (first-in-first-out) ακόμη
και υπό καθεστώς μακροχρόνιων περιόδων
πληθωρισμού (η FIFO κάνει την παραδοχή
ότι το κόστος των πωληθεισών μονάδων
κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι το κόστος των αγορασθεισών μονάδων ή των
παραχθεισών πρώτων). Αυτές οι εξηγήσεις
περιλαμβάνουν:
➜ Οι με βάση τη LIFO αναφορές/εκθέσεις
μπορεί να απαιτούν μεγαλύτερα διοικητικά
κόστη απ’ ό,τι η FIFO.
➜ Τα συμβόλαια αποζημίωσης των ανώτερων/ανώτατων στελεχών συχνά συνδέονται
προς τα αναφερόμενα/δημοσιευόμενα κέρδη δια μέσου σχεδίων επιμίσθιων/πρόσθετων αμοιβών (bonus plans) κ.λπ., τα οποία
ωθούν τα ανώτατα στελέχη να επιλέγουν
τη FIFO έναντι της LIFO.
➜ Συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται
σε πολλά συμβόλαια σύναψης χρέους βασίζονται στα αναφερόμενα/κοινοποιούμενα
κέρδη ή στην καθαρή θέση (των μετόχων),
που ευνοεί τη χρήση της FIFO.
➜ Όταν τα ανώτατα/ανώτερα στελέχη
είναι περισσότερο πληροφορημένα για τις
προοπτικές των επιχειρήσεών τους απ’ ό,τι
οι μέτοχοι, η χρήση της FIFO μπορεί να συνι-
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στά σήμα ότι η επιχείρηση είναι μεγαλύτερης αξίας απ’ όσο γίνεται αντιληπτό έξωθεν.
➜ Επιχειρήσεις οι οποίες φοβούνται ανταγωνισμό μπορεί να χρησιμοποιούν τη FIFO
για να σηματοδοτήσουν ότι αυτές αναμένουν
τα κόστη παραγωγής τους να μειωθούν, καθώς αυτές γίνονται περισσότερο αποδοτικοί
παραγωγοί.
Κάποιες από τις τακτικές που έχουν τεκμηριωθεί από μελέτες ότι συμβαίνουν, συνήθως στην πράξη είναι:
➜ Η LIFO επιλέγεται πρωτίστως εξαιτίας
των φορολογικών πλεονεκτημάτων της.
➜ Τα 2/3 των ανώτερων στελεχών που
χρησιμοποιούν τη FIFO δικαιολογούν την
απόφασή τους με τις αντίθετες επιπτώσεις
της LIFO, ενώ περίπου το 1/3 πράττουν τοιουτοτρόπως επειδή αυτοί πιστεύουν πως η
FIFO είναι καλύτερη ως λογιστική μέθοδος.
➜ Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη
FIFO τείνουν να έχουν πραγματικούς - ενεργούς συντελεστές φόρου επί των κερδών,
οι οποίοι είναι μικρότεροι/χαμηλότεροι από
τους πραγματικούς συντελεστές φόρου των
επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τη LIFO
για την αποτίμηση αποθεμάτων.
➜ Τα ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που
χρησιμοποιούν τη LIFO για αποτίμηση αποθεμάτων μπορεί να αμείβονται με κάποιο
επιμίσθιο (bonus) σε κέρδος υπολογιζόμενο
βάσει της FIFO (as-if FIFO-based income). Οι
χρήστες της LIFO περιορίζονται λιγότερο
από όρους σε δανειακές συμβάσεις (debt
covenants) απ’ ό,τι οι χρήστες της FIFO.
➜ Υφίσταται τεκμηρίωση πως οι χρήστες
της LIFO αυξάνουν τις αγορές αποθεμάτων
προ του τέλους του δημοσιονομικού (φορολογικού) έτους προκειμένου να αποφύγουν
τη ρευστοποίηση αποθεμάτων LIFO και να
πληρώσουν φόρο επί τοιούτων ρευστοποιήσεων.
➜ Ρευστοποίηση των LIFO αποθεμάτων
γίνεται πρωτίστως από επιχειρήσεις οι
οποίες επιτυγχάνουν χαμηλή κερδοφορία
- απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων.
➜ Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν FIFO
τείνουν να είναι μικρότερου μεγέθους απ’
ό,τι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν LIFO

για την αποτίμηση αποθεμάτων. Ίσως μόνο
οι μεγάλες επιχειρήσεις κερδίζουν αρκετές
εξοικονομήσεις φόρου από τη LIFO, ώστε
να δικαιολογείται η αύξηση των συναφών
υψηλότερων διοικητικών - διαχειριστικών
κοστών.
➜ Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη
FIFO τείνουν να είναι σε κλάδους με υψηλότερο ρυθμό καινοτομίας (όπως αυτός μετριέται - εκτιμάται από την ένταση των δαπανών
έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων).
➜ Δεν υπάρχει τεκμηρίωση που να μας
οδηγεί σε οριστικό συμπέρασμα επί του κατά
πόσον οι επενδυτές αποτιμούν μια αλλαγή
από τη λογιστική βάσει FIFO σε λογιστική
βάσει LIFO.
Το ζήτημα με τη χρήση της LIFO το θέτει
εύστοχα το έγκριτο αμερικανικό λεξικό του
Kohler’s: «Η πρόσφατη διαδεδομένη χρήση
της μεθόδου LIFO έχει ανακύψει από τον
ισχυρισμό ότι αυτή εγγύτερα αντανακλά
τη λειτουργική άποψη, κατά πόσον ή όχι οι
τιμές πώλησης έχουν επηρεασθεί, αφού οι
άνθρωποι της επιχείρησης/εκμετάλλευσης
τείνουν να σκέπτονται σε όρους περιθωρίων
μεταξύ τρεχουσών τιμών της αγοράς –χονδρικών ή λιανικών, ή πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών/έτοιμων προϊόντων»3.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ
(INVENTORY RESERVE)
Το αποθεματικό αποθεμάτων είναι ένας
λογαριασμός αποτίμησης (a valuation
account) ο οποίος καλύπτει τη μείωση
του κόστους του αποθέματος έναντι της
σε τιμές της αγοράς ή σε άλλη πλην αυτής
του κόστους κτήσης βάση αποτίμησης4. Η
δημιουργία του οφείλεται στη χρήση της
LIFO ως μεθόδου αποτίμησης αποθέματος
ή σε πτώση τιμών, απαξίωση - απαρχαίωση
(obsolescence), ελλείμματα (βάρους - ποσότητας) και σε άλλες αιτίες. Το ποσό του
αποθεματικού συνήθως υποστηρίζεται από
λεπτομέρειες με αναφορά σε συναφή φύλλα
απογραφής (inventory sheets) ή σε αρχεία
που σχετίζονται με συγκεκριμένα είδη. Όταν
ένα τέτοιο είδος πωλείται, το αποθεματικό μπορεί να «απαλλάσσεται» του ποσού

ανακεφαλαιωτικός πίνακας τεχνικών / μεθόδων αποτίμησης αποθεμάτων
βάση υπολογισμών

εξήγηση

Πραγματική

Το κόστος σχετίζεται προς συγκεκριμένα είδη.

First In, First Out (FIFO)

Οι παλαιότερες κτήσεις διατίθενται πρώτες: μία παραδοχή συνήθως σε συμφωνία με τα γεγονότα.

Last In, First Out (LIFO) και η αποτίμηση με
αφετηρία το απόθεση-βάση (base-stock)

Τα κόστη των πρόσφατων κτήσεων σχετίζονται περισσότερο προς τις τιμές στις οποίες πραγματοποιούνται οι πωλήσεις. Αυτή η
τεχνική αποτίμησης εξοικονομεί φόρους επί ανερχόμενων τιμών στην αγορά.

Με το μέσο όρο (average)

Προσδιορίζεται εύκολα. Πολλοί άνθρωποι σκέπτονται σε όρους μέσων. Είναι πιο συνεπής μεταξύ των βάσεων της απογραφής και
του κόστους πωληθέντων. Συχνά θεωρείται ως η πλέον εύκολη στην πράξη «μέθοδος» καταλογισμού κόστους σε ένα απόθεμα
διαφόρων παρτίδων, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις η μέθοδος αυτή συνεπάγεται μικρή διαφοροποίηση από το πραγματικό
κόστος.

Πρότυπα (standard)

Πιο συχνά εφαρμόζεται σε ημικατεργασμένα και απόθεμα ετοίμων. Αυτή μοιάζει με το μέσο κόστος, εκτός του ότι ασυνήθη κόστη
εξαιρούνται.

Λιανική (retail)

Αυτή επίσης μοιάζει με το μέσο κόστος, αλλά συνεπάγεται μικρότερα ποσά από το μέσο κόστος, λόγω μείωσης τιμών εξαιτίας
πτώσης τους στην αγορά (markdowns). Ενέχει εύκολους υπολογισμούς. Παρέχει στοιχεία για κανονικά περιθώρια κέρδους επί
μελλοντικών πωλήσεων.

Μειώσεις του κόστους εξαιτίας παλαίωσης ή πλεονάσματος ή ειδών που κινούνται αργά (slow-moving items) μπορεί να
θεωρηθούν ως ισοδύναμες με μειώσεις που
οφείλονται στις δυνάμεις της αγοράς, αφού

Μια πρόβλεψη (κράτηση από τα κέρδη)
για δυνατές/ενδεχόμενες ζημιές στο μέλλον εκ των αποθεμάτων, πλέον και υπεράνω της μείωσης στις τρέχουσες τιμές της
αγοράς, καλύτερα είναι να θεωρείται ως
παρακράτηση με τη μορφή αποθεματικού,
όπως εξηγήσαμε στο προηγούμενο τμήμα
της μελέτης μας αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 . Κατ’ αντιδιαστολή προς τεχνολογιστικές μονάδες, όπως είναι, π.χ., στην κοστολογική αποτίμηση οι ισοδύναμες μονάδες
(equivalent units).
2. Ετήσια έκδοση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Διαπιστευμένων Δημόσιων Λογιστών (American Institute of Certified Public
Accountants), η οποία πρωτοεμφανίστηκε
το 1948 με τίτλο «Accounting Survey of 525
Corporate Reports». Περιέχει στατιστική
ανάλυση, συμπληρούμενη από πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα των πρακτικών
λογιστικής αναφοράς - δημοσιοποίησης ενός
δείγματος 600 αμερικανικών εισηγμένων
εταιρειών.
3. Kohler’s Dictionary for Accountants,
Sixth Edition. Edited by W.W. Cooper & Yuji
Ijiri, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,
N.J., 1983, σελ. 287. Ας υπενθυμίσουμε ότι ο
όρος «απόθεμα» στις ΗΠΑ είναι «inventory»,
ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι «stock».
4 . Ο ι Γε ρ μ α ν ο ί ο μ ι λ ο ύ ν γ ι α
Wertberichtingungkonto, λογαριασμό διορθωτικό της αξίας.
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ΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΞΙΏΝ (MARKDOWNS)

ο κοινός σκοπός είναι να μεταφέρονται σε
επόμενες χρήσεις μόνο αυτά τα κόστη τα
οποία είναι δυνατόν ευλόγως να καταλογιστούν έναντι μελλοντικών «πραγματοποιήσεων» (realizations). Αυτές οι μειώσεις
αξιών συχνά γίνονται υιοθετώντας μια κλίμακα ποσοστών επί τοις %, δια της οποίας το
κόστος ενός είδους μειώνεται προοδευτικά,
καθώς αυτό συνεχίζει να είναι σε απόθεμα,
μέχρις ότου φτάσει την αξία του ως άχρηστο
υλικό (scrap value). Στη μέθοδο αποτίμησης
με βάση τη λιανική τιμή (the retail method)
κατά τον προσδιορισμό του κόστους του
αποθέματος, ο ίδιος αυτός σκοπός εξυπηρετείται με τη μείωση της προσδοκώμενης
τιμής πώλησης κατά ένα ποσοστό % στο
μέσο όρο του μικτού περιθωρίου κέρδους
(average mark-on percentage).
Σε όλες αυτές τις καταστάσεις, οι μειώσεις του κόστους γίνονται συμφώνως προς
τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, δικαιολογούμενες από την εμπειρία εκ του
παρελθόντος ή από γεγονότα του παρόντος,
και θα πρέπει να εφαρμόζονται ακριβοδίκαια
(fairly) σε όλα τα είδη του αποθέματος. Εάν
οι υιοθετούμενες μέθοδοι διαφέρουν από
αυτές σε χρήση στο τέλος της προηγούμενης
φορολογικής περιόδου, εκτός εάν η επίπτωση είναι ασήμαντη, η αλλαγή αυτή απαιτεί
υποσημείωση στον ισολογισμό, δίνοντας
κάποια ένδειξη της κατά προσέγγιση επίπτωσης σε ευρώ. Μια απογραφή με βάση
τη LIFO κατά προτίμηση συνοδεύεται από
αποκάλυψη στον ισολογισμό του κόστους
που θα ίσχυε εάν είχε ακολουθηθεί η μέθοδος FIFO.

ΜΑΡΤΙΟΣ

που σχετίζεται προς αυτό. Εναλλακτικά,
που είναι πλέον σύνηθες, το αποθεματικό
μεταφέρεται σε επόμενη χρήση ανέπαφο
(άθικτο) έως το τέλος του επόμενου έτους
και αυξάνεται ή μειώνεται από τις τότε απαιτήσεις σε απόθεμα, ενώ το έτερον ήμισυ της
προσαρμογής χρεώνεται ή πιστώνεται στο
κόστος των πωληθέντων αγαθών ή το ισοδύναμό του.
Το αποθεματικό αποθεμάτων μπορεί
να είναι ένα αποθεματικό ενδεχομενικής
φύσεως (a contingency reserve), το οποίο
δημιουργείται με σκοπό να απορροφά μελλοντικές μειώσεις στην αξία αποθέματος,
δηλαδή μειώσεις σε τιμές κάτω από αυτές της αγοράς κατά την πλέον πρόσφατη
ημερομηνία κατάρτισης ισολογισμού. Ένα
τέτοιο αποθεματικό είναι όμοιας φύσεως
προς άλλα «ενδεχομενικά αποθεματικά»
(contingency reserves). Μια δαπάνη πρόβλεψης για δημιουργία τέτοιου αποθεματικού, συνεπώς, δεν συνιστά έξοδο αλλά
μάλλον διανομή παρακρατηθέντων κερδών,
και οποιαδήποτε χρέωση αυτού αντιπροσωπεύει την «πραγμάτωση» (realization)
μιας μείωσης στην αξία αποθέματος για
την περίοδο στην οποία η μείωση συνέβη.
Η χρέωση αυτή «ανήκει» στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως.
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Εταιρική διακυβέρνηση:
O ακρογωνιαίος
λίθος για τον
αποτελεσματικότερο
έλεγχο
ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΠΥΡΊΔΩΝΟΣ, CIA
Senior Manager Business Consulting Services, Grant Thornton

Ε

ίναι κοινός τόπος πως ζούμε
σε μια κοινωνία όπου ο επιχειρηματικός κόσμος αναπτύσσεται με αμείλικτους ρυθμούς.
Συνεπώς ο έλεγχος αυτής της ραγδαίας
ταχύτητας ανάπτυξης αναδεικνύεται σε
μια διαδικασία ζωτικής σημασίας, η οποία
οφείλει να εξελίσσεται και να μεταρρυθμίζεται συνεχώς.
Αυτή η ανάπτυξη οδηγεί σε μια ισχυρή
εταιρική δέσμευση, η οποία υπογραμμίζει
τη σημασία μιας θεμελιώδους διακυβέρνησης, η οποία οφείλει να διαχειρίζεται την
επικοινωνία και την τεχνολογική επανάσταση του επιχειρηματικού κόσμου, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
κρίσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν
από τις επερχόμενες αλλαγές. Συνεπώς,
μια σταθερή και εκσυγχρονισμένη εταιρική διακυβέρνηση είναι ο βασικός παράγοντας για τη βιώσιμη και εξελισσόμενη
επιχείρηση. Η καλή εταιρική διακυβέρνηση είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματική εποπτεία της επιχείρησης. Η εταιρική
διακυβέρνηση αναφέρεται γενικά στους
κανόνες, τις μεθόδους και τις διαδικασίες
που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση

48

μιας εταιρείας και για τον καθορισμό των
στόχων της στο πλαίσιο του οικονομικού,
κοινωνικού, κανονιστικού και εμπορικού
περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, θέτει σε
εφαρμογή τους μηχανισμούς για την παρακολούθηση της προόδου που σχετίζεται
με όλους αυτούς τους στόχους.
Η καλή εταιρική διακυβέρνηση έχει να
κάνει με τη σωστή επιχειρηματική πορεία,
με τις ορθές πρακτικές και διαδικασίες
που πρέπει να αναπτυχθούν, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί πως η επιχείρηση λειτουργεί
με τρόπο που επιτυγχάνει τους στόχους
της, με ένα ισχυρό πλαίσιο που τη βοηθά
στην πρόληψη μελλοντικών σφαλμάτων
και την παροχή ουσιαστικής ευελιξίας στο
εργασιακό περιβάλλον. Συνεπώς, καλή
διακυβέρνηση σημαίνει να πράττουμε τα
σωστά βήματα για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και επιτυχίας
της επιχείρησης, να βελτιώνουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων υψηλού
επιπέδου και να δημιουργούμε καλύτερα
περιβάλλοντα ελέγχου.
Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα για την ευημερία οποιασδήποτε εταιρείας, είτε είναι

μεγάλη είτε μεσαία ή μικρή. Η εταιρική
διακυβέρνηση μετατρέπεται σε προτεραιότητα όχι μόνο για τους διεθνείς και
εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και για
τους νομοθέτες αλλά και για αποδοτικές
επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσελκύσουν επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί πως,
παρότι η εταιρική διακυβέρνηση είναι πιο
σύνθετη για μεγάλες εισηγμένες εταιρείες,
είναι επίσης πολύ σημαντική και για τις
μικρές επιχειρήσεις ή για μη εισηγμένες
εταιρείες, οι οποίες είναι περισσότερες
στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
Η σημασία της καλής εταιρικής διακυβέρνησης δεν πρέπει να υποτιμάται.
Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα
εταιρειών που παραμέλησαν τη θέσπιση
ενός πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης
ή είχαν έναν αδύναμο και ξεπερασμένο
τρόπο διαχείρισης που τις οδήγησε στην
αποτυχία.
Η διοίκηση μια επιχείρησης χρειάζεται
ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης για να
λειτουργήσει. Ένα πλαίσιο που καθορίζει
το ρόλο του διοικητικού συμβουλίου, οριοθετεί τα καθήκοντα και προβλέπει τα
κρίσιμα ζητήματα. Για την επίτευξη μιας

η διατήρηση της σωστής επιχειρηματικής πορείας αποκτά ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο. Στην πραγματικότητα, αυτό βοηθά
την εταιρεία να καθιερώσει σαφείς πολιτικές και να κατανοήσει τις ευθύνες
της, να αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης
και διαφάνειας μεταξύ του συμβουλίου
και της διοίκησης και να ενθαρρύνει μια
κουλτούρα ισχυρών δεοντολογικών αξιών,
καινοτομίας και δέσμευσης.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα διακυβέρνησης, ωστόσο αυτό που μια
επιχείρηση αποφασίζει να εφαρμόσει καθορίζεται από έναν αριθμό παραγόντων
μοναδικό στις δικές της ανάγκες. Είναι
σημαντικό το όραμα της επιχείρησης να
διατυπώνεται με σαφήνεια και το μέλλον
να σχεδιάζεται έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος, προνοητικότητα και διορατικότητα.
Εν κατακλείδι, αντικειμενικά ή υποκειμενικά, η καλή εταιρική διακυβέρνηση
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε
εταιρεία ή οργανισμό, έτσι ώστε να προστατεύσει την υπόστασή της, να συνεχίσει
τη λειτουργία της και να ανοίξει φτερά για
να πετάξει στον δρόμο της επιτυχίας.
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Α

κόμη και σε οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου οι ρόλοι ίσως είναι
λίγο συγκεχυμένοι, η δημιουργία
ενός πλαισίου καλής διακυβέρνησης συμβάλλει στο να συμφωνηθούν οι μεμονωμένοι ρόλοι και οι ευθύνες των μελών της
οικογένειας μέσα στην επιχείρηση. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή πολιτικών καλής
εταιρικής διακυβέρνησης σε μια οικογενειακή επιχείρηση και η εγκαθίδρυση μιας
ανοιχτής κουλτούρας θα βοηθήσει στην
απόκτηση ενός ανώτατου επαγγελματικού
επιπέδου.
Η σωστή εταιρική διακυβέρνηση αφορά
κυρίως τους ανθρώπους. Επίσης, οι δομές
και διαδικασίες διακυβέρνησης μπορούν

να φέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε
όσους ξέρουν να τις διαχειρίζονται σωστά,
ενώ είναι άνευ αξίας για όσους δεν ξέρουν
να τις διαχειρίζονται καθόλου. Έτσι, η δημιουργία της κατάλληλης ομάδας ανθρώπων για τη διαχείριση των δομών και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης είναι
υψίστης σημασίας για μια επιχείρηση.
Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται από τους ανθρώπους που τις αναλαμβάνουν, για τον
λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσετε πως
έχετε την κατάλληλη ομάδα ανθρώπων
για τη διεκπεραίωση των πρακτικών σωστής εταιρικής διακυβέρνησης και, κατ’
επέκταση, την επιτυχία της εταιρείας. Μια
ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται καλά
και διαθέτουν κατάλληλες δεξιότητες και
εμπειρία μπορεί να κατανοήσει καλύτερα
και να βελτιώσει τους στόχους του οργανισμού.
Με τη θέσπιση ενός μοντέλου βιώσιμης
διακυβέρνησης, την απόκτηση των κατάλληλων ανθρώπων για τη συγκρότηση των
εποπτικών οργάνων της εταιρείας και της
ανώτερης διοίκησης (όπως το Διοικητικό
Συμβούλιο, οι Επιτροπές Ελέγχου κ.λπ.),

ΜΑΡΤΙΟΣ

καλής εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει
να διασφαλιστεί ότι η διοίκηση εντοπίζει
και αξιολογεί όλους τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η
επιχείρηση. Το σημαντικότερο είναι η δημιουργία μιας σειράς αρχών, διαδικασιών
και ελέγχων, η οποία ευθυγραμμίζεται με
απόλυτη διαφάνεια με τα συμφέροντα του
διοικητικού συμβουλίου, των ενδιαφερομένων μερών και της διοίκησης.
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Α

νάκαμψη του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου, καθώς
και αύξηση της ζήτησης των
οικιστικών και εμπορικών
ακινήτων, προβλέπει η πρόσφατη έρευνα
της Deloitte «Global M&A Construction
Monitor». Παράλληλα, η εστίαση των κατασκευαστικών εταιρειών στις ευκαιρίες
που παρουσιάζουν οι τοπικές αγορές και η
προσπάθειά τους να αυξήσουν το περιθώριο
κέρδους χρησιμοποιώντας στρατηγικές
διαφοροποίησης αναδεικνύονται στις δύο
κορυφαίες παγκόσμιες τάσεις.
Η μελέτη εντοπίζει τις αξιοσημείωτες
τάσεις και εξελίξεις στις παγκόσμιες και
περιφερειακές κατασκευαστικές βιομηχανίες, βασιζόμενη στα διαθέσιμα δεδομένα
σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, τις προοπτικές της αγοράς και τις
απόψεις των τοπικών εμπειρογνωμόνων.
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Σύμφωνα με την έρευνα της κορυφαίας
συμβουλευτικής εταιρείας, ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα αναμένεται να
ανακάμψει κατά την περίοδο 2018-2022, με
εκτιμώμενο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,7% από -2,4% για την περίοδο
2013-2017.
Η δραστηριότητα στον κλάδο ενισχύεται
περαιτέρω από την πολιτική της ελληνικής
κυβέρνησης, που ως στόχο έχει τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον ιδιωτικό
τομέα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την
αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων υποδομών της χώρας. Το σύνολο των κατασκευαστικών έργων, της τάξεως των 25 εκ.
δολαρίων και άνω, στη χώρα προβλέπεται
να ανέλθει στα 67 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 47,5% των projects βρίσκεται ήδη σε
στάδιο προετοιμασίας και εκτέλεσης από
το Νοέμβριο του 2018.
Η αγορά κατοικιών είχε παραμείνει στά-

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΓΧΩΝΕΎΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΏΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
Στην έρευνα αναλύονται, μεταξύ άλλων,
τα βασικά χαρακτηριστικά και οι τάσεις της
ευρωπαϊκής κατασκευαστικής αγοράς. Το
2018, έπειτα από ανάπτυξη διαδοχικών
ετών, η δραστηριότητα του κλάδου σε επίπεδο συγχωνεύσεων και εξαγορών σταθεροποιήθηκε στις 197 συμφωνίες.
Επιπλέον, παρατηρείται μείωση του
μεριδίου των διασυνοριακών διαπραγματεύσεων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,
γεγονός που αναδεικνύει την τάση για εστίαση στις τοπικές αγορές. Από την άλλη, το
2018 σημειώθηκε σημαντική αύξηση της
διείσδυσης ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα των κατασκευών, με αποτέλεσμα την
πραγματοποίηση 58 συμφωνιών, αριθμός
που αντιπροσωπεύει το 29% του συνόλου
των συμφωνιών.
Τα περιθώρια κέρδους εξακολουθούν να

περιορίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους των υλικών
και του εργατικού δυναμικού, της έλλειψης
ειδικευμένου προσωπικού και του υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού. Προκειμένου
να ενισχυθούν τα περιθώρια κέρδους, οι
ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες
επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε
στρατηγικές διαφοροποίησης, με αποτέλεσμα τη συνεχή άνοδο των συνολικών
συμφωνιών διαφοροποίησης.

ΕΠΙΚΡΑΤΈΣΤΕΡΕΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΕΣ
ΤΆΣΕΙΣ
Παρά τις διαφορές που παρατηρήθηκαν
στα χαρακτηριστικά των αγορών των 5 γεωγραφικών περιοχών που εξετάζει η μελέτη, εντοπίστηκαν δύο μεγάλες παγκόσμιες
τάσεις, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και στην
ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Με το μερίδιο των διασυνοριακών συμφωνιών να
παρουσιάζεται πτωτικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η μεγαλύτερη εστίαση των
κατασκευαστικών εταιρειών στις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι τοπικές αγορές
είναι πλέον γεγονός. Παράλληλα, παρατηρείται η προσπάθειά τους να αυξήσουν το
περιθώριο κέρδους τους χρησιμοποιώντας
στρατηγικές διαφοροποίησης. Η τάση αυτή
αντικατοπτρίζεται στον αυξημένο αριθμό
συμφωνιών διαφοροποίησης, οι οποίες
έφτασαν τις 172 το 2018, από 75 το 2013.
Παρά το γεγονός ότι οι γεωπολιτικές προκλήσεις και η οικονομική αβεβαιότητα είναι
πιθανό να επιμείνουν στο εγγύς μέλλον,
αναμένεται ένας ελαφρώς μειωμένος ρυθμός ανάπτυξης ή σταθεροποίηση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στις παγκόσμιες κατασκευαστικές αγορές προσεχώς.
Ολόκληρη η έρευνα είναι διαθέσιμη στη
διεύθυνση: https://www2.deloitte.com/gr/
en/pages/energy-and-resources/articles/
global-ma-construction-monitor-2019.html
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αρκετές ιδιωτικοποιήσεις, έργα παραχώρησης και οι Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) σε διάφορους τομείς, όπως
αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, σχολικά
κτίρια, λιμάνια και μαρίνες κ.λπ.
Ο κ. Φώτης Τσαμπαρλής, Industrial
Products και Construction Leading Partner
της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Η
συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε
για πρώτη φορά φέτος με στόχο να καλύψει
την ανάγκη των διεθνών αγορών για κατανόηση των τάσεων των συγχωνεύσεων και
εξαγορών στον παγκόσμιο κατασκευαστικό
κλάδο. Στη Deloitte Ελλάδος διαθέτουμε σε
βάθος γνώση του κλάδου και εργαζόμαστε
σκληρά προκειμένου να είμαστε ανά πάσα
στιγμή έτοιμοι να διακρίνουμε τόσο τις διεθνείς όσο και τις εγχώριες τάσεις. Η γνώση
αυτή μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των πελατών μας
και να τους βοηθάμε να τα εκμεταλλευτούν
με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους».

ΜΑΡΤΙΟΣ

σιμη κατά τη διάρκεια της περιόδου ύφεσης στην Ελλάδα, λόγω της περιορισμένης
ρευστότητας και της μεγάλης προσφοράς
σπιτιών. Τα τελευταία δύο χρόνια, η ζήτηση
για οικιστικά ακίνητα έχει αυξηθεί, κυρίως
λόγω της επίδρασης των βραχυπρόθεσμων
μισθώσεων (π.χ. Airbnb), του προγράμματος Golden Visa και της εισαγωγής στην
αγορά νέων παραγόντων (Ρωσία και Κίνα),
σε συνδυασμό με την έλλειψη νέων κατασκευών κατά τη διάρκεια της δεκαετούς
ύφεσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές
των κατοικιών να αυξηθούν κατά 1,6% το
2018, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ σημείωσαν επιτάχυνση κατά 4%
το α’ τρίμηνο του 2019. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, μεταξύ
άλλων, λόγω της άνθησης της ελληνικής
τουριστικής βιομηχανίας.
Η τοπική αγορά εμπορικών ακινήτων παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης κατά τα έτη
2017 και 2018, κυρίως λόγω της ανανεωμένης δραστηριότητας σε επίπεδο μισθώσεων
και επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία
υψηλότερων προδιαγραφών. Η ανάκαμψη της αγοράς αναμένεται να συνεχιστεί
και να μετατεθεί στην εκμετάλλευση του
δευτερογενούς αποθέματος ακινήτων. Σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν πρόσφατα
στον κλάδο, μεταξύ των οποίων η συγχώνευση της Eurobank Ergasias - Grivalia
Properties και η πώληση της NBG Pangea.
Οι ελληνικές εταιρείες επενδύσεων ακινήτων, τα διεθνή και εθνικά επενδυτικά
ταμεία συμμετέχουν ενεργά στην απόκτηση πρωταρχικών περιουσιακών στοιχείων
σε κορυφαίες τοποθεσίες σε ολόκληρη τη
χώρα.
Η χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να
καθυστέρησε την ανάπτυξη των υποδομών
της χώρας εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο αυτό φαίνεται να αλλάζει με γρήγορους
ρυθμούς. Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι έχουν ανακοινωθεί ή βρίσκονται
σε πρόωρο στάδιο υποβολής προσφορών
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υξημένη αισιοδοξία για τις
οικονομικές προοπτικές των
εταιρειών τους, μέσα στους
επόμενους 6 μήνες, καταγράφεται από το 56% των CFOs στην Ελλάδα,
σύμφωνα με όσα αναφέρει η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte «European
CFO Survey Autumn 2019», με τη συμμετοχή 1.371 οικονομικών διευθυντών από 19
χώρες της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, οι 14 από
τις 19 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα
προβλέπουν μείωση του θετικού πρόσημου στα έσοδά τους. Αντίθετα, η Ελλάδα,
με συμμετοχή 3% στο δείγμα, κατέκτησε
την πρώτη θέση μεταξύ των μοναδικών
5 χωρών που αντιμετωπίζουν θετικά την
αναπτυξιακή πορεία τους.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι έλληνες CFOs
σημείωσαν ως κύριους λόγους δημιουργίας αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις τους
την οικονομική ανάπτυξη, το γεωπολιτικό
ρίσκο που αντιμετωπίζει η χώρα, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τη μειωμένη ζήτηση σε
εισαγωγές και εξαγωγές. Για τους ευρωπαίους CFOs οι βασικοί λόγοι ενίσχυσης
του γενικού αισθήματος απαισιοδοξίας, το
οποίο άγγιξε πάνω από το ένα τρίτο (36%)
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, είναι
οι διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο και
η αυξημένη αβεβαιότητα σε διάφορα επίπεδα. Σύμφωνα με τη δέκατη έκδοση της
ευρωπαϊκής έρευνας CFO της Deloitte, το
ποσοστό αυτό διπλασιάστηκε σε σχέση με
την πρώτη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2015, όταν ο αριθμός ήταν
18%. Την ίδια στιγμή, ανάλογη κατάσταση
επικρατεί και στην Ελλάδα, με το 62% των
ερωτηθέντων CFOs να επιβεβαιώνουν την
υψηλή εξωτερική χρηματοοικονομική αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις τους.

μενο πληθωρισμό 1,23%, το 41% των CFOs
πιστεύουν ότι θα αυξηθούν οι προσλήψεις
σε εργαζομένους, σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους ομολόγους τους, μέσα
στους επόμενους 12 μήνες.
Τέλος, στο σύνολο των χωρών αυξάνεται η πίεση για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερα οι μεγάλοι
σε μέγεθος οργανισμοί έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους πελάτες και τους
καταναλωτές τους, σε ποσοστό 51%, αλλά
και τους ίδιους τους εργαζόμενους (47%),
ώστε να στραφούν σε βέλτιστες πρακτικές
βιώσιμης ανάπτυξης, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης μεθόδων
φιλικών προς το περιβάλλον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο
συγκεκριμένο ζήτημα οι έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ελαστικοί προς τις
εταιρείες, σε ποσοστό 64%, ενώ σε επίπεδο
πίεσης από τους ανταγωνιστές το ποσοστό
είναι μόνο 23%. Πιο ενεργοί εμφανίζονται
η κυβέρνηση και οι ρυθμιστικές αρχές, σε
ποσοστό 51% σε θέματα αντιστροφής του
αρνητικού κλίματος.
Μόνο το 15% των ελλήνων CFOs επιβεβαίωσε ότι για το επίπεδο εκπομπών είναι συντονισμένοι με τη συμφωνία του Παρισίου,
ενώ το 21% έχουν θέσει στόχους μείωσης
των εκπομπών με δικά τους κριτήρια.
Στην Ελλάδα, στρατηγικές προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες αποτελούν
η οργανική ενίσχυση, η επέκταση σε υπάρχουσες αγορές, η αύξηση σε ροή κεφαλαίων
και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα
της έρευνας «Deloitte CFO Survey Autumn
2019» εδώ: https://www2.deloitte.com/gr/
en/pages/finance/articles/autumn-2019european-cfo-survey.html.
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Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά που οι
περισσότεροι CFOs θεωρούν ότι τα οικονομικά περιθώρια των εταιρειών θα σημειώσουν υποχώρηση τον επόμενο χρόνο, με
την Ελλάδα να συμφωνεί σε ποσοστό 26%,
σε αντίθεση με τις προσδοκίες σε έσοδα
που παραμένουν σε θετικά επίπεδα με ποσοστό 49% και με τους έλληνες CFOs να
κατακτούν τη δεύτερη θέση σε αισιοδοξία
σχετικά με την επικείμενη κερδοφορία
τους επόμενους 12 μήνες, σε ποσοστό 74%.
Μόνη εξαίρεση ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στο σύνολο των χωρών, όπου
κυριαρχεί η πεποίθηση ότι θα μειωθούν τα
έσοδα σε ποσοστό 60%.
Σημαντικό θεωρείται ότι σε όλους τους
βιομηχανικούς κλάδους υπάρχει ισχυρή
αρνητική συσχέτιση μεταξύ του επιχειρηματικού κλίματος και του μεγέθους της
επιχείρησης (με βάση τα ετήσια έσοδα).
Με απλά λόγια, όσο μεγαλύτερο το μέγεθος
της εταιρείας τόσο πιθανότερη η επιδείνωση του κλίματος, καθώς οι εταιρείες με
εξαγωγικό προσανατολισμό επηρεάζονται
περισσότερο από την ύφεση του εμπορίου.
Η μείωση της οικονομικής προοπτικής
σε αύξηση κεφαλαίων, από 36% την άνοιξη,
σε 27% άγγιξε και τις προοπτικές προσλήψεων και επενδύσεων, ενώ η εξασθένιση
της ζήτησης αποτελεί βασικό θέμα προς συζήτηση μεταξύ των CFOs της Ευρώπης. Το
32% σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των
εργαζομένων (από 29% την άνοιξη του 2019),
ενώ το 27% σχεδιάζει αύξηση (από το 32%
την άνοιξη του 2019). Η έλλειψη σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό εξακολουθεί
να δημιουργεί ανησυχία, αλλά σε μικρότερο
ποσοστό σε σχέση με άλλους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.
Αντίθετα, στην Ελλάδα, με προσδοκώ-
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O κ. Παναγιώτης Χορμοβίτης, Financial
Advisory Services Partner της Deloitte σχολίασε χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα, μετά
από μια μακρά περίοδο ύφεσης, αρχίζουμε
και βλέπουμε το μέλλον ξανά με αισιοδοξία. Έχοντας υψηλές απαιτήσεις, οι CFOs
της Ελλάδας σημειώνουν την αισιοδοξία
τους για τις οικονομικές προοπτικές που
θα συμβάλουν και στην ευρύτερη άνθηση
της χώρας μας. Με σταθερό στρατηγικό
σχέδιο, συνεχή βελτιστοποίηση, καθώς και
αξιοποίηση του ταλαντούχου ανθρώπινου
δυναμικού, διαφοροποιούμαστε από την
τάση απαισιοδοξίας που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και με ρεαλισμό προχωράμε μπροστά».
Αξιοσημείωτο είναι ότι η αρνητική προσέγγιση επικεντρώνεται σε βιομηχανίες με
εξαγωγικό προσανατολισμό, που αποτελούν
μέρος της παγκόσμιας αξιακής αλυσίδας.
Στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας,
της παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων
και υπηρεσιών, των μεταφορών και του
ανεφοδιασμού, το σύνολο των CFOs εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι από τους ομολόγους τους σε άλλους κλάδους, σύμφωνα
με τα ευρήματα της έρευνας.
Παράλληλα, η διάθεση για επιχειρηματικό ρίσκο συνεχίζει να μειώνεται, με το
18% μόνο των CFOs να πιστεύουν ότι είναι
καλή περίοδος για ανάληψη ρίσκων, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο που
έχει σημειωθεί από το 2015. Το ίδιο ισχύει
και για την Ελλάδα, με το 69% των CFOs
να είναι αρνητικοί σε πιθανή λήψη ρίσκων
στην τρέχουσα περίοδο. Ως λόγοι για την
πτώση θεωρούνται η συνεχής άνοδος της
οικονομικής αβεβαιότητας στις χώρες της
Ευρωζώνης, αλλά και η αστάθεια στο παγκόσμιο εμπόριο.
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ΈΡΕΥΝΑ
PROPERTY
LENDING
BAROMETER 2019

τοια έργα φαίνεται να έχει θετικό πρόσημο.
Η διαπίστωση αυτή βρίσκει σύμφωνη την
πλειονότητα (70%) των ερωτηθέντων (από 15
χώρες) που συμμετείχαν στη φετινή έρευνα
Property Lending Barometer της KPMG.
Ο επικεφαλής Αγοράς Ακινήτων της
KPMG για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΕΑ), Andrea Sartori, ο οποίος ήταν
εκείνος που ξεκίνησε την έρευνα που διεξάγεται τα τελευταία 10 χρόνια, επιβεβαιώνει
την προθυμία των τραπεζών ανά την Ευρώπη να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν έργα
στον κλάδο των ακινήτων, σύμφωνα με τους
συμμετέχοντες στην έρευνα της KPMG. Ο
ίδιος αναφέρει σχετικά: «Δεδομένης της
έλλειψης ακινήτων υψηλής αξίας (prime),
οι τράπεζες εμφανίζονται πιο ανοιχτές σε
ευκαιρίες με χαρακτηριστικά κερδοσκοπίας, καθώς και στις δευτερεύουσες αγορές».

ΤΑ ΑΚΊΝΗΤΑ ΠΑΡΑΜΈΝΟΥΝ ΣΤΟ
ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ

KPMG

Ό

πως προκύπτει από τη νέα έρευνα «Property Lending Barometer
2019», την καθιερωμένη λευκή
βίβλο της KPMG που διερευνά τη
διάθεση των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν
τις αγορές ακινήτων στην Ευρώπη, παρά την
πτώση που καταγράφηκε σε επίπεδο συνολικών επενδύσεων, όσοι έχουν επενδύσει
σε ευρωπαϊκά ακίνητα είναι διατεθειμένοι
να συνεχίσουν τις επενδύσεις. Παράλληλα,
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι διατεθειμένα να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα,
παρά την έλλειψη ευκαιριών για παροχή πιστώσεων στον κλάδο που εγείρει εμπόδια
στη χρηματοδότηση της αγοράς ακινήτων.
Η 10η έκδοση της περιεκτικής μελέτης
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της KPMG, με ειδικό σχεδιασμό προς τιμήν
των 100 χρόνων ιστορίας του αρχιτεκτονικού ρεύματος του Bauhaus, καταδεικνύει
ότι οι επενδύσεις σε ακίνητα στην Ευρώπη
διατηρούν τη σταθερά ανοδική πορεία τους,
παρά τους πιθανούς παράγοντες διατάραξης
της αγοράς, όπως οι εμπορικές εντάσεις ή
γεγονότα που αναμένονται να επιφέρουν
δραματικές αλλαγές, όπως το Brexit.

ΘΕΤΙΚΈΣ ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΓΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΣΤΟΝ
ΚΛΆΔΟ ΑΚΙΝΉΤΩΝ
Για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν
στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, η προθυμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τέ-

Εν τω μεταξύ, τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα που μετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι διατηρούν το ενδιαφέρον τους
για τη χρηματοδότηση ακινήτων, παρά τις
οικονομικές αδυναμίες που ενδεχομένως
αποτυπώνονται στα οικονομικά μεγέθη,
όπως η επιβραδυνόμενη αύξηση του ΑΕΠ
στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.
Με αφορμή την έρευνα, η Μαρίνα Καπετανάκη, γενική διευθύντρια της KPMG στην
Ελλάδα. σχολίασε: «Η σταδιακή μείωση του
ΕΝΦΙΑ και τα υπό ψήφιση νέα φορολογικά
μέτρα, όπως η τριετής αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 24% για μεταβιβάσεις νέων οικοδομών, η αναστολή του φόρου υπεραξίας για
τρία χρόνια και η έκπτωση φόρου 40%-50%
της δαπάνης για ενεργειακή, λειτουργική
ή αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων αναμένεται να λειτουργήσουν ως κινητήρια
δύναμη για την αγορά ακινήτων τα επόμενα χρόνια και να αποτελέσουν κίνητρα για
την αύξηση των συναλλαγών από ξένους
επενδυτές».
«Την επόμενη διετία, η Ευρώπη αναμένεται να καταγράψει συνολικούς ρυθμούς
ανάπτυξης 1,4% περίπου. Οι αναπτυσσόμενες

Στο μεταξύ, οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Κίνας ενδέχεται να
προκαλέσουν αναταράξεις στις επενδύσεις
παγκοσμίως. Το πρώτο εξάμηνο του 2019,
το σύνολο των επενδύσεων στην Ευρώπη
υποχώρησε κατά 15%, ιδιαίτερα σε μεγάλες
αγορές όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο.
Ο Sartori τονίζει ότι οι αναπτυσσόμενες
οικονομίες της ΚΑΕ σημειώνουν σταθερή
αύξηση επενδύσεων την τελευταία πενταετία. «Οι έξι μεγάλες χώρες της ΚΑΕ –Τσεχία,
Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία και
Βουλγαρία– κατέγραψαν επενδύσεις της τάξης των 5,5 δισ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο
του έτους», σημειώνει και προσθέτει ότι η
Πολωνία αναλογεί σε ποσοστό άνω του 50%
του συνόλου, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι
και η συνεισφορά της Τσεχίας.
Ο Φίλιππος Κάσσος, γενικός διευθυντής
της KPMG στην Ελλάδα ανέφερε: «Τα σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής αγοράς
ακινήτων είναι πλέον ορατά μετά από μία
δεκαετία αρχικά πτωτικής πορείας και μετέπειτα στασιμότητας, ενώ αναμένεται και
περαιτέρω βελτίωση στις αμέσως επόμενες
περιόδους. Αυτό φαίνεται πλέον ξεκάθαρα
όχι μόνο από την αύξηση της τρέχουσας αξίας των ακινήτων, που μπορεί να επηρεάζεται
από πολλούς παράγοντες, αλλά κυρίως από
τον αριθμό των αγοραπωλησιών που, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, αναμένεται
να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ για το τρέχον
έτος. Στην τάση αυτή συμβάλλουν το ευνοϊκό
οικονομικό κλίμα και η ανοδική πορεία του
ποιοτικού τουρισμού, που προσελκύει στην
Ελλάδα διεθνή κεφάλαια, η ενίσχυση της
ρευστότητας των τραπεζών και οι φορολογικές ρυθμίσεις».

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες
στην έρευνα της KPMG προσδίδουν υψηλή
στρατηγική σημασία στη χρηματοδότηση
ακινήτων, με μόνο δύο χώρες –την Κροατία
και τη Σλοβενία– να την κατατάσσουν ως
λιγότερο σημαντική μεταξύ των κλάδων
τραπεζικών χορηγήσεων.
Όσον αφορά τα είδη των έργων που
προτιμώνται από τους ερωτηθέντες, στις
περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες
πρώτα στις προτιμήσεις είναι τα οικιστικά
ακίνητα, ενώ οι περισσότερες τράπεζες της
ΚΑΕ τείνουν να χρηματοδοτούν έργα που
αφορούν σύγχρονα ακίνητα γραφείων. Μια
ακόμα διαχρονική τάση είναι η προτίμηση
των συμμετεχόντων, στη συντριπτική τους
πλειονότητα, να χρηματοδοτούν επαγγελματικά ακίνητα, αν και δημοφιλείς είναι και οι
επενδύσεις σε ξενοδοχεία, σε περιοχές όπου
οι οικονομίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό
στον τουρισμό.
Όπως ανέφεραν οι ερωτηθέντες, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για χρηματοδότηση
επενδύσεων σε ακίνητα υψηλής αξίας τους
επόμενους 12-18 μήνες. Όσον αφορά τα κριτήρια με βάση τα οποία αποφασίζουν εάν θα
χρηματοδοτήσουν ένα έργο, εξηγούν ότι το
στέρεο επιχειρηματικό μοντέλο και η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού αποτελούν
τους πιο καθοριστικούς παράγοντες.
Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, ο γενικός διευθυντής και
επικεφαλής των ελεγκτικών υπηρεσιών
της KPMG στην Ελλάδα, Χάρης Συρούνης,
αναφέρει σχετικά: «Ο κλάδος ακινήτων αποτελούσε ανέκαθεν σημαντικό δείκτη της ευρωστίας της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε
παρατηρήσει ανάκαμψη της δραστηριότητας
μετά την ισχυρή ύφεση που προκάλεσε η
οικονομική κρίση. Αναμένουμε η τάση αυτή
να συνεχιστεί, ή και να ενισχυθεί, καθώς
η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται».
Επίσης, η Σοφία Γρηγοριάδου, partner της
δικηγορικής εταιρείας CPA Law, ανεξάρτητου μέλους του δικτύου της KPMG στην

Ελλάδα, επισημαίνει ότι «η στρατηγική κυβερνητική επιλογή στήριξης του κλάδου των
ακινήτων μέσω σειράς μεταρρυθμίσεων,
κινήτρων και πρωτοβουλιών, σε συνδυασμό με την ωρίμανση των διαδικασιών
αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και το γενικότερο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, έχει ήδη αναθερμάνει το
ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και
εκτιμούμε ότι και το 2020 θα συνεχιστεί η
έντονη επενδυτική κινητικότητα στον κλάδο
των ακινήτων, ενισχύοντας περισσότερο
τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας».

ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟΎΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΆΣ ΤΗΣ KPMG
Πέραν της ανάλυσης σε γενικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρώπης, η έκθεση της
KPMG περιέχει επίσης ενότητες ειδικά για
κάθε οικονομία που εξετάζεται: Βουλγαρία,
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Κροατία,
Τσεχία, Κύπρος, Ευρώπη, Μέση Ανατολή
και Αφρική, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πολωνία,
Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Σλοβενία.

PROPERTY LENDING BAROMETER
Η έρευνα Property Lending Barometer
της KPMG περιλαμβάνει συμπεράσματα
και εκτιμήσεις ειδικών της συγκεκριμένης
αγοράς, που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού,
ενώ εξακολουθεί να διεξάγεται σταθερά και
αδιάλειπτα την τελευταία δεκαετία, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία της.
«Χάρη στον μακροπρόθεσμο ορίζοντά της,
η έρευνα που διεξάγουμε επιτρέπει μεγαλύτερο βάθος κατανόησης και διαμόρφωσης
απόψεων για τις αγορές ακινήτων της Ευρώπης», επισημαίνει ο Andrea Sartori της
KPMG. «Με αυτόν τον τρόπο, κατορθώνουμε
να αναδεικνύουμε και να αποσαφηνίζουμε
τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές
μας, εξάγοντας ουσιαστικά και διαχρονικά
συμπεράσματα σχετικά με τη χρηματοδότηση των ακινήτων και δεν παρουσιάζουμε
απλώς κάτι που αλλάζει χρόνο με το χρόνο».
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Η ΔΙΆΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΏΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ, ΠΑΡΆ ΤΙΣ
ΑΒΕΒΑΙΌΤΗΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ Η
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΑΚΙΝΉΤΩΝ - ΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΏΜΕΝΑ ΈΡΓΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ

οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης εμφανίζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ, ιδιαίτερα σε χώρες
όπως η Πολωνία και η Ρουμανία», παρατηρεί
ο Sartori.

ACCOUNTANCY GREECE

38

GLOBAL ECONOMY
WATCH: ΤΟ 2020
Η ΧΡΟΝΙΆ ΤΟΥ
«SLOWBALISATION»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

PwC
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Κ

ατά το 2020, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να
αυξηθεί κατά 3,4% σε σύγκριση
με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο
του 3,8% ανά έτος που σημειώνεται από την
αρχή του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τις νέες
εκτιμήσεις της μελέτης Global Economy
Watch της PwC.
Η PwC προβλέπει ότι το 2020 θα είναι η
χρονιά του «slowbalisation», της επιβράδυνσης, δηλαδή, της παγκόσμιας οικονομίας,
με τις εμπορικές εντάσεις να συνεχίζουν
να δημιουργούν εμπόδια στις παγκόσμιες
εφοδιαστικές αλυσίδες και την περαιτέρω
ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας.
Ωστόσο, βάσει των σχετικών εκτιμήσεων που αποτυπώνονται στη μελέτη, οι
υπηρεσίες θα συνεχίσουν να αποτελούν το
ισχυρό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο, με
τη συνολική παγκόσμια αξία εξαγωγής υπηρεσιών να εκτιμάται στο ρεκόρ των 7 τρισ.
δολαρίων το 2020. Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο
Βασίλειο προβλέπεται να παραμείνουν οι
κορυφαίοι εξαγωγείς υπηρεσιών, αν και η
Κίνα αναμένεται να ξεπεράσει τη Γαλλία,
καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση κατά
τη διάρκεια του έτους.
Σύμφωνα με τη γενική εικόνα για το 2020,
η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει με ήπιους ρυθμούς. Η στήριξη και
η ανάπτυξη των μεγάλων οικονομιών θα
βασιστεί στις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και την αυξημένη εξάρτηση από την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, αντί
των καθαρών εξαγωγών και επενδύσεων.
Όπως επισημαίνει ο Barret Kupelian, επικεφαλής οικονομολόγος της PwC στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Η παγκοσμιοποίηση έχει
αποτελέσει καθοριστικό χαρακτηριστικό
της παγκόσμιας οικονομίας από τη δεκαετία
του 1970. Ωστόσο, ο όγκος των εμπορευματικών συναλλαγών επιβραδύνθηκε δραματικά, φτάνοντας στο σημείο να αντιστραφεί
το 2019. Σε συνδυασμό με την ουσιαστική
κατάργηση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις για το παγκόσμιο εμπόριο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια
περίοδο επιβράδυνσης της παγκοσμιοποίη-

ζονται και αλλάζουν τη στάση τους.
Η Κίνα αναμένεται να αποτελέσει τον
μεγαλύτερο καταναλωτή αυτού του είδους
ενέργειας, με την Ευρώπη να ακολουθεί στη
δεύτερη θέση. Το πετρέλαιο, ωστόσο, αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί την κύρια
πηγή ενέργειας το 2020 για την παγκόσμια
οικονομία, με το κάρβουνο και το φυσικό
αέριο να έπονται. Οι ΗΠΑ και η Κίνα θα παραμείνουν ο μεγαλύτερος καταναλωτής
πετρελαίου στον κόσμο και το 2020.
Το 2020, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αγγίξει τα 7,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας περίπου 10% αύξηση εντός της
τελευταίας δεκαετίας. Περίπου το μισό της
ετήσιας αύξησης πληθυσμού παγκοσμίως
αναμένεται να προέλθει από την Κίνα, την
Ινδία και την υποσαχάρια Αφρική. Ταυτόχρονα, ο αριθμός του πληθυσμού άνω των 60
ετών παγκοσμίως αναμένεται να υπερβεί το
όριο του ενός δισεκατομμυρίου. Η Κίνα αναμένεται να έχει αριθμό ανθρώπων άνω των
65 ετών μεγαλύτερο και από τις υπόλοιπες 6
μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες μαζί.
Η πλήρης έκδοση του «Global Economy
Watch - 2020 Predictions», με περαιτέρω
προβλέψεις και αναλύσεις, είναι διαθέσιμη
στο: www.pwc.com/gew.
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μένει ότι η κατανομή των θέσεων εργασίας
θα είναι λιγότερο ισότιμη μεταξύ των δύο
φύλων.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 2019
ήταν η χρονιά κατά την οποία η Ινδία ανέβηκε στην πέμπτη θέση των μεγαλύτερων
οικονομιών του κόσμου, ξεπερνώντας το
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Πρόκειται
για μια συνεχή διαδικασία, με την Ινδία να
θεωρείται πιθανόν (σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις) να ξεπεράσει τη Γερμανία πριν
το 2025 και την Ιαπωνία πριν το 2030, κατακτώντας τη θέση της τρίτης μεγαλύτερης
οικονομίας στον κόσμο μετά την Κίνα και
τις ΗΠΑ. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
πλέον θα ανταγωνίζονται για την έκτη θέση,
με την κατάταξή τους να εξαρτάται από την
αξία της λίρας έναντι του ευρώ, το οποίο
ενδεχομένως να παραμείνει ευμετάβλητο
το 2020.
Η ανανεώσιμη ενέργεια και η κατανάλωση
πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως θα ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει φτάσει
ποτέ και συγκεκριμένα θα υπερβεί το 20%
της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Η
άνοδος της ανανεώσιμης ενέργειας αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις,
τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις προσαρμό-
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σης (slowbalisation), με τις ροές του εμπορίου να συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά σε
πιο αργό ρυθμό. Δεδομένης της σύνδεσης
μεταξύ των εμπορευματικών συναλλαγών
με την οικονομική ανάπτυξη, αναμένουμε να
δούμε μια παρόμοια επίδραση στην παγκόσμια οικονομία το 2020, με ανάπτυξη κάτω
του μέσου όρου».
Με βάση τα ευρήματα της μελέτης εκτιμάται η συνέχιση της δημιουργίας θέσεων
εργασίας στις χώρες G7, αγγίζοντας τα 2
εκατομμύρια, εκ των οποίων τέσσερις στις
πέντε αφορούν τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Καθώς η δεξαμενή εργατικού δυναμικού στις G7 σταδιακά
περιορίζεται, τα έσοδα θα συνεχίζουν την
ανοδική τους πορεία. Χωρίς όμως βελτιώσεις σε επίπεδο παραγωγικότητας, τα περιθώρια επιχειρηματικού κέρδους ενδέχεται
να περιοριστούν.
Αντίστοιχα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) εκτιμά ότι στις επτά μεγαλύτερες
αναδυόμενες οικονομίες, τις αποκαλούμενες Ε7, θα δημιουργηθούν περίπου 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις για την απασχόληση της ΔΟΕ
στις χώρες G7, οι θέσεις εργασίας θα καταληφθούν ισότιμα από άνδρες και γυναίκες.
Εντός των χωρών Ε7, ωστόσο, η ΔΟΕ ανα-
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ΑΒΕΒΑΙΌΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

Ο

ι επιταχυνόμενες αναταραχές
στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον που προκάλεσαν οι
φορολογικές μεταρρυθμίσεις
σε όλο τον κόσμο, καθώς και πρωτοβουλίες, όπως η προσπάθεια του ΟΟΣΑ για ψηφιοποίηση, έχουν οδηγήσει σε μια άνευ
προηγουμένου φορολογική αβεβαιότητα.
Αυτό προκύπτει από την τελευταία έρευνα
της ΕΥ «Transfer Pricing and International
Tax Survey 2019», η οποία καταγράφει τις
απόψεις περισσότερων από 700 ανώτερων
στελεχών, υπεύθυνων για θέματα φορολογίας και ενδοομιλικών συναλλαγών, στην
αμερικανική ήπειρο, την Ευρώπη και την
περιοχή Ασίας - Ειρηνικού.
Η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
τάσεων και θεμάτων σε τρεις βασικούς
τομείς: τις ενδοομιλικές συναλλαγές, τις
διαφορές με τις φορολογικές αρχές και
την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση. Όπως προκύπτει από την έρευνα,
σχεδόν οκτώ στα δέκα στελέχη (79%)
περιγράφουν το σημερινό διεθνές φορολογικό περιβάλλον ως «αβέβαιο», με το
42% να το χαρακτηρίζουν ως «πάρα πολύ»
ή «εξαιρετικά» αβέβαιο.

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΈΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ:
ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ

ΕΥ

58

Το 64% των ερωτηθέντων αναφέρουν
την αποφυγή και τον περιορισμό των κινδύνων ως τους πρωταρχικούς άξονες για
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων τους
ως προς τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με τα στελέχη που συμμετείχαν
στην έρευνα, οι τρεις βασικοί λόγοι που
ενισχύουν την ανησυχία τους ως προς τον
φορολογικό κίνδυνο είναι: α) η αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
φορολογικών αρχών, β) η δημοσιοποίηση
πληροφοριών και ο κίνδυνος για τη φήμη των επιχειρήσεων, και γ) η σχετική
έλλειψη κεντρικού και συστηματικού
ελέγχου ως προς την ανταπόκριση των
εταιρειών τους στα αιτήματα των φορολογικών αρχών.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (59%)
δηλώνει ότι οι κύριες επιπτώσεις της παγκόσμιας φορολογικής μεταρρύθμισης θα
είναι περισσότερο αισθητές στους βασικούς κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών.
Η δεύτερη και η τρίτη βασική κατηγορία
επιπτώσεων συνδέονται με τη μόνιμη
εγκατάσταση (13%) και τους κανόνες περί
υποκεφαλαιοδότησης (thin capitalization
rules) (11%). Συνολικά, η φορολογική μεταρρύθμιση προκαλεί βαθιές αλλαγές που
δεν αφορούν μόνο τους φορολογικούς
συντελεστές αλλά επηρεάζουν θεμελιωδώς τους ορισμούς του τι μπορεί να φορολογηθεί σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.
Όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να κατατάξουν κατά σειρά σπουδαιότητας τους τομείς δραστηριότητας της
φορολογικής στρατηγικής που επηρεάζονται περισσότερο από την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση, οι περισσότεροι

(41%) ανέφεραν την εφοδιαστική αλυσίδα,
στη συνέχεια τη χρηματοπιστωτική διαχείριση (treasury operations) (29%) και
τη στρατηγική πνευματικής ιδιοκτησίας
(επίσης 29%).
Ο κ. Στέφανος Μήτσιος, επικεφαλής του
Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος,
σχολιάζει: «Τα τελευταία χρόνια, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί σε όλον
τον κόσμο στρέφουν την προσοχή τους
στο θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών,
έχοντας στη διάθεσή τους περισσότερα
στοιχεία, ενώ συγχρόνως απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό σχετικών πληροφοριών από τις επιχειρήσεις, επιβάλλοντας
αυστηρότερους ελέγχους. Αυτό οδηγεί
σε μεγαλύτερο αριθμό διενέξεων με τις
φορολογικές αρχές. Οι επιχειρήσεις, και
στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσαρμόσουν
τη στρατηγική τους σε αυτά τα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσουν σύγχρονα και
αξιόπιστα ψηφιακά συστήματα».
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα: ey.com.
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Σύμφωνα με την έρευνα, το 82% των
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προκλήσεις όσον αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές τα τελευταία τρία χρόνια, με το 40% αυτών να αναφέρει ότι οι
αναμορφώσεις που προέκυψαν είχαν ως
αποτέλεσμα τη διπλή φορολόγηση. Οι διαφορές με τις φορολογικές αρχές αφορούσαν κυρίως τρία πεδία: την ενδοομιλική
τιμολόγηση αγαθών (64%), τις ενδοομιλικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (41%)
και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
ή τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST)
(34%). Οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι τα
πεδία αυτά δεν πρόκειται να μεταβληθούν
στο μέλλον, ωστόσο αναφέρουν δύο αξιοσημείωτες εξαιρέσεις όπου αναμένουν
σημαντική αύξηση του ελέγχου από τις
φορολογικές αρχές: τις διαφορές για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (49%) και
για θέματα που αφορούν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (Private Equity, PE) (39%).

Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ
ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΈΧΕΙ ΆΜΕΣΟ
ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΝΗΣΥΧΊΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΜΕ
ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΈΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
KAI ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥΣ

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΊΝΑΣ ΠΟΛΥΖΏΗ
Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα KPMG
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Η

αισιοδοξία διατηρείται σε
υψηλά επίπεδα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, όμως
οι προκλήσεις της διαδοχής
«επιμένουν», σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων
της KPMG. Η Κατερίνα Πολυζώη, διευθύντρια, Οικογενειακές Επιχειρήσεις, KPMG
στην Ελλάδα, αναλύει τα στοιχεία του 8ου
Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου Οικογενειακών
Επιχειρήσεων και παρουσιάζει συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των ελληνικών και
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνει, «τα αποτελέσματα της έρευνας, σε συνδυασμό με την
εμπειρία μας από τη συνεργασία με τις
ελληνικές επιχειρηματικές οικογένειες,
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
επικεντρώνουν την προσοχή τους στα
επιχειρηματικά θέματα, αλλά παραμελούν
τον παράγοντα “οικογένεια”, που διαδραματίζει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ευημερία και μακροημέρευση της επιχείρησης. Θέματα οικογενειακής διακυβέρνησης, όπως ο ρόλος της οικογένειας στην
επιχείρηση, ο τρόπος λήψης αποφάσεων,
η διαδοχή στην ιδιοκτησία και τη διοίκηση, συχνά προσεγγίζονται παρορμητικά,
χωρίς την υιοθέτηση δομημένου πλαισίου
και την εφαρμογή προσυμφωνημένων
κανόνων και μηχανισμών».
Πώς εκτιμούν τις προοπτικές για το μέλλον τους οι οικογενειακές επιχειρήσεις;
Παραμένουν αισιόδοξες ή πολύ αισιόδοξες για το μέλλον σε ένα σημαντικό ποσοστό (62%), αν και σε χαμηλότερα επίπεδα
από πέρυσι. Οι αυξανόμενες οικονομικές
και γεωπολιτικές αβεβαιότητες καθιστούν πιο συντηρητικές τις προβλέψεις
τους. Στην Ελλάδα, το συνολικό επίπεδο
επιχειρηματικής αισιοδοξίας ταυτίζεται
με το ευρωπαϊκό, όμως παρατηρούνται διαφορές στα δύο «άκρα» της κατάταξης: τα
ποσοστά για «πολύ αισιόδοξες» όσο και για
«αρνητικές» εκτιμήσεις είναι υψηλότερα

πρέπει όμως, πριν λάβουν οποιαδήποτε
απόφαση, να αναλογιστούν το σύνθετο
και απαιτητικό ρόλο ενός «υπεύθυνου ιδιοκτήτη»: μπορεί να μη διοικεί, αλλά είναι
εκείνος που καθορίζει το όραμα και τις
αξίες της επιχείρησης και εντέλει λαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις,
ενεργώντας προς το συμφέρον όλων
των εμπλεκομένων μερών (επιχείρησης,
υπαλλήλων, κοινωνίας, οικογένειας και
των υπολοίπων μετόχων). Επίσης, δεν
θα πρέπει να αγνοούμε ότι τα πολύπλευρα «ηγετικά» προσόντα που απαιτούνται,
ιδιαίτερα σήμερα, σε ένα αβέβαιο, πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον, δεν «κληρονομούνται». Εάν
τα μέλη της επόμενης γενιάς δεν διαθέτουν τα κατάλληλα «ταλέντα», θα πρέπει
να αναζητηθούν εκτός αυτής, με στόχο τη
διασφάλιση μιας στιβαρής εκτελεστικής
ηγεσίας. Όλα αυτά, συνεπώς, απαιτούν
καλή οργάνωση, μεθοδικότητα, ώριμη
σκέψη, έγκαιρο προγραμματισμό, ανοιχτή,
ειλικρινή επικοινωνία και ενσυναίσθηση
μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας,
υφιστάμενης και επόμενης γενιάς.
Ποιες οι σημαντικότερες προκλήσεις της
διαδοχής στη διοίκηση, σύμφωνα με την
έρευνα;
Στο σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ως κυριότερες προκλήσεις αναφέρονται η εύρεση, η παρακίνηση και η
εκπαίδευση του διαδόχου. Στην Ελλάδα
το 40% των συμμετεχόντων θεωρεί σημαντική πρόκληση, και με υψηλό βαθμό
δυσκολίας αντιμετώπισης, τη διαχείριση
των οικογενειακών συγκρούσεων (Ευρώπη 24%). Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και να προσπαθήσουμε να
ευαισθητοποιήσουμε τις οικογενειακές
επιχειρήσεις στην ανάγκη πρόβλεψης και
υιοθέτησης δομών, κανόνων και μηχανισμών για τον τρόπο που η οικογένεια
συζητά, αναλύει και λαμβάνει αποφάσεις,
μέσω της σύνταξης ενός «οικογενειακού
καταστατικού».
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όλες οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα
κληθούν, αργά ή γρήγορα, να αντιμετωπίσουν. Ποιο από τα συμπεράσματα της
έρευνας σας προβλημάτισε περισσότερο
για τις ελληνικές επιχειρήσεις;
Στην Ελλάδα, αν και το 41% δηλώνει ότι
σκέφτεται να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία
της επιχείρησης στην επόμενη γενιά, μόλις το 25% προετοιμάζει τη διαδοχή στη
διοίκηση, ενώ στην Ευρώπη τα αντίστοιχα
ποσοστά είναι 35% και 33%, παρουσιάζοντας πολύ μικρή απόκλιση μεταξύ τους.
Επίσης, στην Ελλάδα οι επιχειρηματίες
δυσκολεύονται πολύ περισσότερο με την
επιλογή διαδόχου στη διοίκηση παρά με
την επιλογή των μελλοντικών μετόχων:
38% των συμμετεχόντων θεωρούν δύσκολη την εύρεση του διαδόχου στη διοίκηση και μόνο το 23% του μελλοντικού
ιδιοκτήτη.
Από την εμπειρία μας, έχουμε διαπιστώσει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις
θεωρούν πιο «ανώδυνη» σε ψυχολογικό
επίπεδο την απόφαση για τη μεταβίβαση
της ιδιοκτησίας, καθώς επιλέγουν τον
επιμερισμό της ιδιοκτησίας σε όλα τα μέλη της επόμενης γενιάς. Όμως, οι προβληματισμοί για την επιλογή του επόμενου
ηγέτη, σε συνδυασμό με τη συναισθηματική δυσκολία απεμπόλησης της εξουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα οι υφιστάμενοι
ηγέτες να αναβάλλουν τις αποφάσεις ως
προς τη διαδοχή στη διοίκηση, ελπίζοντας
ότι ο χρόνος θα φέρει «μαγικές» λύσεις,
που δυστυχώς ποτέ δεν έρχονται.
Συνεπώς, ποιους θεωρείτε κρίσιμους παράγοντες μιας επιτυχημένης διαδικασίας
διαδοχής:
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει έγκαιρα και διεξοδικά να μελετούν και
να σχεδιάζουν τη διαδοχή, εστιάζοντας
την προσοχή τους τόσο στα θέματα διοίκησης όσο και ιδιοκτησίας. Πολλοί αισθάνονται ότι η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας
μιας επιχείρησης είναι απλώς μια απόφαση σχετικά με το πώς να «μοιράσουν»
στα παιδιά τους την περιουσία τους. Θα

ΜΑΡΤΙΟΣ

από αυτά της Ευρώπης, δηλώνοντας, αφενός, μια βελτίωση της ψυχολογίας μετά
από μια δεκαετία τεράστιας οικονομικής
κρίσης, αφετέρου, όμως, την ύπαρξη αντιθέσεων και ίσως δύο ταχυτήτων.
Πού εδράζεται η αναπτυξιακή στρατηγική
των οικογενειακών επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στο Βαρόμετρο; Διαφέρουν
οι απόψεις των ελληνικών επιχειρήσεων;
Στη φετινή έρευνα η ενίσχυση της
καινοτομίας αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη προτεραιότητα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, με δεύτερη την
κατάρτιση του προσωπικού, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ιδιαίτερα όμως στην Ελλάδα, πολύ υψηλά στις προτεραιότητες βρίσκεται η επέκταση σε νέες αγορές και η στρατηγική
διαφοροποίησης μέσω νέων προϊόντων/
υπηρεσιών, καθώς το μικρό μέγεθος της
ελληνικής αγοράς οδηγεί τις επιχειρήσεις
να αναζητήσουν αναπτυξιακές προοπτικές μέσω εξαγωγών και ανάπτυξης νέων
προϊόντων.
Σε ποιους τομείς σχεδιάζουν να επενδύσουν στο μέλλον οι οικογενειακές επιχειρήσεις και πώς σκέφτονται να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια αυτά;
Κατά κύριο λόγο, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σχεδιάζουν
να επενδύσουν στην κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, στην καινοτομία,
στις νέες τεχνολογίες και στο ανθρώπινο
δυναμικό (πρόσληψη και εκπαίδευση).
Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης
παραμένει «οικογενειακή υπόθεση» και
επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της επανεπένδυσης των κερδών. Εξάλλου, αυτό είναι ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματά
τους: ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας και το
«υπομονετικό» κεφάλαιο διαπνέουν τις
αποφάσεις τους, «θυσιάζοντας» βραχυπρόθεσμες αποδόσεις και λήψη μερισμάτων, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αύξηση
της αξίας της επιχείρησης.
Η διαδοχή είναι μία από τις κρισιμότερες
αλλά και δυσκολότερες προκλήσεις που
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νώ το 54% των καταναλωτών
θεωρούν ότι το Διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
κοινωνικής τους ζωής, σχεδόν
οι μισοί (45%) αναζητούν ενεργά χρόνο
μακριά από το κινητό τους τηλέφωνο και
άλλες συσκευές συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο –ποσοστό που αγγίζει το 53% στην
ηλικιακή ομάδα 25-34. Αυτό προκύπτει από
την παγκόσμια έκθεση της ΕΥ «Decoding
the digital home», η οποία αξιολογεί τις τάσεις των καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται
στο σπίτι και σχετίζονται με την τεχνολογία, τα μέσα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας,
και τις τηλεπικοινωνίες (ΤΜΤ), σε τέσσε-

προσφέρει μεγαλύτερη αξία.
Παράλληλα, σχεδόν το ένα τέταρτο των
καταναλωτών στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο
Βασίλειο δυσκολεύονται να βρουν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει, σε ένα
κορεσμένο περιβάλλον υπηρεσιών. Στην
ηλικιακή ομάδα 18-24, το ποσοστό αυτό
φτάνει το 34% στις ΗΠΑ και το 39% στο
Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που φανερώνει ότι το νεαρότερο καταναλωτικό
κοινό δεν συναντά απαραίτητα λιγότερες
δυσκολίες κατά την πλοήγησή του στον
ψηφιακό κόσμο.

Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΌΤΗΤΑ ΧΡΉΣΗΣ ΜΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΠΟΞΕΝΏΝΕΙ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ
Η έρευνα αποκαλύπτει ένα αυξανόμενο
αίσθημα σύγχυσης των καταναλωτών
σχετικά με το ολοένα και πιο σύνθετο
περιβάλλον των ευρυζωνικών πακέτων
ψηφιακών υπηρεσιών. Ένας στους τρεις
εκ των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να επιλέξουν υπηρεσίες ή
πακέτα υπηρεσιών τα οποία να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Στο σύνολο των
αγορών που εξετάζει η έρευνα, σχεδόν
οι μισοί καταναλωτές (48%) δηλώνουν
ότι οι προσφορές τούς δυσκολεύουν να
καταλάβουν ποιο πακέτο Διαδικτύου

ΜΑΡΤΙΟΣ

ρις αγορές: στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι, ενώ ο ρυθμός
υιοθέτησης των προϊόντων και υπηρεσιών έξυπνου σπιτιού (smart home) είναι
θετικός –με τη ζήτηση έξυπνων συσκευών να κυριαρχεί σε βάθος πενταετίας– η
δραστική αύξηση της εξάρτησης από το
Διαδίκτυο απειλεί την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα γνωστοποίησης των
προσωπικών τους δεδομένων, ενώ το
41% στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο
πιστεύουν πως τα δεδομένα τους δεν θα
είναι ποτέ απολύτως ασφαλή.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι υπηρεσίες
streaming συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν το πώς τα νοικοκυριά καταναλώνουν περιεχόμενο. Σχεδόν το ένα τρίτο των
ερωτηθέντων προσανατολίζονται στη χρήση πολλαπλών υπηρεσιών streaming, ενώ
το 57% δηλώνουν ότι τα μέλη του νοικοκυριού τους παρακολουθούν σύντομα video
clips διαδικτυακά. Αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά παρατηρείται εντονότερα στις
ΗΠΑ, όπου μόνο το 38% των καταναλωτών
προτιμούν τα παραδοσιακά τηλεοπτικά
κανάλια, σε σύγκριση με το 51% στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 67% στην Ολλανδία.
Ο Χρήστος Κόκιος, Director και επικεφαλής του κλάδου Τεχνολογίας, Media & Τηλεπικοινωνιών της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζει:
«Οι εύλογες ανησυχίες του καταναλωτικού
κοινού για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων θέτουν σε κίνδυνο
τον ρυθμό ανάπτυξης των διαδικτυακών
υπηρεσιών. Την ίδια ώρα, η πολυπλοκότητα
ορισμένων υπηρεσιών φαίνεται να δυσκολεύει τους καταναλωτές. Θεωρούμε ότι οι
επιχειρήσεις στους τομείς τεχνολογίας,
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας θα πρέπει
να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες
αυτές, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολία χρήσης στις υπηρεσίες
που προσφέρουν».
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ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ STREAMING
ΑΝΤΑΓΩΝΊΖΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΆ
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΎΣ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΎΣ ΦΟΡΕΊΣ
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παγκόσμια τεχνολογική επανάσταση μετασχηματίζει την
παγκόσμια οικονομία με ραγδαίους ρυθμούς και δημιουργεί ένα
ρευστό επιχειρηματικό τοπίο, στο οποίο οι
επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν.
Νέα δεδομένα και εξελίξεις, όπως οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού, τα νέα
επιχειρησιακά μοντέλα, οι νέες δεξιότητες
που απαιτούνται, οι διαφοροποιούμενες
τεχνολογίες, καθώς και οι συνεχώς αυξανόμενες κυρώσεις για παραβάσεις νόμων
και κανονισμών, καθιστούν επιτακτική την
ανάγκη για αλλαγή και μετάβαση σε ένα νέο
πλαίσιο λειτουργίας και των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων.
Για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα
τόσο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον,
ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να αλλάξει
την οπτική του, να επενδύσει και να υιοθετήσει νέες εφαρμοσμένες τεχνολογίες, μεθοδολογίες και πρακτικές. Ο δρόμος για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό του εσωτερικού
ελέγχου απαιτεί τη δέσμευση των ιδίων των
στελεχών των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και την έμπρακτη υποστήριξη από τη
διοίκηση του οργανισμού.
Η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου
δεν θα αλλάξει, απλώς θα εξελιχθεί, προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να βρει ένα
καλύτερο σημείο ισορροπίας μεταξύ του
διασφαλιστικού και συμβουλευτικού του
ρόλου. Για να το πετύχουν αυτό, τα τμήματα
εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό,
επανεξετάζοντας ολιστικά το μοντέλο λειτουργίας τους, το ανθρώπινο δυναμικό και
την τεχνολογία που χρησιμοποιούν.
Ο κ. Μιχάλης Πετροδασκαλάκης,
Associate Partner του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και
επικεφαλής του Internal Audit της ΕΥ στην
περιοχή της Κεντρικής - Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, σημειώνει
ότι: «Στο μέλλον, ο εσωτερικός έλεγχος θα
λειτουργεί ως πύργος ελέγχου εναέριας
κυκλοφορίας. Η τεχνολογία θα επιτρέψει
την παρακολούθηση των κινδύνων σε πραγματικό χρόνο και την έγκαιρη αναφορά των
ευρημάτων υψηλού κινδύνου, οδηγώντας
σε αξιόπιστες αποφάσεις και τελικά στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης».

Η

KPMG, σε συνεργασία με την
EQ-EL, εισάγει στην Ελλάδα μια
ολοκληρωμένη μέθοδο ενδυνάμωσης του ηγετικού προφίλ
των στελεχών, υποστηρίζοντάς τους στην
προσπάθεια να οδηγήσουν τους ίδιους και
τις ομάδες τους με επιτυχία στον 21ο αιώνα.
Η έννοια του «ηγέτη» και των δεξιοτήτων
που χρειάζεται ένα στέλεχος για να χαρακτηριστεί ως «ηγέτης» απασχολεί πολλά
χρόνια τώρα τον κόσμο των επιχειρήσεων
και πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί γύρω
από το θέμα αυτό. Ωστόσο, σήμερα όλοι μας
αποτελούμε μέρος ενός κόσμου που αλλάζει με ποικίλους τρόπους και με γρήγορους
ρυθμούς. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, το
έντονο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

που ορίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων,
η ύπαρξη πέντε γενεών στον χώρο εργασίας,
η παρατεταμένη οικονομική αστάθεια και η
εντατικοποίηση του ανταγωνισμού από την
παγκοσμιοποίηση των αγορών, είναι ίσως οι
σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται
να αντιμετωπίσουν τα σημερινά στελέχη
στην προσπάθειά τους να οδηγήσουν με
επιτυχία την καριέρα και τις ομάδες τους
στην επόμενη ημέρα.
Πόσο έτοιμοι είμαστε όμως γι’ αυτό; Ό,τι
μας βοήθησε να εξελιχθούμε μέχρι σήμερα
δεν φαίνεται ικανό να μας οδηγήσει με επιτυχία στο αύριο. Ξεκινώντας από την αλλαγή
στον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιμετωπίζουμε νέες καταστάσεις, η μεθοδολογία
«Leadership Journey» καλεί τα στελέχη να
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ΤΌΝΙΑ ΠΑΡΊΣΗ
Senior Manager, Συμβουλευτικό τμήμα, KPMG
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βιώσουν ως άτομα ή ως ομάδα ένα ταξίδι
συνεχούς βελτίωσης και επαγρύπνησης, καθώς η ανάπτυξη δεν συντελείται μόνο μια
φορά αλλά είναι συνεχής και δεν έχει πέρας.
Το ταξίδι αυτό έχει πέντε σταθμούς ανάπτυξης, που καλύπτουν ένα σύνολο συμπεριφορών και δεξιοτήτων και ενδυναμώνουν
το προφίλ του ηγέτη του αύριο:
1. Mind-set land: Το πέρασμα από το «fixed
mindset» στο «growth mindset» βοηθά τα
στελέχη να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση, να μετατρέπουν
τις δυσκολίες σε ευκαιρίες μάθησης και να
παρέχουν άμεση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση στους υφισταμένους τους,
υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό και τη
δική τους ενδυνάμωση και εξέλιξη.
2. Artgineer Land: Η ικανότητα να συνδυάζουν τη λογική και τη μεθοδικότητα με την
καινοτομία, το όραμα και το πάθος στη δουλειά τους είναι ένα ακόμα προαπαιτούμενο
στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
3. EQ-Land: Κατανόηση και διαχείριση
ίδιων συναισθημάτων, προσαρμοστικότητα
και ευελιξία, παράλληλα με την ικανότητα
του στελέχους να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων και να προσαρμόζει
τη συμπεριφορά του ανάλογα, είναι δεξιότητες που τον βοηθούν να παρακινεί και
να εμπνέει.
4. Sustainability Land: Ενδυναμώνονται
τα στελέχη και οι επιχειρήσεις ώστε να διατηρούν και να αναπτύσσουν την αξία τους
στον χρόνο. Ρεαλισμός, αυτο-παρακίνηση,
διαχείριση καριέρας, διατήρηση ισχυρού
δικτύου επαφών και ευημερία είναι οι κύριες δεξιότητες που τα στελέχη καλούνται
να αναπτύξουν
5. I-21 (myself in the 21st century): Τα
στελέχη και οι επιχειρήσεις διαρκώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται, επαναπροσδιορίζοντας τον ίδιο τους τον εαυτό ώστε
να παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με τις
απαιτήσεις της εποχής.
Μέσα από τη συγκεκριμένη μεθοδολογία ενισχύεται καταρχήν η συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή και ορίζεται
ένα ευέλικτο πλαίσιο δράσεων συνεχούς
βελτίωσης και ανάπτυξης, προσαρμοσμένο
στις ιδιαίτερες ανάγκες των στελεχών και
των επιχειρήσεων και εξασφαλίζει ότι τα
στελέχη ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις
σε θέματα ηγεσίας.
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την έκθεση «Digital Trust
Insights: Data Trust» της PwC
αναλύεται μια μικρή ομάδα εταιρειών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημιουργίας εμπιστοσύνης
για τα δεδομένα, αποτελώντας παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις που αναζητούν
τρόπους αξιοποίησης των δεδομένων με
ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο.
Σήμερα, οι εταιρείες που δεν τηρούν
κάποια επίσημη διαδικασία για την αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν μειοψηφία. Το 72% των συμμετεχόντων στην
έρευνα –ο συνολικός αριθμός των οποίων
ξεπέρασε τις 3.500– ανέφερε ότι η εταιρεία τους διαθέτει ήδη την αντίστοιχη διαδικασία. Μεταξύ των ερωτηθέντων που
συμμετείχαν στην έρευνα και διαθέτουν
επίσημη διαδικασία για την απόδοση αξίας
στα δεδομένα τους, το 37% εμπλέκει σε
σταθερή βάση την ομάδα προστασίας δεδομένων. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν
τις προκλήσεις διαχείρισης δεδομένων
τούς καθιστά πρωτοστάτες της εμπιστοσύνης για τα δεδομένα.
Ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των πρωτοπόρων (data trust pacesetters) που
εμπιστεύονται τα δεδομένα, σύμφωνα
με την έρευνα «Digital Trust Insights»,
είναι η ικανότητά τους να αξιολογούν και
να αξιοποιούν τα δεδομένα με στόχο τη
βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ανάμεσα σε αυτούς, με ποσοστό 61%
βρίσκονται εκείνοι που έχουν αναπτύξει
στρατηγική για την αξιοποίηση των δεδομένων με στόχο την αποτελεσματικότερη
λειτουργία των επιχειρήσεων, σε σύγκριση με μόλις το 46% του συνόλου των εταιρειών. Ως αποτέλεσμα, έχουν τριπλάσια
πιθανότητα να δουν τις επενδύσεις τους
να αποδίδουν (ROI) (24%) από τους υπόλοιπους (7%).

ρεσίες τους. Δημιουργούν ολοκληρωμένους χάρτες δεδομένων για την αξιολόγηση των κινδύνων και τη δοκιμή των
ελέγχων, ενώ συνεχώς παρακολουθούν
τη μεταβαλλόμενη αξία των δεδομένων
τους και επανεκτιμούν το κατάλληλο επίπεδο της απαραίτητης προστασίας. Τέλος,
ελέγχουν συστηματικά τους εξωτερικούς
προμηθευτές ώστε να διασφαλίσουν ότι
τηρούν τα απαραίτητα πρότυπα χειρισμού,
ασφάλειας και απορρήτου των δεδομένων.
5. Δημιουργούν ομάδα συνεργασίας με
δικαίωμα δράσης: Οι πρωτοπόροι των
δεδομένων δημιουργούν διαλειτουργικές ομάδες διακυβέρνησης δεδομένων
προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη
κατανόηση των δεδομένων και την ανάπτυξη διαδικασιών για τη δεοντολογική
χρήση τους. Παράλληλα, φέρνουν κοντά
τους εργαζομένους με την ομάδα προστασίας δεδομένων, με σκοπό τη διαμόρφωση
πολιτικών και πρακτικών που αφορούν
τα δεδομένα και ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των πελατών, του ανθρώπινου
δυναμικού και των ρυθμιστικών αρχών,
αλλά και της επιχείρησης συνολικά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη νέα έκθεση «Digital Trust Insights:
Data Trust» της PwC μπορεί να συμβουλευτείτε την έκθεση στην ιστοσελίδα
https://www.pwc.com/dti.

ΣΗΜΕΙΏΣH
Η μελέτη «Digital Trust Insights» είναι
μια παγκόσμια μελέτη της PwC, η οποία
διεξήχθη διαδικτυακά τον Ιούλιο του 2019
με απαντήσεις από 3.539 ερωτηθέντες
από 61 χώρες.
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σε μεγαλύτερο κόστος συμμόρφωσης),
τους περιορισμούς στη χρήση τους (που
μειώνει τις δυνατότητες εμπορευματοποίησης) και τις συνέπειες της απώλειας
ή της παραβίασής τους (που αυξάνει τους
κινδύνους και τα σχετικά κόστη).
Η έκθεση «Digital Trust Insights» αναδεικνύει πέντε διακριτούς τομείς στους
οποίους ξεχωρίζουν οι πρωτοπόροι.
1. Σταθερή συνεργασία με την ομάδα
προστασίας δεδομένων στην αξιολόγηση των δεδομένων: Όσες νέες λύσεις
βασίζονται στα δεδομένα, οδηγούν αναπόφευκτα στην εμφάνιση νέων τρωτών
σημείων. Ενσωματώνοντας τη διαχείριση
κινδύνου (Risk management) στις προσπάθειες ανάπτυξης των δεδομένων τους,
οι πρωτοπόροι έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού δυνητικών προβλημάτων, ώστε να
προστατευτούν από αυτά πριν επέλθει η
καταστροφή.
2. Καθημερινή αξιολόγηση των δεδομένων: Οι πρωτοπόροι δεν αποδίδουν μόνο
αξία στα δεδομένα με αποτελεσματικό
τρόπο, αλλά καθιερώνουν και διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουν ότι η αξία
αποδίδεται με συνέπεια στο σύνολο των
δεδομένων.
3. Υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές στη
δεοντολογική χρήση των δεδομένων:
Υιοθετούν μια προσέγγιση των δεδομένων βάσει αξίας, διατηρώντας μόνο τα
δεδομένα που χρειάζονται και διαγράφοντας τα υπόλοιπα. Οι πρωτοπόροι έχουν
καθορισμένες ευθύνες σε όλο το εύρος
της επιχείρησης για τη διασφάλιση της
δεοντολογικής χρήσης των δεδομένων.
4. Υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές στη
μηχανική δεδομένων: Οι πρωτοπόροι δημιουργούν εργαλεία σχεδίασης που ενσωματώνουν την ασφάλεια και το απόρρητο
στα συστήματα, τα προϊόντα και τις υπη-
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Μια άλλη ειδοποιός διαφορά των πρωτοπόρων εντοπίζεται στον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων.
Παράλληλα με τον πολλαπλασιασμό του
όγκου των δεδομένων, αυξάνονται και οι
κανονισμοί για την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων. Οι πρωτοπόροι
που εμπιστεύονται τα δεδομένα αντιμετωπίζουν τους κανονισμούς αυτούς ως
ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο, καθώς έχουν
τη δυνατότητα να δημιουργούν εμπιστοσύνη εντός μιας επιχείρησης διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δεδομένων
γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, γεγονός που
ενθαρρύνει τη συνεργασία. Περισσότεροι
από τα τρία τέταρτα των πρωτοπόρων που
ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι οι κανονισμοί
βοηθούν την επιχείρηση να λειτουργεί με
περισσότερη ομαλότητα και μεγαλύτερη
ταχύτητα.
Σημαντικός και ο ρόλος της ομάδας
προστασίας δεδομένων. Η αξία των δεδομένων των πελατών (όπως το προφίλ, οι συναλλαγές, οι προτιμήσεις και
οι συμπεριφορές) καθορίζεται πλήρως
από την επιχείρηση στην οποία ανήκουν
και η οποία χρησιμοποιεί τα δεδομένα,
ενώ μπορεί να αλλάξει, αναλόγως των
συνθηκών, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων χρήσης τους. Είναι σημαντικό
για μια επιχείρηση να μάθει να αξιοποιεί
τα δεδομένα και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η ομάδα προστασίας δεδομένων. Η
κατοχή και η χρήση δεδομένων δημιουργεί ευθύνες, οι οποίες με τη σειρά τους
επηρεάζουν την τελική αξία τους για την
επιχείρηση.
Το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί επηρεάζει σημαντικά τη διαχείριση των πληροφοριών, καθώς πολλοί
κανονισμοί πλέον καθορίζουν τον τρόπο
χειρισμού των δεδομένων (που οδηγεί
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ΈΚΘΕΣΗ
«PAYING
TAXES 2020»

PwC
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Η

14η ετήσια έκθεση «Paying
Taxes 2020» της PwC και της
Παγκόσμιας Τράπεζας για το
2020 αποτυπώνει τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρέχουν στους
φορολογούμενους οι φορολογικές αρχές,
ανά τον κόσμο, μέσω της υιοθέτησης των
τεχνολογικών λύσεων.
Τόσο στη Βραζιλία όσο και στο Βιετνάμ, ο
χρόνος που απαιτείται για τη συμμόρφωση
με τις φορολογικές υποχρεώσεις ήταν κατά
23% συντομότερος το 2018 σε σύγκριση με
το 2017, ενώ στην Ακτή του Ελεφαντοστού,
την Κιργιζία και το Ισραήλ καταγράφηκαν
μεγάλες μειώσεις στον αριθμό των φορολογικών πληρωμών, όπως υπολογίστηκαν
από την έρευνα.
Σε γενικές γραμμές, το παγκόσμιο μέσο
κόστος της φορολογικής συμμόρφωσης των
επιχειρήσεων παρέμεινε σχετικά σταθερό, με βάση τέσσερα βασικά κριτήρια που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της
ευκολίας στην πληρωμή των φόρων από
τις επιχειρήσεις: χρόνος συμμόρφωσης (234
ώρες), αριθμός πληρωμών (23,1), συνολικό
συντελεστή φόρων και συνεισφορών (40,5%)
και τις διαδικασίες που απαιτούνται σε συνέχεια της υποβολής φορολογικής δήλωσης
(60,9 στα 100).
Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος του συνολικού συντελεστή φόρων και συνεισφορών
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, υπήρξαν
σημαντικές αλλαγές πολιτικών σε επιμέρους οικονομίες. Η Σαουδική Αραβία και
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθιέρωσαν
φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), καθώς
και οι δύο οικονομίες επιζητούν τη διεύρυνση της φορολογικής τους βάσης και τη
μείωση της στήριξής τους από τα έσοδα των
φυσικών πόρων. Η Γκάνα έχει κάνει μερική
στροφή από τον ΦΠΑ σε φόρους πωλήσεων,
ενώ παράλληλα έγιναν σημαντικές μειώσεις
στους φόρους επί των κερδών στη Γκάμπια,
τις ΗΠΑ, την Κίνα και το Μαρόκο.
Επιπλέον, η αυξημένη πρόσβαση σε επιστροφές ΦΠΑ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη
βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούν

γασιών του ΟOΣΑ και των G20 σχετικά με
τη φορολόγηση στην ψηφιακή οικονομία».

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
Η μελέτη «Paying Taxes 2020» κάνει σύγκριση της φορολόγησης των επιχειρήσεων
σε 190 οικονομίες και βοηθάει τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν
εάν τα φορολογικά συστήματά τους συμβαδίζουν με τον ρυθμό των αλλαγών που
συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και να
αντλούν γνώσεις και συμπεράσματα από τις
πρακτικές των άλλων. Η έκθεση χρησιμοποιεί τη μελέτη περίπτωσης μιας μεσαίας
εγχώριας εταιρείας από κάθε οικονομία
ως μοντέλο για τη φορολογική διοίκηση. Η
πλήρης έρευνα είναι διαθέσιμη στο: https://
www.pwc.com/payingtaxes
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ
Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στον
κόσμο πηγές χρηματοδότησης και γνώσης
για αναπτυσσόμενες χώρες. Αποτελείται
από πέντε στενά συνδεδεμένους οργανισμούς: τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (International Bank
for Reconstruction and Development)
και τον Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης
(International Development Association),
που μαζί συγκροτούν την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (International Finance Corporation),
τον Οργανισμό Πολυμερούς Ασφάλισης
Επενδύσεων (Multilateral Investment
Guarantee Agency) και το Διεθνές Κέντρο
Διακανονισμού Διαφορών που σχετίζονται
με Επενδύσεις (International Centre for
Settlement of Investment Disputes). Κάθε
οργανισμός έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο
για την καταπολέμηση της φτώχειας και
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
τις ιστοσελίδες: www.worldbank.org, www.
miga.org και www.ifc.org.
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αποτελέσματα στην Ελλάδα, όσον αφορά
τον χρόνο και το διαχειριστικό κόστος
που απαιτείται τόσο για τις εταιρείες που
θέλουν να συμμορφώνονται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όσο και για το
ελληνικό κράτος που επιθυμεί να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους φορολογούμενους. Η απλοποίηση και ο αυτοματισμός των συναλλαγών μεταξύ κράτους και
φορολογούμενου, παρότι δεν αποτελούν
το μόνο κίνητρο, μπορεί να αποτελέσουν
κινητήριο δύναμη προς την κατεύθυνση
της συμμόρφωσης των φορολογούμενων,
αλλά και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη
αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, την παροχή κινήτρων
για επενδύσεις και συνολικά θα οδηγήσει
σε ένα πιο αποτελεσματικό φορολογικό
σύστημα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».
Η Rita Ramalho, Senior Manager του
Global Indicators Group της Παγκόσμιας
Τράπεζας, αναφέρει σχετικά: «Για το σύνολο
των κυβερνήσεων, η αποτελεσματική φορολογική διοίκηση αποτελεί προτεραιότητα. Η
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της
φορολογικής διοίκησης μπορεί να επηρεάσει
την αντίληψη περί διακυβέρνησης γενικότερα. Η αντίληψη της διαδικασίας πληρωμής
φόρων ως εύκολης, άμεσης και δίκαιης, θα
δημιουργήσει μια θετική εικόνα και θα διασφαλίσει την υποστήριξη στην είσπραξη
των εσόδων που είναι απαραίτητα για την
παροχή κρίσιμων υπηρεσιών».
Ο Andrew Packman, επικεφαλής του
τομέα Φορολογικής Διαφάνειας και Συνολικής Φορολογικής Συνεισφοράς της PwC,
προσθέτει: «Τα αποτελέσματα της έρευνας
αποτυπώνουν τη ζωτική σημασία που έχει
για τις κυβερνήσεις και τις φορολογικές αρχές η συνέχιση των επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων φορολογικής
διοίκησης. Ταυτόχρονα, όλες οι κυβερνήσεις
θα χρειαστεί να αντιληφθούν τις επιπτώσεις
που ενδέχεται να προκύψουν από τυχόν νέα
συναίνεση στο πλαίσιο των τρεχουσών ερ-
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την υποβολή δήλωσης στην Αρμενία και την
Αίγυπτο.
Από το 2012, ο μέσος χρόνος συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις είναι
κατά 27 ώρες συντομότερος, ενώ ο αριθμός των πληρωμών έχει μειωθεί κατά 4,4
πληρωμές. Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι
αυτές που οδήγησαν και στις δύο αυτές βελτιώσεις. Το συνολικό ποσοστό φόρων και
συνεισφορών μειώθηκε ελαφρά στο 40,5%,
από 41,9% κατά την ίδια περίοδο.
Ο μετά την υποβολή δήλωσης δείκτης,
ο οποίος υπολογίζεται από το 2014, έχει
ανέλθει στο 60,9 το 2018, από 58,9 πριν πέντε χρόνια. Η ήπια, σε γενικές γραμμές,
αύξηση κρύβει σημαντικές βελτιώσεις σε
αρκετές οικονομίες. Η πιο σημαντική είναι η
εφαρμογή επιστροφής ΦΠΑ σε περιπτώσεις
όπως της Αιγύπτου και της Αρμενίας, ενώ η
Τουρκία έχει εξαιρέσει τις αγορές επενδυτικών αγαθών από τον ΦΠΑ. Οι διαδικασίες
επιστροφής ΦΠΑ έχουν καταστεί πολύ πιο
αποτελεσματικές στο Ισραήλ και την Ακτή
Ελεφαντοστού. Η διόρθωση των δηλώσεων
φόρου εισοδήματος εταιρειών έχει εξορθολογιστεί ουσιαστικά στο Ελ Σαλβαδόρ, την
Ουγγαρία, την Ταϊλάνδη και την Τυνησία.
Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες στις φορολογικές διοικήσεις
για να καταστήσουν τη διαδικασία πληρωμής φόρων πιο αποδοτική, ενώ εξελίσσονται
συνεχώς. Είναι σημαντικό για τις φορολογικές διοικήσεις να παραμένουν ενήμερες
σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και
να τις εκμεταλλεύονται προς όφελος δικό
τους αλλά και των φορολογούμενων. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, θα έπρεπε
να ενσωματώσουν τις νέες φορολογικές
τεχνολογίες στις λειτουργίες τους για να
καταφέρουν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση των φορολογικών διοικήσεων για δεδομένα.
Η Κατερίνα Γριβάκη, Tax Director της PwC
Ελλάδας, σχολιάζει: «Τα αποτελέσματα της
έρευνας δείχνουν ότι η μεταστροφή στην
τεχνολογία και η χρήση τεχνολογικών εργαλείων έχουν αρχίσει να δείχνουν θετικά
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ΠΆΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ
Διευθυντής, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG
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Σ

τις μέρες μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός επανακαθορίζει
τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται και
ευημερούν σε μια παγκοσμιοποιημένη
οικονομία. Ψηφιακές τεχνολογίες όπως το
Cloud, οι Software as a Service (SaaS) υπηρεσίες, τα μεγάλα δεδομένα (Big Data) και
Analytics, η αυτοματοποίηση με τη χρήση
ρομπότ (RPA, Robotic Process Automation)
και οι «γνωστικές υπηρεσίες» (Cognitive
Services) μετασχηματίζουν επιχειρησιακά
μοντέλα και επανακαθορίζουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές των οργανισμών,
προκειμένου να οδηγηθούν στην καινοτομία, στην αύξηση τζίρου, στη μείωση
κόστους και στη βελτίωση της εμπειρίας
του πελάτη.
Η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία είναι
υπεύθυνη για τη μεταφορά περίπου 90%
του παγκόσμιου εμπορίου. Με τα πρώτα βήματα ψηφιακού μετασχηματισμού
του κλάδου να έχουν ήδη ξεκινήσει, νέες
ευκαιρίες κάνουν την εμφάνισή τους. Τα
οφέλη αποσκοπούν όχι μόνο στη βελτίωση
του τρόπου λειτουργίας και συντήρησης
των πλοίων αλλά και στον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί το σύνολο του οικοσυστήματος των logistics. Η ψηφιοποίηση
θεωρείται όλο και περισσότερο ως μία
από τις βασικές λύσεις στις σημαντικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος,
οι οποίες κυμαίνονται από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τα χαμηλά
περιθώρια κέρδους, την κανονιστική πίεση
και την έλλειψη αποτελεσματικότητας,
έως τις νέες ψηφιακές απαιτήσεις των
πελατών.
Ήδη τα πρώτα οφέλη από τον ψηφιακό
μετασχηματισμό έχουν εκδηλωθεί στις
ναυτιλιακές εταιρείες που τον υιοθετούν,
επιταχύνοντας την πορεία τους προς τα
εμπρός. Παρόλα αυτά οι γρήγορες αλλαγές
δεν υιοθετούνται πάντα χωρίς κίνδυνο. Οι
ψηφιακές λύσεις και τα συστήματα που
σχεδιάστηκαν χθες δεν έρχονται ενσωματωμένα με χαρακτηριστικά που μπο-

Ο ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ
Η διασφάλιση των ναυτιλιακών εταιρειών και η ανθεκτικότητά τους στον κυβερνοχώρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τους ίδιους τους υπαλλήλους. Οι «αντίπαλοι» μπορούν να εκμεταλλευτούν την
έλλειψη γνώσης και ευαισθητοποίησης
προς όφελός τους. Πόσο καλά συνεπώς
εκπαιδεύονται οι υπάλληλοί για να αντισταθούν στην κυβερνοεπίθεση; Έχουν τη
γνώση και την ευαισθητοποίηση για να
ενεργήσουν και να προσαρμοστούν στις
νέες ψηφιακές απειλές; Επικοινωνούν
αποτελεσματικά για να ενεργήσουν γρήγορα σε μια κρίσιμη στιγμή;

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτιλιακής βιομηχανίας και η διασύνδεση
των πλοίων αναπόφευκτα περιλαμβάνει
τη χρήση παλαιότερων απομονωμένων
συστημάτων και την ενσωμάτωσή τους
στο ψηφιακό οικοσύστημα. Είναι οι εταιρείες προετοιμασμένες για τη διασύνδεση
παλαιότερων συστημάτων; Είναι ικανή η

τεχνική υποδομή για τον χειρισμό ψηφιακών κινδύνων και απειλών που προέρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο; Έχουν
υλοποιηθεί μηχανισμοί προστασίας που
θα μπορέσουν να ανιχνεύσουν εισβολές
από τον κυβερνοχώρο και θα ενεργήσουν
αντιστοίχως;

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΉ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί
οργανωτικές αλλαγές για να μπορούν οι
οργανισμοί να απολαμβάνουν τα οφέλη
του. Νέες πολιτικές οφείλουν να μετριάσουν τους κινδύνους και να συνδεθούν
με διαδικασίες ετοιμότητας και επιχειρησιακής συνέχειας σε περίπτωση περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Σύντομα θα
τεθούν σε ισχύ κανονιστικές απαιτήσεις.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
έδωσε στους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές διορία μέχρι το 2020 για τον καθορισμό πολιτικών διαχείρισης κυβερνοεπιθέσεων ενσωματωμένων στην ασφάλεια
των πλοίων. Η έλλειψη συμμόρφωσης με
αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να οδηγήσει
σε κράτηση πλοίων και κατά συνέπεια
σε οικονομικές απώλειες για τους πλοιοκτήτες.
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τερικές απειλές όπως το ανθρώπινο λάθος
και οι κακόβουλες ενέργειες.

ΜΑΡΤΙΟΣ

ρούν να μετριάσουν τους κινδύνους του
αύριο. Η απανταχού διασύνδεση εκθέτει
την υποδομή των εταιρειών σε όλο και περισσότερες ευπάθειες στον κυβερνοχώρο,
ενώ παράλληλα το ηλεκτρονικό έγκλημα
εκτιμάται ότι κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια
κάθε χρόνο. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ασφαλής μετάβαση στη νέα
διασυνδεδεμένη ψηφιακή αγορά πρέπει
να επιτευχθεί διαχείριση του παραπάνω
κινδύνου. Το κυβερνοέγκλημα δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη νέα τεχνολογία,
αλλά παράλληλα σχετίζεται με ανθρώπινους και οργανωτικούς παράγοντες. Κακόβουλα λογισμικά, όπως το «σκουλήκι»
WannaCry, που κρυπτογραφούσε αρχεία
και εν συνεχεία ζητούσε λύτρα σε Bitcoin,
το phishing, η πειρατεία, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για κακόβουλο σκοπό,
αποτελούν μερικούς από τους βασικότερους κινδύνους. Εντούτοις η πληροφορική
αποτελεί το ένα μόνο μέρος της εξίσωσης,
αφού, αφενός, τα βιομηχανικά συστήματα (ΟΤ & ICS, Industrial Control Systems)
αποτελούν πλέον κρίσιμο παράγοντα της
λειτουργίας των πλοίων και, αφετέρου,
ποτέ δεν θα πρέπει να υποτιμώνται εσω-
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ΥΠΕΎΘΥΝΗ
ΒΙΏΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

Τ

α τελευταία χρόνια τίθεται έντονα το πρόβλημα της υπεύθυνης
βιώσιμης χρηματοοικονομικής, δηλαδή της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που προωθούν
την κλιματική μετάβαση και «παλεύουν»
έναντι της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Διαφορετικές ονομασίες του ίδιου θέματος
είναι: πράσινη χρηματοοικονομική, κοινωνική επιχείρηση, social impact bonds,
κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση. Η βιώσιμη
χρηματοοικονομική ακουμπά πολλά διαφορετικά μέλη της κοινωνίας και παίρνει
πολλαπλές μορφές. Αποτελεί μια σημαντική τάση, η οποία απαντά στις ανάγκες
των επενδυτών που ενδιαφέρονται για μια
βιώσιμη ανάπτυξη.

ΟΡΙΣΜΟΊ

ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΊΔΗΣ
Πολυτεχνείο Κρήτης, επίτιμος διδάκτορας ΑΠΘ, ακαδημαϊκός, Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, Distinguished Research Professor,
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Το πρόβλημα και η ερώτηση που τίθεται είναι: μπορεί η χρηματοοικονομική να «σώσει»
τον κόσμο; Για πολλούς είναι παράδοξο τα
κράτη να καλούν την χρηματοοικονομική
να «σώσει» τον πλανήτη. Η βιώσιμη χρηματοοικονομική στηρίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο ηθικό όραμα της χρηματοοικονομικής
επένδυσης. Αναζητεί να προσεγγίσει τις οικονομικές επιδόσεις με θετικές κοινωνικές
και περιβαλλοντικές επιδράσεις, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις που συνεισφέρουν
στη βιώσιμη ανάπτυξη. Διακλαδίζεται σε
διάφορα μοντέλα, τα οποία μερικά επικαλύπτονται.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΈΝΔΥΣΗ
(ΚΥΕ)
Η προσέγγιση αυτή έχει την πιο πλατιά
αποδοχή. Συνίσταται στην ενσωμάτωση με
συστηματικό και ανιχνεύσιμο τρόπο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων
στη χρηματοοικονομική διοίκηση (ΠΚΧΔ)
και στις επενδυτικές αποφάσεις. Προωθεί
μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική, ενθαρ-

Γενικά θεωρείται ένα μέρος της ΚΥΕ, που
συγκεντρώνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών λειτουργιών προωθώντας την
ενεργειακή μετάβαση και καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή. Σχεδόν ασήμαντη στις αρχές του 2010, αυτή η αγορά
θα πρέπει να υπερβεί τα 100 δισ. δολάρια
το χρόνο μέχρι το 2020. Ένα από τα βασικά
της χρηματοδοτικά εργαλεία είναι οι πράσινες ομολογίες (green bonds), οι οποίες
εκδίδονται με στόχο τη χρηματοδότηση
οικολογικών πρωτοβουλιών. Η μη χρησιμοποίηση άνθρακα στα χαρτοφυλάκια των
επενδυτών, δια μέσου της χρηματοδότησης
επιχειρήσεων περιορίζοντας το οικολογικό
τους αποτύπωμα, είναι μια συμπληρωματική προσέγγιση.

ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
Πρόκειται για αποταμιευτικές καταθέσεις
σε αλληλέγγυα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με την απασχόληση, την κοινωνία και
την κατοικία, τη διεθνή αλληλεγγύη και το
περιβάλλον.
Social Business: Ομαδοποιεί επιχειρήσεις
των οποίων ο στόχος δεν είναι μόνο το κέρδος αλλά κυρίως κοινωνικός. Το οικονομικό
τους μοντέλο παραμένει ωστόσο βιώσιμο.
Τα πλεονάσματα επανεπενδύονται στην καταπολέμηση εναντίον του αποκλεισμού και
υπέρ της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης.
Καλύπτει τρεις κατηγορίες:
1. Microfinance: Λύση η οποία διευκολύνει
την πρόσβαση της πίστωσης σε πληθυσμούς
οι οποίοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

ΜΕΡΙΚΆ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Με βάση την παραπάνω ανάλυση ακολουθούν μερικά στατιστικά στοιχεία από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η έκδοση green bonds σε όλο τον κόσμο σε δισ.
δολάρια από το 2015 μέχρι σήμερα είναι:
2015: 42, 2016: 81, 2017: 162,1, 2018: 187,3, 2019
(προβλέψεις): 190. Οι παγκόσμιες εκδόσεις
σε ομολογίες βιωσιμότητας (sustainability
bonds) σε δισ. δολάρια είναι: 2017: 9,5, 2018:
21. Οι εκδόσεις social bonds σε δισ. δολάρια
είναι: 2016: 1,9, 2017: 7,9 και 2018: 11,1. Με
βάση στοιχεία που παρουσίασε η Climate
Bonds Initiative, τα green bonds έχουν ήδη
υπερβεί τα 200 δισ. δολάρια και υπολογίζεται ότι θα κλείσουν τη χρονιά στα 230 με
250 δισ. δολάρια. Έτσι, πλέον, αθροιστικά
από το 2007 οι εκδόσεις έχουν σπάσει το
όριο του 1 τρισ. δολάρια. Ακόμη, ο όγκος
των εκδόσεων έχει αυξηθεί χάρη και στην
κατηγορία των ομολόγων βιωσιμότητας.
Βέβαια, όπως το τονίζει η CBI, και να εκδοθούν ετησίως 400 δισ. δολάρια, δεν θα είναι
και πάλι εφικτό να χρηματοδοτηθούν πράσινες επενδύσεις ύψους 1 τρισ. δολαρίων
τον χρόνο. Το ποσό αυτό προβλέπεται για
τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών
καθαρών εκπομπών άνθρακα.
Σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό
«L’Express» (no 3563, 16-22/10/2019, σελ. 127),
η ερευνήτρια Eulalia Rubio, του Ινστιτούτου
Jacques Delors, προωθεί την ιδέα για αύξηση
των δημόσιων δαπανών της Ευρώπης για
το κλίμα. Για να πετύχουμε την ουδετερότητα του άνθρακα μέχρι το 2050, χρειάζε-

ται να αλλάξουν οι υποδομές, ο τρόπος που
παράγουμε και διαθέτουμε τα προϊόντα. Η
ενέργεια, οι μεταφορές, η γεωργία, όλοι οι
κλάδοι πρέπει να προσαρμοστούν. Η Ε.Ε.
έθεσε ως στόχο το 2014, σε ό,τι αφορά την
κλιματική ολοκλήρωση μέχρι το 2020, το
20% όλων των δημόσιων δαπανών να διατεθούν στην κλιματική αλλαγή. Άλλη ιδέα
προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ίδρυση
Τράπεζας Κλίματος, αλλά αυτή τη στιγμή
τον ρόλο αυτό εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων. Τέλος, μια άλλη λύση
που προωθείται είναι να εξαιρεθούν από τον
περιορισμό 3% του δημοσίου ελλείμματος
οι ευρωπαϊκές οικολογικές δαπάνες επένδυσης. Η ιδέα αυτή άρχισε να συζητείται σε
επίπεδο θεσμών και έχει μεγάλη πιθανότητα
να υιοθετηθεί.
Συμπερασματικά, ο χρηματοοικονομικός
κόσμος πρέπει να δει τον κλιματικό κίνδυνο ως συστημικό και να τον αξιολογήσει.
Δηλαδή να του δώσει μια αξία της αγοράς.
Οι κεντρικές τράπεζες που «ποτίζουν» με
ρευστότητα το χρηματοοικονομικό σύστημα έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν έναντι
της κλιματικής αλλαγής. Ένας τρόπος να
τιμωρήσουν οι κεντρικές τράπεζες τις μεγάλες ρυπογόνες επιχειρήσεις σε άνθρακα,
είναι να ενσωματώσουν στις αγορές τους
μόνο χρηματιστηριακούς τίτλους με κλιματικό ρίσκο. Μια γαλλική τράπεζα προχώρησε ακόμη περισσότερο, με το να θέσει σε
εφαρμογή μια βαθμολόγηση (rating) καλού
- κακού οικολογικού σκορ. Ταξινομεί όλες
τις χρηματοδοτήσεις της σε μια κλίμακα
από το «μαύρο» έως το «πράσινο». Μια τέτοια βαθμολόγηση έχει το πλεονέκτημα όχι
μόνο να ευνοεί τους καλούς δανειστές αλλά
να τιμωρεί επίσης και τους κακούς.
Τέλος, σε θεωρητικό επίπεδο, η επίτευξη
μιας βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί να αναθεωρηθούν όλοι οι κανόνες της οικονομίας
της αγοράς.

           2020

ΠΡΆΣΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

2. Impact investing: Αντιστοιχεί στην
επένδυση της αποταμίευσης σε επιχειρήσεις
που έχουν ισχυρό κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
3. Social impact bonds: Είναι ομολογίες
που αποπληρώνονται κατά τη λήξη εάν ο
κοινωνικός στόχος έχει επιτευχθεί.

ΜΑΡΤΙΟΣ

ρύνοντας τις εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων να παίρνουν υπόψη τους όχι μόνο
χρηματοοικονομικά κριτήρια στην επιλογή
χρηματιστηριακών τίτλων.

ACCOUNTANCY GREECE

38

Η ΚΑΘΙΈΡΩΣΗ
ΗΘΙΚΏΝ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΤΕΧΝΗΤΉΣ
ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ

Η

EY παγκοσμίως ανακοίνωσε
ότι θα συνεργασθεί με τον πολυμερή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Partnership on AI, που
δημιουργήθηκε για να βελτιώσει το επίπεδο κατανόησης της επίδρασης των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και να
λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πλατφόρμα
για τη διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με τον
αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στους
ανθρώπους και την κοινωνία. Η απόφαση
αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της EY να
συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, την κοινωνία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για
να καθιερώσει τις απαραίτητες διοικητικές
και ελεγκτικές μεθόδους που απαιτούνται
για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της
εμπιστοσύνης στα συστήματα τεχνητής
νοημοσύνης, αλλά και να διασφαλίσει ότι
οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις της
τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν θετικό
αντίκτυπο.
Παράλληλα, η EY πρόσφατα δημιούργησε
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EY
την πρώτη διεπιστημονική Συμβουλευτική
Επιτροπή για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να αναπτύξει αυστηρούς
τρόπους προσέγγισης και αντιμετώπισης
των ηθικών προκλήσεων που περιβάλλουν
τις νέες τεχνολογίες και να βοηθήσει στην
εφαρμογή στρατηγικών για τη δημιουργία
αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Υπό την ηγεσία του Nigel Duffy,
Global Artificial Intelligence Leader της ΕΥ,
η Συμβουλευτική Επιτροπή της EY για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελείται από
τέσσερις πανεπιστημιακούς με εμπειρία
στην επιστήμη της πληροφορικής, την τεχνολογία και την ηθική, οι οποίοι διαθέτουν
ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών γνώσεων
γύρω από το αντικείμενο. Ο Duffy και άλλοι
επικεφαλής της EY θα συναντώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με την Επιτροπή.
Μέλη της Επιτροπής είναι οι:
Reid Blackman, Ph.D., Founder και CEO,
Virtue Consultants, τέως Philosophy
Faculty στο Colgate University και Fellow
στο Parr Center for Ethics του University

of North Carolina, Chapel Hill.
Nello Cristianini, καθηγητής Artificial
Intelligence, University of Bristol.
Luciano Floridi, καθηγητής Philosophy
and Ethics of Information, Director του
Oxford Internet Institute Digital Ethics
Lab, University of Oxford, και Turing Fellow
and Chair του Data Ethics Group, The Alan
Turing Institute.
Lise Getoor, καθηγήτρια Computer
Science and Engineering, University of
California, Santa Cruz.
Μέσω της συνεργασίας με τον οργανισμό
Partnership on AI, καθώς και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Τεχνητής
Νοημοσύνης, η EY σκοπεύει επίσης να
αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με
την τεχνητή νοημοσύνη και να συμβάλει
στην ανάπτυξη διακλαδικών πρακτικών
διακυβέρνησης, έτσι ώστε να βοηθήσει στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην τεχνολογία και να κάνει περισσότερο κατανοητά τα
ευρύτερα οφέλη που μπορεί να προσφέρει.
Με αφορμή τις πρόσφατες αυτές δράσεις
της ΕΥ, ο κ. Ηλίας Βυζάς, εταίρος και επικεφαλής Data & Analytics της ΕΥ Κεντρικής,
Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
Κεντρικής Ασίας, επικεφαλής του Κέντρου
Αριστείας Data & Analytics και επικεφαλής στο Τμήμα Βελτίωσης Απόδοσης της
ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζει: «Η τεχνητή νοημοσύνη ξεκλειδώνει τεράστιες δυνατότητες
και νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και
για την ανθρωπότητα γενικότερα. Ωστόσο,
υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες για μια σειρά
από σημαντικά ηθικά ζητήματα που δημιουργούνται στην πράξη. Στην ΕΥ είμαστε
αποφασισμένοι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να αντιμετωπίσουν
αυτές τις ανησυχίες και να εξασφαλίσουν
ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης
θα έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η συνεργασία μας με τον οργανισμό Partnership
on AI και η δημιουργία της Συμβουλευτικής
Επιτροπής για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελούν δύο ακόμη κινήσεις προς
αυτήν την κατεύθυνση».

δολάρια ετησίως– ώστε, μέχρι το 2050, να
αγγίζουν τα 18,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Η Κίνα παραμένει στην κορυφή του Δείκτη της έκθεσης, κυρίως λόγω του ύψους
των επενδύσεων που πραγματοποιούνται
στη χώρα, παρά την επιβράδυνση της τάξης
του 39% που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019, εξαιτίας της στροφής από
το καθεστώς εγγυημένων τιμών (Feed-in
Tariffs) σε καθεστώς ανταγωνιστικών διαδικασιών (auctions) για τα νέα έργα αιολικής
και ηλιακής ενέργειας. Οι ΗΠΑ διατηρούν τη
δεύτερη θέση, καθώς τα υπό εκτέλεση έργα
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας ενισχύουν
τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς, ενώ
οι αγορές ηλιακής και χερσαίας αιολικής
ενέργειας συνεχίζουν να επωφελούνται από
τις φοροαπαλλαγές (tax credit subsidies).
Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί το
Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο αναρριχήθηκε
στην έβδομη θέση του Δείκτη, με τις αντα-
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επίτευξη των στόχων για μηδενικές εκπομπές αερίων απαιτεί
επενδύσεις όχι μόνο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά
και στον εξηλεκτρισμό των μεταφορών και
της θέρμανσης, στην ενέργεια με βάση το
υδρογόνο και στις υποδομές «έξυπνων δικτύων». Αυτό προκύπτει από την 54η έκδοση της έρευνας της EY «Renewable Energy
Country Attractiveness Index» (RECAI).
Η έκθεση επισημαίνει ότι η αξιοποίηση
βασικών τεχνολογιών, όπως οι αποκεντρωμένες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά
οχήματα και τα συστήματα ανταπόκρισης
στη ζήτηση και αποθήκευσης ενέργειας, θα
επιταχυνθεί στο μέλλον. Προβλέπει, επίσης,
ότι, για να υλοποιηθεί το σενάριο βιώσιμης
ανάπτυξης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές
θα πρέπει να διπλασιαστούν –από τα 300 δισ.
δολάρια για το 2018, περίπου στα 600 δισ.

EY
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γωνιστικές διαδικασίες για έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας να δημιουργούν την
προοπτική για παραγωγή ενέργειας χωρίς
επιδοτήσεις. Ανοδική τάση στην κατάταξη του σχετικού Δείκτη παρουσιάζουν η
Ισπανία και το Βιετνάμ, κυρίως λόγω της
ενίσχυσης των αγορών ηλιακής ενέργειας,
καθώς και η αναζωογονημένη πολωνική
αγορά, η οποία εισέρχεται στην κατάταξη
των κορυφαίων 40 χωρών, έπειτα από μερικά δύσκολα χρόνια.
Η έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο
ο κλάδος της ενέργειας μπορεί να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται
από τη μετάβαση σε ένα μοντέλο με μηδενικούς ρύπους, καθώς και τα εμπόδια που
θα πρέπει να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα,
μια στροφή στο μοντέλο yieldco –κατά το
οποίο μια νέα εταιρεία, με σταθερές ταμειακές ροές, προχωρά σε δημόσια εγγραφή– θα
μπορούσε να συμβάλλει στην προσέγγιση
μεταξύ των εταιρειών ενέργειας και των
επενδυτών. Αυτό θα επέτρεπε την αντιστοίχιση των σημαντικών δεξαμενών κεφαλαίων με τους κατασκευαστές των συστημάτων ενέργειας που είναι αναγκαία για την
επίτευξη των στόχων μηδενικών εκπομπών.
Στην πρόσφατη κατάταξη, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 31η θέση του Δείκτη, υποχωρώντας μια θέση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας,
ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών
Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Τα
τελευταία χρόνια η θέση της Ελλάδας στον
Δείκτη έχει κυμανθεί μεταξύ της 28ης και
της 40ής θέσης. Η πρόσφατη απόφαση για
πλήρη απολιγνιτοποίηση μέχρι το 2028 θα
δώσει, αναμφίβολα, ώθηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, όμως,
είναι επιτακτική ανάγκη, τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας
για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας,
ενισχύοντας το νομοθετικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο».
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DELOITTE
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ι πέντε κορυφαίοι σύλλογοι,
από πλευράς εσόδων, στο φετινό Deloitte Football Money
League είναι η Μπαρτσελόνα
(με συνολικά έσοδα 959,3 εκατ. δολάρια), η
Ρεάλ Μαδρίτης (με έσοδα 864 εκατ. δολάρια), η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (με έσοδα
811,7 εκατ. δολάρια), η Μπάγερν Μονάχου
(με έσοδα 753,1 εκατ. δολάρια) και η Παρί
Σεν Ζερμέν (με έσοδα 725,5 εκατ. δολάρια).
Αθροιστικά, τα έσοδα των πέντε αυτών
συλλόγων είναι υψηλότερα από τα έσοδα
που παράγουν οι σύλλογοι που βρίσκονται
στις θέσεις 10 έως 20 της κατάταξης.
Σύμφωνα με την 23η έκδοση της έκθεσης Football Money League που συντάσσει
και δημοσιεύει το Sports Business Group
της Deloitte, οι 20 ποδοσφαιρικοί σύλλογοι με τα υψηλότερα κέρδη παγκοσμίως
σημείωσαν συνολικά έσοδα ρεκόρ ύψους
10,6 δισ. δολαρίων.
Οι ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις παραμένουν η μεγαλύτερη επιμέρους ροή
εσόδων, αντιπροσωπεύοντας το 44% των
συνολικών εσόδων. Η ικανότητα προσέλκυσης σημαντικού εμπορικού ενδιαφέροντος είναι ένας βασικός παράγοντας
που ξεχωρίζει τους συλλόγους που βρίσκονται στην κορυφή (δηλαδή εκείνους
που παραδοσιακά αγωνίζονται στο UEFA
Champions League σε τακτική βάση)
από εκείνους στις τελευταίες θέσεις του
Money League. Είναι αξιοσημείωτο πως,
παρότι μια παρατεταμένη περίοδος απουσίας από τις διοργανώσεις των συλλόγων
της UEFA, ιδίως από το Champions League,
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα,
οι σύλλογοι στην κορυφή της κατάταξης
εξαρτώνται σε μικρότερο βαθμό από τα
έσοδα των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων
από ό,τι οι μικρότεροι σύλλογοι.
Ο Dan Jones, Partner του Sports

ΚΆΝΟΝΤΆΣ ΤΟ ΣΩΣΤΆ
Με την Μπαρτσελόνα να φθάνει στην
κορυφή του Money League για πρώτη φορά
και ταυτόχρονα να γίνεται η πρώτη ομάδα

μεγαλύτερο έλεγχο των εργασιών εμπορίας και αδειοδότησης, αντί να βασίζεται
σε τρίτους για τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό
προσέφερε στον σύλλογο αυξημένο έλεγχο
του τρόπου προώθησης και πώλησης των
προϊόντων του, καθώς και τη δυνατότητα
να καταλογίζει τα σχετικά έσοδα σε μεικτή
αντί μίας καθαρής βάσης.
Ο κ. Jones συμπληρώνει: «Η Μπάρτσα
αποτελεί σαφές παράδειγμα της προσαρμογής ενός συλλόγου στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, με τη μείωση
της εξάρτησης από τα έσοδα από ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την εστίαση
στην αύξηση των εσόδων από δραστηριότητες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.
Η εμπορική λειτουργία του συλλόγου απέφερε έσοδα 437,6 εκατ. δολαρίων, τα οποία
είναι περισσότερα από τα συνολικά έσοδα
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που ξεπερνάει το όριο των 900 εκατ. δολαρίων, στις δύο πρώτες θέσεις της φετινής κατάταξης φιγουράρουν, για δεύτερη
συνεχή χρονιά, δύο ισπανικές ομάδες. Οι
ρόλοι ωστόσο έχουν αντιστραφεί, με τη
Ρεάλ Μαδρίτης να πέφτει στη δεύτερη θέση, ενώ η διαφορά μεταξύ της πρώτης και
της δεύτερης θέσης είναι πλέον η υψηλότερη στην ιστορία του Money League (95,3
εκατ. δολάρια).
Η αύξηση των εσόδων της Μπαρτσελόνα μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό
στην αλλαγή της προσέγγισης του συλλόγου όσον αφορά τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες, με την απόφαση ένταξης
των εργασιών εμπορίας και αδειοδότησης
σε in house επίπεδο να παίζει πρωταρχικό
ρόλο. Αναγνωρίζοντας την ισχύ του εμπορικού σήματός του, ο σύλλογος απέκτησε

ΜΑΡΤΙΟΣ

Business Group της Deloitte, σημειώνει:
«Ο ρυθμός ανάπτυξης στη βιομηχανία
ποδοσφαίρου εξακολουθεί να ξεπερνά σε
ρυθμό αυτή που παρατηρείται σε άλλους
κλάδους, οι δε 20 κορυφαίοι σύλλογοι του
Money League, αθροιστικά, κατέγραψαν
για πρώτη φορά έσοδα άνω των 10 δισ. δολαρίων σε ένα μόνο έτος. Αυτό που είναι
αξιοσημείωτο στο φετινό Money League
είναι η εμφανώς συνεχιζόμενη παρουσία
“μίνι πρωταθλημάτων” στο εσωτερικό του
ίδιου του Money League, καθώς οι σύλλογοι με τα μεγαλύτερα έσοδα συνεχίζουν να
απομακρύνονται από τους υπόλοιπους».

ACCOUNTANCY GREECE

38

η κατάταξη των κορυφαίων 20 ομάδων σύμφωνα με το football money league της deloitte - βάσει εισοδήματος 2018/19
κατάταξη (περσινή
κατάταξη)

σύλλογος

έσοδα 2018/19 (εκ. $) (έσοδα
2017/18)

έσοδα 2018/19 (εκ. €) (έσοδα
2017/18)

1 (2)

FC Barcelona

959,3 (823,9)

840,8 (690,4)

741,1 (611,6)

2 (1)

Real Madrid

864 (896,1)

757,3 (750,9)

667,5 (665,2)

3 (3)

Manchester United

811,7 (794,6)

711,5 (665,8)

627,1 (589,8)

4 (4)

Bayern Munich

753,1 (750,8)

660,1 (629,2)

581,8 (557,4)

Paris Saint-Germain

725,5 (646,4)

635,9 (541,7)

560,5 (479,9)

Manchester City

696,6 (678,3)

610,6 (568,4)

538,2 (503,5)

5 (6)
6 (5)
7 (7)

Liverpool

689,9 (613,1)

604,7 (513,7)

533 (455,1)

8 (10)

Tottenham Hotspur

594,5 (511,1)

521,1 (428,3)

459,3 (379,4)

9 (8)

Chelsea

585,3 (603,5)

513,1 (505,7)

452,2 (448)

10 (11)

Juventus

524,5 (470,8)

459,7 (394,5)

405,2 (349,5)

11 (9)

Arsenal

508,3 (524,2)

445,6 (439,2)

392,7 (389,1)

12 (12)

Borussia Dortmund

430,3 (378,5)

377,1 (317,2)

332,4 (281)

13 (13)

Atlético de Madrid

419,4 (363,2)

367,6 (304,4)

324 (269,6)

14 (14)

Inter Milan

416 (335,1)

364,6 (280,8)

321,3 (248,7)

15 (16)

Schalke 04

370,6 (290,9)

324,8 (243,8)

286,3 (216)

16 (15)

AS Roma

263,6 (298,3)

231 (250)

203,6 (221,5)

17 (n/a)

Olympique Lyonnais

251,9 (195,9)

220,8 (164,2)

194,6 (145,5)

18 (20)

West Ham

246,8 (236,2)

216,4 (197,9)

190,7 (175,3)

19 (17)

Everton

242,9 (254,1)

213 (212,9)

187,7 (188,6)

20 (n/a)

Napoli

236,6 (218,1)

207,4 (182,8)

182,8 (161,9)

του συλλόγου που βρίσκεται στη 12η θέση
του φετινού Money League.
Καθώς ο σύλλογος αναμένει περαιτέρω αύξηση των εσόδων από τις εμπορικές δραστηριότητες, αναμένουμε να διατηρήσει την πρώτη θέση και το επόμενο
έτος, ενώ η Μπάρτσα φαίνεται να οδεύει
σταθερά προς την ανάδειξή της, τα επόμενα χρόνια, ως του πρώτου συλλόγου του
Money League με έσοδα που να αγγίζουν
το 1 δισ. δολάρια».

ΓΙΑ ΑΚΌΜΗ ΜΊΑ ΦΟΡΆ
Οι σύλλογοι από την Premier League
εξακολουθούν να αποτελούν αριθμητική
πλειοψηφία στις 20 πρώτες θέσεις του
Money League, με οκτώ συλλόγους να είναι παρόντες στη φετινή έκδοση.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει
τρίτη, με έσοδα 811,7 εκατ. δολαρίων, αλλά
προβλέπει έσοδα 725-750 εκατ. δολαρίων
για την περίοδο 2019-2020, ως αποτέλεσμα της μη πρόκρισής της στο Champions
League αυτής της σεζόν. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει τους «κόκκινους διαβόλους» να πέσουν, στο Money League
της επόμενης χρονιάς, στη χαμηλότερη
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έσοδα 2018/19 (εκ. £) (έσοδα
2017/18)

θέση που κατείχαν ποτέ. Εξαιτίας αυτού,
ο σύλλογος ενδέχεται να κινδυνέψει να
χάσει τη θέση του ως ο σύλλογος με τα
υψηλότερα έσοδα στην Premier League,
για πρώτη φορά στην ιστορία του Money
League. Οι κυριότεροι εγχώριοι αντίπαλοι
της Γιουνάιτεντ –η Μάντσεστερ Σίτι και η
Λίβερπουλ– σημείωσαν έσοδα 696,6 εκατ.
δολαρίων και 689,9 εκατ. δολαρίων, αντίστοιχα, τη σεζόν 2018-2019. Οι μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της Λίβερπουλ για την
κατάκτηση μιας από τις πέντε κορυφαίες θέσεις του Money League στο μέλλον
είναι πιο ρεαλιστικές από ποτέ, ιδίως αν
ο σύλλογος μπορέσει να αξιοποιήσει τις
εντός έδρας πρόσφατες επιτυχίες του στην
Premier League και την κατάκτηση του
UEFA Champions League του 2019.
Η Τότεναμ είναι όγδοη στη φετινή
Money League, κατακτώντας την υψηλότερη θέση της μέχρι σήμερα και καταφέρνοντας να ξεπεράσει την Τσέλσι (με
585,3 εκατ. δολάρια) και την Άρσεναλ (με
508,3 εκατ. δολάρια) και να αναδειχθεί ως
ο λονδρέζικος σύλλογος με τα μεγαλύτερα
έσοδα για πρώτη φορά από τη σεζόν 19961997. Τα έσοδα της Spurs αυξήθηκαν σε

594,5 εκατ. δολάρια, κάτι που σε μεγάλο
βαθμό οφειλόταν στα αυξημένα έσοδα
από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και εμπορικές πηγές, μετά από μια σεζόν κατά την
οποία η ομάδα προχώρησε στον τελικό του
Champions League και μετακόμισε στο
Στάδιο Tottenham Hotspur.
Η Άρσεναλ υποχώρησε από την 9η στην
11η θέση συνολικά, γεγονός που αναδεικνύει τις οικονομικές συνέπειες της απουσίας της ομάδας από το Champions League
για δεύτερη συνεχή σεζόν. Ως αποτέλεσμα,
ο αριθμός των ομάδων της Premier League
στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης μειώθηκε σε πέντε αυτό το έτος, από έξι, που
ήταν αριθμός ρεκόρ, κατά το προηγούμενο
έτος.
Ο κ. Sam Boor, Senior Manager του
Sports Business Group της Deloitte, σχολιάζει: «Ο αντίκτυπος της συμμετοχής
και των επιδόσεων στις διοργανώσεις
της UEFA στα έσοδα είναι προφανής στο
Λονδίνο και τη βορειοδυτική Ευρώπη, όπου
η άνοδος της Λίβερπουλ, της Μάντσεστερ
Σίτι και των Σπερς καθορίστηκε από το γεγονός ότι κατάφεραν να φθάσουν στη φάση
των νοκ-άουτ του Champions League. Η

Πέρα από την Premier League, στις πρώτες 20 θέσεις φιγουράρουν και ομάδες από
τα άλλα «μεγάλα πέντε» πρωταθλήματα ποδοσφαίρου –τη γαλλική Ligue 1, την ισπανική La Liga, τη γερμανική Bundesliga και
την ιταλική Serie A. Κατά τη σεζόν 20182019 παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή διψήφια ποσοστιαία αύξηση σε όλες τις ροές
εσόδων για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς
ο σύλλογος ανέβηκε στην πέμπτη θέση
του Money League, την υψηλότερη θέση
του από τη σεζόν 2014-2015. Ο σύλλογος
κατέγραψε 414,6 εκατ. δολάρια εμπορικών
εσόδων, το δεύτερο υψηλότερο ποσό στην
ιστορία του Money League, αποτέλεσμα το
οποίο αποδίδεται στην υπογραφή πέντε
νέων συνεργατών και στην επέκταση των
συμβάσεων με έξι παγκόσμια εμπορικά
σήματα.
Η Γιουβέντους επιστρέφει στη 10η θέση
στο φετινό Money League, καθώς τα έσοδά
της αυξήθηκαν στα 405,2 εκατ. δολάρια. Η
άφιξη του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενός παίκτη-συμβόλου, που από μόνος του έχει περισσότερους οπαδούς στο Instagram από
ό,τι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα
μαζί, αύξησε την εμπορική ελκυστικότητα
της Γιουβέντους. Ως αποτέλεσμα, η Juve

ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ
Κατά την τελευταία πενταετία, τα συνολικά έσοδα από ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις των 20 κορυφαίων συλλόγων

αυξήθηκαν με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11%, μεγαλύτερο από κάθε άλλη ροή
εσόδων. Το κατά πόσον τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα έχουν πλέον
φθάσει σε ένα σταθερό επίπεδο όσον αφορά την αξία των δικαιωμάτων μετάδοσης
είναι συζητήσιμο, ωστόσο η δημιουργία
εσόδων από ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις βρίσκεται πέρα από τον έλεγχο ενός
μεμονωμένου συλλόγου. Για να επιτευχθεί
διαφοροποιημένη αύξηση των εσόδων στο
μέλλον, οι σύλλογοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μεγιστοποίηση εκείνων των
ροών εσόδων στις οποίες ασκούν τον μεγαλύτερο έλεγχο. Η πρόκληση γι’ αυτούς
είναι να το πράξουν σε μια εποχή όπου το
μελλοντικό τοπίο για το ποδόσφαιρο φαίνεται πιο απρόβλεπτο από ποτέ.
Ο κ. Boor καταλήγει: «Η κλήρωση για τον
Γύρο των 16 του Champions League της σεζόν 2019-2020, όπως και η πρώτη εικοσάδα
του Money League, περιλαμβάνει μόνον
ομάδες από τα “μεγάλα πέντε” ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα. Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ποδοσφαίρου θα πρέπει να
βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά τη
σημασία της διατήρησης του απρόβλεπτου
των ποδοσφαιρικών αποτελεσμάτων ως
βασικού μοχλού δημιουργίας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας».
Ολόκληρη την έκθεση της Deloitte μπορείτε να συμβουλευθείτε στη διεύθυνση:
http://www2.deloitte.com/content/www/
gr/en/pages/consumer-business/articles/
deloitte-football-league-2020.html
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ΑΝΆ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

είδε τα εμπορικά της έσοδα να αυξάνονται,
εν μέρει λόγω της αύξησης της προβολής
του εμπορικού της σήματος στη διάρκεια
της σεζόν 2018-2019. Ο σύλλογος αύξησε
επίσης τα έσοδα από τις πωλήσεις εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα της υπογραφής
του παίκτη-σύμβολου.
Ο κ. Boor συμπληρώνει: «Η σύνθεση
των 20 κορυφαίων συλλόγων παραμένει
σχετικά σταθερή, με δύο μόνον νεοεισερχόμενους στο Money League –τη Λυών
στην 17η θέση και την SSC Νάπολι στην
20ή– που προχώρησαν στις διοργανώσεις
της UEFA και επωφελήθηκαν από τον νέο
και πιο επικερδή μηχανισμό διανομής της
UEFA, που τέθηκε σε ισχύ στη διάρκεια της
σεζόν 2018-2019».
Οι μόνοι σύλλογοι που δεν ανήκουν στα
μεγαλύτερα πέντε πρωταθλήματα του κόσμου αλλά βρίσκονται στους 30 πρώτους
είναι ο Άγιαξ στην 23η θέση (με έσοδα
227,5 εκατ. δολάρια), η Μπενφίκα στην 24η
(225,5 εκατ. δολάρια), η Ζενίτ Σεντ Πίτερσμπουργκ στην 28η (205,8 εκατ. δολάρια)
και η Πόρτο στην 29η (201 εκατ. δολάρια),
αντικατοπτρίζοντας περαιτέρω τον σημαντικό αντίκτυπο που έχει η συμμετοχή στους ομίλους του UEFA Champions
League στη δημιουργία εσόδων σε αυτές
τις αγορές.

ΜΑΡΤΙΟΣ

σχετική υποχώρηση της Άρσεναλ είναι
άμεσο αποτέλεσμα της μη συμμετοχής
της στη διοργάνωση για δεύτερη συνεχή
σεζόν, κάτι που μπορεί επίσης να συμβεί
στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».
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Εταιρικά νέα

Η EY
ΑΝΑΚΗΡΎΧΘΗΚΕ ΓΙΑ
ΑΚΌΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΆ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΌΤΕΡΟΣ
ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΈΑ ΠΑΡΟΧΉΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΏΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Η

EY είναι, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο κορυφαίος εργοδότης στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της Universum
για τους «Ελκυστικότερους Εργοδότες Παγκοσμίως» για το 2019. Συγχρόνως, βρίσκεται πλέον και στη δεύτερη θέση μεταξύ των
ελκυστικότερων εργοδοτών συνολικά, από
την τρίτη θέση που κατείχε μέχρι πέρυσι.
Η κατάταξη του 2019 βασίζεται σε έρευνα
στην οποία συμμετείχαν 247.235 φοιτητές
διοίκησης επιχειρήσεων, μηχανολογίας και
πληροφορικής, από κορυφαία ακαδημαϊκά
ιδρύματα των 12 μεγαλύτερων οικονομιών
του κόσμου.
Η EY, διεθνώς, περιλαμβάνεται, επίσης, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στην
κατάταξη του Great Place to Work για τις
«Καλύτερες Εταιρείες για Εργασία Παγκοσμίως» για το 2019. Με βάση την ψήφο των
ανθρώπων της, η ΕΥ κατέλαβε την 7η θέση,
βελτιώνοντάς την κατά 12 θέσεις. Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην τελική
κατάταξη κρίνεται ότι ακολουθούν βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές υποστήριξης
μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης.
Η EY έχει επενδύσει περίπου 530 εκατ.
δολάρια στην εκπαίδευση, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερες από 14 εκατ. ώρες
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εκμάθησης, με συνεχή έμφαση στην εκπαίδευση σε θέματα αναδυόμενων τεχνολογιών, σε όλο το εύρος του οργανισμού.
Σήμερα η ΕΥ απασχολεί περισσότερους
από 284.000 ανθρώπους σε περισσότερες
από 150 χώρες, με συνολικά παγκόσμια
έσοδα 36,4 δισ. δολάρια. Σχολιάζοντας τις
νέες διακρίσεις της ΕΥ, ο κ. Παναγιώτης
Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της
ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές
βασίζονται όχι μόνο στην ψήφο φοιτητών
από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια στον
κόσμο αλλά και των δικών μας ανθρώπων,
και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους.
Στην ΕΥ ξέρουμε πολύ καλά ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μας και η εμπιστοσύνη
των πελατών μας βασίζονται αποκλειστικά
στην ποιότητα και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, στους οποίους επενδύουμε
διαρκώς. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, η ΕΥ
δίνει τα τελευταία χρόνια την ευκαιρία σε
όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους
να ξεκινήσουν μια λαμπρή σταδιοδρομία
παραμένοντας στη χώρα τους, αναπτύσσοντας παράλληλα και τις δεξιότητές τους».

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΉ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟΥ
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΌΚΡΙΤΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥ

Τ

ην Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, παρουσία υπουργών
και υφυπουργών της κυβέρνησης, η εναρκτήρια εκδήλωση του Κέντρου Αριστείας
στην Τεχνητή Νοημοσύνη που δημιουργείται στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος σε συνεργασία
με την EY.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο
Hans Jessen, Global Innovation Leader της
EY. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος, δρ Βαγγέλης Καρκαλέτσης,
μίλησε για την πρωτοποριακή, σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεργασία, και παρουσίασε
συνοπτικά τις δραστηριότητες του Δημόκριτου στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), τονίζοντας την αξία μιας τέτοιας επένδυσης
για το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και την Ελλάδα,
στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για
την ΤΝ. Όπως είπε ο δρ Καρκαλέτσης, «το
Κέντρο Αριστείας, με έδρα τον Δημόκριτο,
θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την
τεχνητή νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο, υλοποιώντας πρωτογενή έρευνα στην
ευφυή ανάλυση εγγράφων, στην εξόρυξη
πληροφορίας και άλλα σχετικά πεδία».
Στη συνέχεια, ο δρ Γιώργος Παλιούρας,
διευθυντής του Κέντρου Αριστείας, μίλησε
για την ερευνητική ομάδα που συγκροτείται από νέους ταλαντούχους επιστήμονες
και έμπειρους ερευνητές. Όπως είπε ο δρ
Παλιούρας, «στόχος είναι να δομηθεί μία
από τις μεγαλύτερες και πιο παραγωγικές ερευνητικές ομάδες στον χώρο της
τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Ένα
σημείο αναφοράς για την τεχνητή νοημοσύνη διεθνώς».
Σημαντική η παρουσία της πολιτικής
ηγεσίας στην εκδήλωση, που συνεχίστηκε με συζήτηση σε πάνελ για τον ρόλο που
μπορεί να διαδραματίσει η ΤΝ στο μέλλον
της χώρας, με τη συμμετοχή του κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ.
Χρίστου Δήμα, υφυπουργού Έρευνας και
Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, του κ. Βασίλη Διγαλάκη,
υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
και του κ. Hans Jessen, Global Innovation

ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΜΙΣΌ
ΤΌΝΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΏΝ
ΚΑΘΆΡΙΣΕ Η
DELOITTE ΑΠΌ
ΠΑΡΑΛΊΕΣ ΣΕ ΑΘΉΝΑ
ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
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ημαντική επιτυχία σημείωσε το
1ο Impact Day που διοργάνωσε η
Deloitte Ελλάδος, σε συνεργασία
με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος HELMEPA,
ως εταιρικό της μέλος, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, πάνω από
300 εργαζόμενοι από την εταιρεία συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια για καθαρότερες ακτές. Σημειώνεται πως ο καθαρισμός
πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στις παραλίες του Ελληνικού στην Αθήνα και στο
Καραμπουρνάκι στη Θεσσαλονίκη.

Η Deloitte, έχοντας σκοπό να συνεισφέρει στην κοινωνία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, πραγματοποίησε
την πρώτη από μια σειρά δράσεων που θα
ακολουθήσουν στο πλαίσιο του ευρύτερου
στρατηγικού σχεδιασμού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Οι εργαζόμενοι αφιέρωσαν την ημέρα
τους, μαζεύοντας σκουπίδια που μολύνουν
τις ακτές της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο,
μετέδωσαν την αξία του εθελοντισμού και
συνέβαλαν έμπρακτα στην προάσπιση ενός
καθαρού περιβάλλοντος.
Από την ενέργεια αυτή συλλέχθηκε
πάνω από μισός τόνος απορριμμάτων. Τα
κυριότερα αντικείμενα που εντοπίστηκαν και καθαρίστηκαν από τις παραλίες
ήταν αποτσίγαρα, καλαμάκια, μπουκάλια,
καπάκια, ποτήρια μιας χρήσης, σακούλες,
συσκευασίες τροφίμων και λοιπά είδη μικροπλαστικών που επιβαρύνουν τις ακτές
και καταλήγουν στο πόσιμο νερό.
Ο κ. Δημήτρης Κατσιμπόκης, CSR Leader/
Audit & Assurance Partner, δήλωσε χαρακτηριστικά για το 1o Impact Day: «Είμαστε
εξαιρετικά υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα
και με ενθουσιασμό στο κάλεσμά μας να
δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο, που
έχει αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη».
Η «Deloitte Impact Day» είναι ένας παγκόσμιος θεσμός που έχει καθιερωθεί εδώ
και 20 χρόνια. Διοργανώνεται μια φορά τον
χρόνο σε πάνω από 150 χώρες του κόσμου,
όπου και δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Την ημέρα αυτή συμμετέχουν πάνω από
280.000 επαγγελματίες, παγκοσμίως, οι
οποίοι κάνουν πράξη μέσω του εθελοντισμού το «Make an Impact that Matters»
που έχει ορίσει ως σκοπό της η Deloitte.
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και από αυτή την άποψη ήταν μια εύκολη
επιλογή. Από την εμπειρία μου, οι έλληνες
ερευνητές διανύουν επιτυχημένες πορείες
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ωστόσο,
οι περισσότεροι αναζητούν ευκαιρίες για
να γυρίσουν στην Ελλάδα και να κάνουν
οικογένεια και να συνεχίσουν στη χώρα
τους την εργασία τους. Θεωρούμε ότι το
Κέντρο Αριστείας προσφέρει την κατάλληλη ευκαιρία για να προσελκύσουμε τους
ερευνητές αυτούς πίσω στην Ελλάδα».
Η βραδιά έκλεισε με cocktail reception
υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής με το
jazz trio του Δημήτρη Βασιλάκη, διεθνούς
φήμης βραβευμένου σαξοφωνίστα, που
ασχολείται ερευνητικά με τον συνδυασμό
ΤΝ και μουσικής.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Leader της EY. Το πάνελ συντόνισε η κ.
Νίκη Συροπούλου, διευθύντρια του
Singularity University στην Ελλάδα.
Ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας στο πάνελ,
αναφέρθηκε στην τέταρτη βιομηχανική
επανάσταση, τονίζοντας ότι οι τεχνολογίες που έχουν σχέση με την ΤΝ αποτελούν
κεντρικό κομμάτι της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να λυθούν βασικές εκκρεμότητες στο θέμα του ψηφιακού
μετασχηματισμού, καθώς υπάρχει ανάγκη
να εξορύξουμε γνώση από μεγάλες βάσεις
δεδομένων, που είναι ουσιαστική και αναγκαία συνθήκη για τις τεχνολογίες της ΤΝ.
Για την επιστροφή εξαιρετικών επιστημόνων στην Ελλάδα έκανε λόγο ο κ.
Δήμας, ο οποίος μίλησε για την ευκαιρία,
μέσω αυτής της συνεργασίας, να επαναπροσελκύσουμε έλληνες επιστήμονες που
αναγκάστηκαν τα χρόνια της κρίσης να
φύγουν στο εξωτερικό επειδή δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τα όνειρά τους
στη χώρα μας. Ο κ. Δήμας πρόσθεσε ότι το
brain gain είναι μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Ο κ. Διγαλάκης υπογράμμισε την αξία
των εφαρμογών ΤΝ σήμερα και τον ρόλο
που μπορούν να παίξουν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για εξοικείωση των
πολιτών με τις τεχνολογίες αυτές, γεγονός
που προϋποθέτει μια συνολική προσέγγιση
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Σε ερώτηση για τους λόγους που η ΕΥ
επέλεξε τον Δημόκριτο για τη δημιουργία
του Κέντρου Αριστείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Hans Jessen τόνισε: «Ο Δημόκριτος έχει εξαιρετική φήμη ως ερευνητικό
κέντρο διεθνώς, με μακρά και επιτυχημένη
πορεία. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε
όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον
τομέα της ΤΝ, οδηγώντας τις εξελίξεις,
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Εταιρικά νέα

Η EUROBANK
& Η GRANT
THORNTON
ΕΠΙΒΡΑΒΕΎΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ
ΑΡΙΣΤΕΊΑ

Η

Eurobank και η Grant
Thornton απένειμαν την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου τα Βραβεία Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Growth Awards 2020 σε έξι (6)
ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διακρίθηκαν συνδυάζοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και βέλτιστες πρακτικές σε
τομείς καίριας σημασίας για τη σύγχρονη
επιχειρηματικότητα.
Στην τελετή απονομής, στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, η σύγχρονη ελληνική
επιχειρηματικότητα έδωσε ηχηρό παρών
αναδεικνύοντας τη θεσμική αναγνώριση
που έχουν πετύχει τα “Growth Awards”, τα
οποία διοργανώνονται φέτος για τέταρτη
διαδοχική χρονιά.
Την έναρξη της εκδήλωσης για την απο-
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νομή των Growth Awards 2020 κήρυξε
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ.
Φωκίων Καραβίας, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη, που απηύθυνε
χαιρετισμό, και εκπροσώπων της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η κα Claudia Zeisberger, Professor
of Entrepreneurship & Family
Enterprise, Academic Director of the
Global Private Equity Initiative at
INSEAD, Singapore & France, δίνοντας το
στίγμα των διεθνών τάσεων στο σύγχρονο
επιχειρείν.
Στην ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας,
αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή
της Eurobank να αναδειχθεί σε «Τράπεζα
της Ανάπτυξης» και να καταστεί ταυτόσημη με την έννοια της επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην «πράσινη
ανάπτυξη» που αποτελεί κεντρικό στόχο για
την ΕΕ και τη χώρα. Ειδικότερα, υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο της ανακύκλωσης
και της διαχείρισης των απορριμμάτων στο
νέο πρότυπο ανάπτυξης το οποίο στοχεύει,
παγκοσμίως, στον περιορισμό εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, τονίζοντας, μεταξύ
άλλων, τα εξής: «Η Τράπεζά μας δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει πλήρως, την υλοποίηση project στο πλαίσιο της πράσινης

ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.
Διαθέτουμε και την αναγκαία ρευστότητα
και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να
στηρίξουμε τόσο συμβουλευτικά όσο και
χρηματοδοτικά τους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές που εκτιμούν τις θετικές
προοπτικές του κλάδου. Επίσης, είμαστε
έτοιμοι να συνεργαστούμε με δημόσιους
φορείς, είτε κρατικούς, είτε αυτοδιοικητικούς, για να διαμορφώσουμε μια λευκή
βίβλο επενδύσεων στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, με έργα που θα έχουν
επενδυτικό νόημα αλλά ταυτόχρονα και θετική συμβολή στις τοπικές κοινωνίες που
θα τα υποδεχθούν, αλλά και στη συνολική
επίλυση του ζητήματος των απορριμμάτων
στην Ελλάδα».
Στο χαιρετισμό του, ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις
Γεωργιάδης, σημείωσε, μεταξύ άλλων:
«Θέλω να συγχαρώ την Eurobank και την
Grant Thornton για τον θεσμό των Growth
Awards γιατί η αριστεία – στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνία – είναι ύψιστη
αξία στην νέα Ελλάδα που οικοδομούμε.
Θέλω να συγχαρώ και τις επιχειρήσεις που
βραβεύονται σήμερα και στο πρόσωπό τους
όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες που
αγωνίστηκαν σκληρά στα χρόνια της κρίσης
για να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις
τους ώστε να είναι ανταγωνιστικές και
καινοτόμες και να αποκτήσουν εξωστρε-

“Financial Health/Growth Matrix” καθώς
και της παγκόσμιας έρευνας International
Business Report της Grant Thornton, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ανάπτυξη, στις
επενδύσεις και στη στρατηγική και πώς
αυτές συνδέονται με τις προσδοκίες τους
για τους επόμενους 12 μήνες.
Οι έξι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες στις
οποίες διακρίθηκαν φέτος είναι:
➜ Επιχειρηματική Αριστεία: SANI / IKOS
GROUP
➜ Έρευνα & Καινοτομία: ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.
➜ Εξωστρέφεια: ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ
➜ Ανθρώπινο Δυναμικό & Εταιρική Κουλτούρα: ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
➜ Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
➜ Ψηφιακή Εξέλιξη: COFFEE ISLAND
Η διαδικασία αξιολόγησης για την ανάδειξη των επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για
την ανάπτυξη, την αριστεία και τη δυναμική τους, περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών
αναλύσεων βασικών χρηματοοικονομικών
μεγεθών 8.000 περίπου επιχειρήσεων, βάσει του μοντέλου αξιολόγησης “Financial
Growth/Health Matrix” της Grant Thornton,
αλλά και τις πραγματικές ιστορίες των εταιρειών._
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και την αναπτυξιακή δυναμική που χτίζεται σταδιακά στην περίοδο μετά την κρίση.
Συνεχίζουμε σταθερά να στηρίζουμε τους
πρωταγωνιστές του επιχειρείν, αλλά και κάθε προσπάθεια που δημιουργεί αξία και δίνει
νέα πνοή στην οικονομία της χώρας μας».
Στην παρέμβασή της, η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, Prof. Claudia
Zeisberger, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που πρέπει να συγκεντρώνει σήμερα μια
μικρομεσαία επιχείρηση για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον οξύ ανταγωνισμό και
τις σύγχρονες προκλήσεις, να ξεχωρίσει
και να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων
«Η υπεραπόδοση των επιχειρήσεων που
πρωταγωνιστούν βασίζεται κυρίως στη σταθερή εταιρική διακυβέρνηση, σε μια ηγετική
ομάδα που δεν σταματά να αποκτά επαγγελματική εμπειρία για να εξασφαλίσει ένα
διοικητικό συμβούλιο ευρείας σύνθεσης
και έμπειρο management σε συνδυασμό
με σταθερές διαδικασίες για την έγκαιρη
αντιμετώπιση προκλήσεων».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
οι partners της Grant Thornton, κ.κ. Θανάσης Ξύνας, Χριστίνα Τσιρώνη και Λίνα
Καζά, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της
ανάλυσης για το ελληνικό επιχειρείν σήμερα. Ειδικότερα, μέσω της αξιολόγησης
8.000 επιχειρήσεων από 92 κλάδους της
οικονομίας, του επιστημονικού μοντέλου
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φή προσανατολισμό. Θέλω με την ευκαιρία
να επαναβεβαιώσω ότι η ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη με το υλοποιούμενο
πρόγραμμα φορολογικών ελαφρύνσεων,
μείωσης της γραφειοκρατίας και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων».
Στην τοποθέτησή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλειος
Καζάς, ο οποίος προεδρεύει από κοινού
στην Επιτροπή Βραβεύσεων των Growth
Awards με τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργο Ζανιά,
σημείωσε τα εξής: «Σήμερα βραβεύουμε την
επιχειρηματικότητα του αιέν αριστεύειν.
Μια επιχειρηματικότητα που καινοτομεί,
είναι εξωστρεφής, στηρίζεται στις δικές
της δυνάμεις και επενδύει στην ελληνική
οικονομία. Για τέταρτη συνεχή χρονιά το
όραμα της Eurobank και της Grant Thornton
για την επιβράβευση της επιχειρηματικής
αριστείας, αποδεικνύει περίτρανα ότι οι
επιχειρηματίες αγκαλιάζουν το θεσμό και
είναι έτοιμοι να τολμήσουν με πνεύμα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο. Αυτή η
σύγχρονη επιχειρηματικότητα, της ελπίδας,
της δημιουργίας και της προοπτικής, θεμελιώνει τις βάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη.
Η δική μας υποχρέωση είναι να διασφαλίσουμε την ομαλότητα, την κανονικότητα
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Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ
ΧΑΡΤΟΣΉΜΟΥ
ΑΠΌ ΤΟ 1836
ΈΩΣ ΣΉΜΕΡΑ: Ο
ΠΑΛΑΙΌΤΕΡΟΣ ΣΕ
ΙΣΧΎ ΦΌΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΌΠΟΥΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, Ωρίων Α.Ε.
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Έ

τος 1836 - Εποχή του Όθωνα: Η
εισαγωγή του φόρου χαρτοσήμου, ως «αναγκαιότητα» και ως
«φορολογική δικαιοσύνη»: «Ο
Βαυαρός νομοθέτης διά του νόμου της 14ης
Αυγούστου 1836 περί τελών χαρτοσήμου
εισήγαγεν εν Ελλάδι το ενιαίον σύστημα
των τελών χαρτοσήμου, ο δε νόμος εκείνος επέζησεν επί μακρά έτη (σ.σ.: έως το
1887), ως εν των επιτυχεστέρων μνημείων
της βαυαρικής νομοθεσίας» (Γ. Ν. Κοφινά,
«Τα τέλη χαρτοσήμου», 1906).
Στον νομό «Περί χαρτοσήμου» (ΕτΚ αρ.
42, 15/8/1836) ορίζονταν μεταξύ άλλων τα
εξής: «Γνωρίσαντες την ανάγκην να αυξήσωμεν τα εισοδήματα του κράτους, διά
να απαντήσωμεν τα αναπόφευκτα έξοδά
του, και επιθυμούντες ταυτοχρόνως να
κατορθώσωμεν την όσον το δυνατόν ίσην
διανομήν των φόρων, διά να μην επιβαρύνωνται μόναι αι κλάσεις των γεωργών
και των ποιμένων, θέλοντες προσέτι να
εμποδίσωμεν τας καταχρήσεις, τας οποίας
απέφερεν η είσπραξις των μέχρι τούδε εν
χρήσει δικαστικών, συμβολαιογραφικών,
διοικητικών και των υποθηκών διατιμήσεων προς βλάβην του δημοσίου, και
της δικαστικής υπηρεσίας ... Άρθ. 1: Από
της ημέρας της ενάρξεως του παρόντος
νόμου, καταργούνται όλαι αι δικαστικαί,
συμβολαιογραφικαί, διοικητικαί και των
υποθηκών διατιμήσεις, και όλα τα άλλα
δικαιώματα, τα οποία ελαμβάνοντο μέχρι
τούδε διά καταχωρήσεις, εγγραφάς, επικυρώσεις εγγράφων και πράξεων προς
όφελος του δημοσίου ταμείου, ή διαφόρων
υπαλλήλων και δημοσίων υπηρεσιών. Άρθ.
2: Αντί των δικαιωμάτων τούτων εισάγεται
εις γενικός φόρος υπό το όνομα χαρτόσημον...»
Υπαγόμενες σε χαρτόσημο πράξεις: Τα παντός είδους «συμβόλαια», οι επικυρώσεις
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εγγράφων, οι μισθοί που δίδονται από την
κυβέρνηση, οι αποδείξεις των ιδιωτών, οι
αποδείξεις πληρωμής κερδών, οι συναλλαγματικές και η αξία των κληρονομιών
κ.λπ.
Ο χαρακτήρας των τελών χαρτοσήμου:
«Πολλαί και ποικίλαι θεωρίαι κατά καιρούς
ανεπτύχθησαν υπό διαφόρων δοκίμων ξένων και ημετέρων συγγραφέων περί του
χαρακτήρος των τελών χαρτοσήμου και
πολλαί γνωμοδοτήσεις παρά διαπρεπών
νομομαθών και δικαστηρίων επί του ζητήματος τούτου εξηνεύχθησαν. Οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν ταύτα ως φόρον
επιβαλλόμενον επί των εγγράφων. Άλλοι
χαρακτηρίζουν ταύτα ως έμμεσον φόρον
επί του κινητού και ακινήτου κεφαλαίου
εισπραττόμενον επ’ ευκαιρία της συντάξεως εγγράφου, άλλοι ως φόρον καταναλώσεως επί της χρησιμοποιήσεως του δια
την σύνταξιν των πράξεων προοριζομένου
χάρτου και άλλοι ως φόρον κυκλοφορίας,
πλήττοντα τας δικαιοπραξίας και τας εν
ταύτα ενσωματούμενας οικονομικάς συναλλαγάς. Μάλλον αρμόζων φαίνεται να
είναι ο υπό των πρώτων διδόμενος χαρακτηρισμός, ότι ταύτα είναι φόρος επί των
εγγράφων...» (Δημ. Μαγκριώτης - Αριστ.
Σταυρόπουλος, «Τα τέλη χαρτοσήμου»,
1949).
Έτος 1880: «Τέλος χαρτοσήμου» στα θέατρα και στα καφενεία: Επιβάλλεται το έτος
1880, με τον νόμο «Περί πληρωμής τέλους
χαρτοσήμου λεπτών δέκα κατά δραχμήν
επί των καθισμάτων των θεάτρων ή ωδικών καφενείων».
Έτος 1880: Επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε
λογαριασμούς και αποδείξεις των εμπό-

86

38

Στο παρελθόν
η υπεύθυνη
δήλωση
ενώπιον
δημόσιας αρχής
ρυθμιζόταν από
το νομοθετικό
διάταγμα
105/1969, γι’
αυτό και έχει
καθιερωθεί
η έκφραση
«υπεύθυνη
δήλωση
του νόμου
105». Σήμερα
ρυθμίζεται από
το άρθρο 8 του
Ν. 1599/1986.

ρων. Επιβάλλεται το έτος 1880, με τον νόμο
«Περί επιβολής χαρτοσήμου επί παντός
λογαριασμού ή αποδείξεως εμπορικών
εταιρειών και παντός επιτηδευματίου», σε
κάθε λογαριασμό ή απόδειξη εκδιδόμενη
από εμπορικά ή βιομηχανικά καταστήματα
ή εταιρείες ή επιτηδευματίες.
Εποχή Χαρίλαου Τρικούπη: Κωδικοποίηση
του χαρτοσήμου. Το έτος 1888, με τον νόμο
ΑΧΚΕ’ «Περί τελών χαρτοσήμου», γίνεται
κωδικοποίηση.
Εποχή Ελευθερίου Βενιζέλου: Νέα κωδικοποίηση του χαρτοσήμου. Το έτος 1919,
με Βασιλικό Διάταγμα «Περί κώδικος των
νόμων περί τελών χαρτοσήμου», γίνεται
νέα κωδικοποίηση.

ΧΑΡΤΌΣΗΜΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ (ΔΟΕ)
Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος (ΔΟΕ)
ονομαζόταν ο έλεγχος των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας που επιβλήθηκε
από ευρωπαϊκές χώρες που δάνεισαν την
Ελλάδα το φθινόπωρο του 1897, ενώ αυτή
είχε χρεοκοπήσει τέσσερα χρόνια πριν,
με στόχο την αποπληρωμή των χρεών
της προς τους πιστωτές της. Τον έλεγχο
εκτελούσε μια εξαμελής επιτροπή, η Διεθνής Οικονομική Επιτροπή (Commission
Internationale Financière de la Grèce), με
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα από το
1897 μέχρι το 1978, για 81 χρόνια.
Για να επιτευχθεί η εξυπηρέτηση του
χρέους, ο ΔΟΕ απέκτησε τακτικές πηγές
εσόδων και αξιολογούσε τις κρατικές υπηρεσίες για την αποδοτικότητα και την φοροεισπρακτική τους ικανότητα. Έτσι στον ΔΟΕ
αποδίδονταν τα έσοδα των μονοπωλίων

δεν απαιτείται πλέον «ειδικό σφραγιστό
χαρτί αξίας 100 δραχμών» και δεν υπάρχει
κάποιο άλλο τέλος.
Έτος 2002: Η κατάργηση της επιβολής
«τελών χαρτοσήμου» στις εξοφλήσεις αποδοχών. Με την από 21.12.2001 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου καταργούνται τα
τέλη χαρτοσήμου σε αρκετές περιπτώσεις,
μεταξύ άλλων και στις εξοφλήσεις κάθε
είδους αποδοχών από μίσθωση εργασίας
για απασχόληση με οποιαδήποτε μορφή
και οπωσδήποτε αμειβόμενη, περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης,
Έτος 2020: Το χαρτόσημο σήμερα (η
τελευταία τροποποίηση έγινε με τον Ν.
4504/2017). Σήμερα τα «τέλη χαρτοσήμου»
διακρίνονται σε: Ι. Αναλογικά τέλη χαρτοσήμου: α) αναλογικά τέλη επί αστικών εγγράφων, β) αναλογικά τέλη επί εμπορικών
εγγράφων και σε: II. Πάγια τέλη χαρτοσήμου (επιβάλλονται σε σχέδια μηχανικών,
άδειες, έγγραφα ναυτιλιακά, διπλώματα,
πτυχία, διαβατήρια κ.ά.)
Το έτος 2018, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος
Πιτσιλής, μιλώντας σε συνέδριο και αναφερόμενος στη φορολογία χαρτοσήμου,
είπε ότι «πρόκειται για ένα φόρο σχεδόν 90
ετών, για τον οποίο υπάρχουν διαχρονικά
πολλές αμφισβητήσεις, και πολλές προστριβές στον έλεγχο. Μας προβληματίζει,
θέλουμε να δούμε τις διεθνείς πρακτικές
και να εντοπίσουμε τις εναλλακτικές για
τη θέσπιση μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και εύληπτης φορολογίας στις συναλλαγές, η οποία να μην οδηγεί σε ανάσχεση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

           2020

χαρτοσήμου που επιβάλλονται σε πράξεις
οι οποίες υπόκεινται σε ΦΠΑ, καθώς και
στα παρεπόμενα σύμφωνα του ίδιου νόμου. Έτσι, καταργούνται όλες οι διατάξεις
του Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου (ΚΝΤΧ) που θεσπίστηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα της 28ης Ιουλίου 1931,
όπως τούτο ίσχυε κατά την 31.12.1986 και
αναφέρονται στις πράξεις που υπόκεινται
στον ΦΠΑ. Δηλαδή καταργούνται όλες οι
διατάξεις του ΚΝΤΧ που προβλέπουν την
επιβολή τελών χαρτοσήμου στις πράξεις,
συναλλαγές, συμβάσεις κ.λπ. που υπάγονται ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ ως παραδόσεις αγαθών, ως παροχές υπηρεσιών
ή ως εισαγωγές αγαθών.
Έτος 2000: Η κατάργηση της χρήσης
«κινητού επισήματος» - Η «Υπεύθυνη δήλωση»
Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του Ν. 2873/2000,
με έναρξη ισχύος από 1/1/2001, ορίζεται
ότι η χρήση κινητού επισήματος (το «επίσημα» είναι η διακριτική σφραγίδα που
ξεχωρίζει ένα αντικείμενο και πιστοποιεί
τη γνησιότητά του ή γενικότερα τις ιδιότητες που αποδεδειγμένα έχει) για είσπραξη
οποιουδήποτε αναλογικού ή πάγιου τέλους
χαρτοσήμου καταργείται.
Στο παρελθόν η υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δημόσιας αρχής ρυθμιζόταν από το
νομοθετικό διάταγμα 105/1969, γι’ αυτό και
έχει καθιερωθεί η έκφραση «υπεύθυνη
δήλωση του νόμου 105». Σήμερα ρυθμίζεται
από το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.
Έως το 2001 η υπεύθυνη δήλωση έπρεπε
να συνταχθεί σε ειδικό έγγραφο και να καταβληθεί τέλος χαρτοσήμου. Από το 2001

ΜΑΡΤΙΟΣ

αλατιού, πετρελαίου, σπίρτων, τραπουλόχαρτων, τσιγαρόχαρτων και σμυρίδας Νάξου, ο φόρος καπνού, τα τέλη χαρτοσήμου
και οι δασμοί του τελωνείου Πειραιά.
Έτος 1931: Νέος νόμος «Περί τελών χαρτοσήμου» (Ο παλαιότερος εν ισχύ σήμερα
φορολογικός νόμος). Με το Π.Δ. της 28ης
Ιουλίου 1931 «Περί κώδικος των νόμων
περί τελών χαρτοσήμου» (ΦΕΚ Α´ 239/2807-1931) κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις
των νόμων 4755/13.5.1930 και του νόμου
5164/17.7.1931 σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ο
νόμος αυτός είναι ο παλιότερος εν ισχύ φορολογικός νόμος. «Αι διατάξεις του νόμου
4755 της 13ης Μαΐου 1930 “περί κώδικος
των νόμων περί τελών χαρτοσήμου” και
του νόμου 5164 της 17ης Ιουλίου 1931 “περί
τροποποιήσεως του νόμου 4755 περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου”
κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον νόμου ως κατωτέρω...»
Έτος 1961: Εισφορά ΟΓΑ επί των τελών
χαρτοσήμου. Το έτος 1961 με τον νόμο 4169
«Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (άρθρο 11), τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου προσαυξάνονται με το ποσοστό 20%
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.
Έτος 1987: Ο Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας και η κατάργηση αρκετών διατάξεων του νόμου «Περί χαρτοσήμου». Με
τον Ν.1642/1986 καθιερώθηκε στην Ελλάδα ένα καινούργιο σύστημα έμμεσης
φορολογίας, το σύστημα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Με το νέο αυτό
φορολογικό σύστημα αντικαθίσταται ένας
σημαντικός αριθμός έμμεσων φόρων.
Με την επιβολή του ΦΠΑ καταργούνται
καταρχήν όλα τα αναλογικά κυρίως τέλη

ACCOUNTANCY GREECE

➜

➜

Ο «σφραγιστός χάρτης»
Η επάνω αριστερή γωνία του φύλλου
χαρτοσήμου του Νόμου της 14(26).6.1836.
Αριστερά η σφραγίδα του χαρτοσήμου
τάξεως. Δεξιά η αχρώματη (ανάγλυφη)
σφραγίδα με τον θυρεό του κράτους και
γύρω την επιγραφή Βασίλειον της Ελλάδος. Περιέχει συμβόλαιο μεταβιβάσεως
ακινήτου του 1838.
Ο νόμος «Περί κιβδηλοποιΐας του ενσήμου χάρτου» της 12/24 Μαΐου 1843 (άρθρο
2) αλλάζει τον τύπο των σφραγίδων και
ορίζει ότι η πρώτη, μαύρη ή κόκκινη σφραγίδα φέρει τα διάσημα του κράτους και
γύρω την κατηγορία του τέλους: «Χαρτόσημον Τάξεως» ή «Χαρτόσημον Αξίας», εις
δε το κάτω ημικύκλιον το ποσό του τέλους
με αριθμό σε δραχμές ή λεπτά.
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Η δεύτερη σφραγίδα παριστάνει την
Ελλάδα «εν είδει γυναικός». Το φύλλο
χαρτοσήμου, ο «σφραγιστός χάρτης»,
χρησιμοποιήθηκε μέχρι περίπου το 1940
και αντικαταστάθηκε με άλλους τύπους
εισπράξεως φόρου, όπως το επικολλούμενο «κινητόν επίσημα», το γνωστό χαρτόσημο, που είχε θεσπισθεί με τον νόμο
ΥΠΔ’ «Περί τροποποιήσεως του νόμου
περί χαρτοσήμου» της 30ής Ιουλίου 1873,
ο οποίος όριζε ότι επιτρέπεται να κανονισθεί και άλλο σχήμα σαν του γραμματοσήμου. Η επάνω αριστερή γωνία του φύλλου
χαρτοσήμου του νόμου της 12(24).5.1843.
Αριστερά η σφραγίδα του χαρτοσήμου
τάξεως. Δεξιά η αχρώματη (ανάγλυφη)
σφραγίδα με την Ελλάδα «εν είδει καθημένης γυναικός» και γύρω η επιγραφή
Βασίλειον της Ελλάδος. Στο έξεργο: 1878.
Περιέχει απόφαση Δικαστηρίου Πρωτοδικών του 1878. Στην άχρωμη (ανάγλυφη)
σφραγίδα έχει μεταφερθεί η εικόνα της
Ελλάδος εν είδει καθήμενης γυναίκας
από τον οπισθότυπο των αναμνηστικών
μεταλλίων (επιγραφή: Graecia Rediviva)
για την ανάρρηση του Όθωνος στον θρόνο
της Ελλάδος (1832).
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