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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  

ΤΟΥ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΟΡΚΩΤΩΝ  

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(ΙΕΣΟΕΛ)  

ΤΙΜΗ  
€10  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2020

ACCOUNTANCY 
GREECE

41
ΠΕΡΙ-
ΟΔΙΚΟ 
ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙ-
ΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣ-
ΜΟΥ

Το 
στοίχημα  

της 
οικονομίας  

μετά την 
πανδημία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που διέπουν τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

• Κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 

• Ικανότητα αξιολόγησης 
οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τα Δ.Π.Χ.Α. 

Απευθύνεται σε
• Οικονομικούς διευθυντές 
• Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων 
• Στελέχη που ασχολούνται με την 

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης

την 29η Ιουλίου 2019 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)

Είναι ανοιχτό σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς.Είναι ανοιχτό σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς.
Συνεργάζεται με τους φορείς:Συνεργάζεται με τους φορείς:

Το ΙΕΣΟΕΛΙΕΣΟΕΛ
το οποίο διανύει το 23ο23ο έτος επιτυχούς λειτουργίας του, παρέχει διετή

Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση
στους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)

και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ)
που προορίζονται

για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα
για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα

της ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
& ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

www.soel.gr – www.iesoel.gr
ΑΘΗΝΑ: Καποδιστρίου 28,  10682 Τηλ. 2103891400, Φαξ 210 3825159, email: info@soel.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γιαννιτσών 32 & Καριοφύλλη, 54627. Τηλ. 2310 502980, Φαξ 2310 566387
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Λεωφ. 62 Μαρτύρων & Διονυσίου Φραγκιαδάκη 1. Τηλ. 2810 313164, Φαξ 2810 313163
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που διέπουν τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

• Κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 

• Ικανότητα αξιολόγησης 
οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τα Δ.Π.Χ.Α. 

Απευθύνεται σε
• Οικονομικούς διευθυντές 
• Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων 
• Στελέχη που ασχολούνται με την 

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών
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ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

01. 
 
 

News

04. 
 
 

Editorial

06.    
Το στοίχημα  
της οικονομίας  
μετά την παν-
δημία, Μαρία 
Ακριβού

10.    
E.E: Αναθε-
ώρηση της 
Οδηγίας για τις 
μη χρηματοοι-
κονομικές ανα-
φορές, Ροδούλα 
Ρούσου, ΣΟΛ 
Crowe

16. 
Covid-19 και 
κυβερνοασφά-
λεια:  
Ποια είναι τα 
μέτρα που μπο-
ρούν να λάβουν 
οι επιχειρήσεις,  
Στέλλα Αγγελο-
πούλου, Grant 
Thornton

18.    
Έξι προκλήσεις 
που φέρνει η 
«νέα πραγ-
ματικότητα» 
στο τραπεζικό 
σύστημα, Χά-
ρης Συρούνης, 
KPMG

20.     
Οι 8 μεγα-
τάσεις που 
διαμορφώνουν 
το σήμερα και 
το αύριο του 
κόσμου μας, EY

24.  
Η πανδημία 
δημιούργησε 
πρόσθετες προ-
κλήσεις για την 
ακεραιότητα 
των επιχειρή-
σεων, EY

26.  
Covid-19: Τα 
νέα δεδομένα 
και οι προο-
πτικές στον 
τομέα των 
εξαγορών και 
συγχωνεύσε-
ων, Δημήτρης 
Δουβρής, Grant 
Thornton, Ελί-
να Λίτσα, Grant 
Thornton

28. 
Μία από τις 
μεγαλύτερες 
αυξήσεις στην 
ιστορία των 
επενδύσεων 
στην τεχνολο-
γία προκάλεσε 
η Covid-19, 
KPMG

34.    
Εταιρική 
διακυβέρνη-
ση, Σταύρος 
Νικηφοράκης, 
AΞΩΝ, Γιάγκος 
Χαραλάμπους, 
AΞΩΝ

38. 
Η κρισιμότητα 
της εταιρικής 
διακυβέρνη-
σης για την 
επιχειρηματική 
στρατηγική και 
τη δημιουρ-
γία εταιρικής 
αξίας, Grant 
Thornton

40.    
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46.    
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η συμβολή τους 
στον έλεγχο, 
Γιώργος Καρα-
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• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥ-
ΠΏΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(IAASB) εκδίδει νέα ενημέρωση έργου 
για το ΔΠΕ 500, Ελεγκτικά Τεκμήρια. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανα-
τρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/39jV1FQ. 

• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΛΟΓΙΣΤΙ-
ΚΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(IPSASB) επιτυγχάνει για πρώτη φορά 
την ισότητα των φύλων και ανακοινώ-
νει νέα μέλη και αναπληρωτή πρόεδρο 
για το 2021. Ο Ian Carruthers θα συνεχί-
σει να ηγείται του IPSASB έως το 2024.
Τα τρία νέα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου είναι:
- Mari Kobayashi, Ιαπωνία,
- Hervé-Adrien Metzger, Γαλλία,
- Renée Pichard, Καναδάς.
Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου των οποίων ανανεώθηκε 
η θητεία είναι:
- Todd Beardsworth, Νέα Ζηλανδία,
- Neema Kiure-Mssusa, Τανζανία,
- Bernhard Schatz, Αυστρία,
- Marc Wermuth, Ελβετία. 

• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥ-
ΠΏΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(IAASB) αναζητά σχόλια σχετικά με 
την απάτη επί της δυνατότητας συνέ-
χισης δραστηριότητας μιας οντότητας 
στους ελέγχους οικονομικών καταστά-
σεων. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: https://bit.ly/3q32a2Z. 

• Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ 
(IFAC) ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΚΏΤΏΝ 
ΛΟΓΙΣΤΏΝ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΑΛΙΑΣ 
(ICAEW) κυκλοφόρησαν το πρώτο 
μέρος της εξαμερούς εκπαιδευτικής 
σειράς για το ξέπλυμα χρήματος. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
bit.ly/3lcABka. 

• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥ-
ΠΏΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(IAASB) διαθέτει νέο υλικό υποστή-
ριξης ελεγκτών - λογιστών και άλλων 
ενδιαφερομένων μερών για τη χρήση 
αυτοματοποιημένων εργαλείων και 
τεχνικών σε διαδικασίες ελέγχου. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
bit.ly/2HDDz3w. 

• Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ 
(IFAC) επικροτεί τη διαβούλευση με 
το Συμβούλιο ΔΠΧΑ για τον πίνακα 
προτύπων αειφορίας. Για περισσό-
τερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/3pXdwWi. 

• ΤΟ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ ΤΏΝ AICPA, IESBA 
ΚΑΙ IAASB εκδίδει από κοινού καθο-
δήγηση σχετικά με σημαντικές εκτι-
μήσεις επί της χρήσης ειδικών στο 
περιβάλλον Covid-19. Για περισσό-
τερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2HEKhq5. 

• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΛΟΓΙΣΤΙ-
ΚΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(IPSASB) χαιρετίζει τις συστάσεις πο-
λιτικής B20, συμπεριλαμβανομένης 
της εστίασης στην ακεραιότητα του 
δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/3mc25I1. 

Από το Γραφείο  
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ NEWS Eν περιλήψει...
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• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (IAASB) 
ανακοινώνει νέους διορισμούς μελών 
και αναπληρωτή προέδρου για το 2021. 
Τα τρία νέα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου είναι:
- Edo Kienhuis (συνεργάτης, PwC, Κάτω 
Χώρες, διορισμένος από το Forum of 
Firms),
- Diane Larsen (υπεύθυνη της Global 
Quality Enablement Leader, EY, USA, 
που ορίστηκε από το Forum of Firms),
- Wendy Stevens (Partner, National 
Practice Leader,  Quality  & Risk 
Management, Mazars, USA, υποψήφια 
από την Ένωση Διεθνών Πιστοποιημέ-
νων Επαγγελματιών Λογιστών).
Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου των οποίων ανανεώθηκε η 
θητεία είναι:
- Chun Wee Chiew (περιφερειακός επι-
κεφαλής πολιτικής ASEAN ANZ για 
την Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών - Λο-
γιστών, Σιγκαπούρη, που ορίστηκε από 
την ACCA),
- Kai-Uwe Marten (διευθυντής του 
Ινστιτούτου Λογιστικής και Ελέγ-
χου στο Πανεπιστήμιο του Ulm της 
Γερμανίας, που διορίστηκε από το 
Institut der Wirtschaftsprüfer και το 
Wirtschaftsprüferkammer στη Γερμα-
νία),

- Fernando Ruiz Monroy (Regional 
Assurance Risk Management Partner, 
EY, Mexico, υποψήφιος από το Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 
στο Μεξικό),
-  I s a b e l l e  T r a c q - S e n g e i s s e n 
(Engagement Partner, EY, Γαλλία, υπο-
ψήφια από τα ινστιτούτα Compagnie 
Nationale des Commissaires aux 
Comptes και Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts-Comptables στη 
Γαλλία). 

• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (IESBA) 
ανακοινώνει νέους διορισμούς μελών 
και αναπληρωτή προέδρου για το 2021.
Τα τέσσερα νέα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι:
- Saadiya Adam (Senior Professional 
Manager: Standards, Independent 
Regulatory Board for Auditors, IRBA, 
Νότιος Αφρική),
- Vania Borgerth (συνταξιούχος λογι-
στής και υποψήφιος διδάκτορας στη 
Λογιστική, Fucape Business School, 
Βραζιλία),
- Sung-Nam Kim (σύμβουλος μη συνερ-
γάτη, EY Korea, Κορέα),
- Yaoshu Wu (διευθύντρια Τμήματος 
Επαγγελματικών Προτύπων και Τεχνι-
κής Καθοδήγησης, Κινεζικό Ινστιτούτο 

Πιστοποιημένων Ορκωτών Λογιστών, 
CICPA, Κίνα).
Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου των οποίων ανανεώθηκε η 
θητεία για δεύτερη φορά είναι:
- Brian Friedrich (Principal, Friedrich & 
Friedrich Corp., Καναδάς),
- Winifred Kiryabwire (αναπληρωτής 
καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο 
Makerere, Ουγκάντα),
- Jens Poll (πρόεδρος της Επιτροπής 
Ελέγχου, μέλος μη Εκτελεστικού / Επο-
πτικού Συμβουλίου, Γερμανία). 

• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (IESBA) 
αναζητά συμβαλλόμενα μέρη για σημα-
ντικά ζητήματα δεοντολογίας που προ-
κύπτουν από τεχνολογικές εξελίξεις. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2V65RXC 

• ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΘΝΏΝ 
ΠΡΟΤΥΠΏΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗΣ (IAASB) για τα Πρότυπα Διαχείρισης 
Ποιότητας. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: https://bit.ly/3fEuhkA. 
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Η ανθρωπότητα σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη, 
πολυεπίπεδη κρίση. Ο συνδυασμός της πανδημίας της νόσου Covid-19 
και των διαφαινόμενων οικονομικών επιπτώσεων οδηγεί σε μια ύφεση 
άνευ προηγουμένου για την κοινωνία και για τον κόσμο του επιχειρείν, 
που πλέον πλέουν σε αχαρτογράφητα νερά.
Οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μελετούν επισταμέ-
νως τις νέες τάσεις στο επιχειρείν, τα προβλήματα που αναδύονται και 
τις πιθανές επιπλοκές από μια μη προβλέψιμη συμπεριφορά της πανδη-
μίας.
ΟΙ κυβερνήσεις αναδιατάσσουν τα φορολογικά τους εργαλεία, νέες οδη-
γίες ενσωματώνονται ή ανατρέπουν παλιότερες, οι κωδικοί υφίστανται 
πολλαπλές αλλαγές. 
Οι καταναλωτικές τάσεις και συμπεριφορές αλλάζουν, οι εταιρείες λια-
νικής όσο και εκείνες που συναλλάσσονται άμεσα με τον καταναλωτή 
επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τη δραστηριότη-
τά τους.
Σειρά διαδικτυακών συζητήσεων προσπαθούν να προσεγγίσουν τα νέα 
φαινόμενα και να προτείνουν πιθανές λύσεις σε νέα προβλήματα.
Στο πλαίσιο μιας αναδιάταξης των δυνάμεων της οικονομίας, πολλοί συ-
νιστούν μια αναδιάρθρωση της ίδιας της οικονομίας, που θα περιλαμ-
βάνει: αύξηση της παραγωγικότητας, αλλαγή του αναπτυξιακού προτύ-
που της χώρας ‒από εσωστρεφές και καταναλωτικό, σε εξωστρεφές και 
επενδυτικό‒ στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία 
και την καινοτομία, μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση κ.ά.
Στο τεύχος 41 θα βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για την 
νέα εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα αλλά και ανοίγει 
τον δρόμο σε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που μπορούν να γίνουν επ’ 
ωφελεία των κοινωνιών.

41
editorial
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Τα πατήματά τους προσπαθούν 
να βρουν εκ νέου οι ελληνικές 
επιχειρήσεις στις συνθήκες που 
διαμορφώνει το δεύτερο κατά 

σειρά lockdown που επιβάλλεται στη χώρα. 
Εστίαση, τουρισμός, γυμναστήρια, αλλά και 
ο κλάδος του θεάματος - διασκέδασης, βρί-
σκονται στο «κόκκινο», με πενιχρά έσοδα και 
τη στρατηγική για το πώς θα κινηθούν την 
επόμενη χρονιά να παραμένει αβέβαιη, όσο 
συνεχίζεται η εξάρτηση από τα κυβερνητικά 
μέτρα.

Οι εκτιμήσεις για την «τρύπα» που ανοίγει 
το δεύτερο lockdown στην οικονομία είναι 
δυσοίωνες. Ειδικότερα, το ημερήσιο κόστος 
υπολογίζεται σε 170 εκατ. ευρώ, όπερ 5,1 δισ. 
ευρώ το μήνα! Τα αρνητικά οικονομικά στοι-
χεία και η παράταση του κλεισίματος των 
καταστημάτων, λόγω του υψηλού αριθμού 
κρουσμάτων στη χώρα μας, ανάγκασαν και 
το Υπουργείο Οικονομικών να μεταβάλει 
επί τα χείρω τις αρχικές προβλέψεις του, 
θέτοντας ως βάση το δυσμενές σενάριο 
του προσχεδίου του προϋπολογισμού για 
το 2021. Με τις δαπάνες να ξεπερνούν φέτος 
τα 70 δισ. ευρώ, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης τοπο-
θετεί την ύφεση το 2020 λίγο πάνω από το 
10%, από 8,2% που ήταν η αρχική πρόβλεψη, 
ενώ το χρέος αναμένεται να ξεπεράσει το 
200%, για να κυμανθεί μεταξύ 204% - 206%. 
Από το «χειρόφρενο» που βάζει στην αγο-
ρά το δεύτερο lockdown o φετινός τζίρος 

των επιχειρήσεων υπολογίζεται ότι θα κά-
νει βουτιά αξίας 40 δισ. ευρώ, χάνοντας το 
20% των συνολικών πωλήσεων, κάτι που 
δεν συνέβη ούτε στα χρόνια της κρίσης και 
των μνημονίων.

Σύμφωνα δε με έρευνα που εκπόνησε 
για λογαριασμό του ΕΒΕΑ η Alco, σε δείγμα 
400 επιχειρήσεων το διάστημα 19-26 Οκτω-
βρίου 2020, προκύπτει ότι εννέα στις δέκα 
επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση εσόδων, 
ενώ στην πλειοψηφία τους (65%) θεωρούν 
ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί έως τότε δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. 
Το ερώτημα που τίθεται είναι πόσο πιο βα-
ρύς θα είναι ο λογαριασμός όταν επιστρέψει 
η αγορά στην κανονικότητα. Από την πλευ-
ρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. 
Κωνσταντίνος Μίχαλος, τόνισε την ανάγκη 
λήψης πρόσθετων μέτρων από την πολιτεία 
για τη στήριξη της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, μέσα από μια συνταγή που θα 
βασίζεται στη σύμπνοια και τη συνεννόηση. 

Για τη δυσκολότερη οικονομική συγκυρία 
που αντιμετωπίζει μεταπολεμικά ο παγκό-
σμιος τουρισμός έκανε λόγο ο πρόεδρος 
του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, υπογραμμίζο-
ντας πως οποιαδήποτε πρόβλεψη για την 
πορεία του κλάδου θα ήταν ριψοκίνδυνη, 
από τη στιγμή που επικρατεί αβεβαιότη-
τα και τα κράτη, οι επιχειρήσεις αλλά και 
οι κοινωνίες βρίσκονται σε έναν διαρκή 
αγώνα επιβίωσης.

Το 2020 φαινόταν μια πολλά υποσχόμε-

νη χρονιά για την Ελλάδα, ο τουρισμός της 
οποίας θα κατέγραφε για 8η συνεχή χρονιά 
άνοδο, ωστόσο, το κλείσιμο των συνόρων 
και η διακοπή της πτητικής λειτουργίας αρ-
κετών αεροπορικών εταιρειών οδήγησαν 
σε πτώση 80% των εσόδων του 2019. Από 
αυτή την εξέλιξη δεν θα μπορούσαν βέβαια 
να μην επηρεαστούν και αλληλένδετοι κλά-
δοι, με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ να εκτιμά ότι 
κάποιοι εξ αυτών θα χρειαστούν στήριξη 
όλο το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ο ίδιος εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει 
να αποφασιστεί σε κεντρικό ευρωπαϊκό 
επίπεδο ένας ενιαίος κανόνας, ακόμη και 
σκληρός, για το πότε θα επιβάλλεται η κα-
ραντίνα και όχι κάθε χώρα από μόνη της να 
κάνει ό,τι θέλει. Διαφορετικά δεν θα δούμε 
ανάκαμψη το 2021.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Για μια εντελώς νέα κατά-
σταση, στην οποία θα πρέπει 
επιχειρήσεις και προορι-
σμοί να προσαρμοστούν σε 
μια σειρά αλλαγών, που θα 

είναι μεγαλύτερες από αυτές 
που βιώσαμε τα τελευταία πενήντα χρόνια 
μαζί, κάνει λόγο ο Γιάννης Τσάκαλος, CEO 
της AQ Strategy, ο οποίος διαθέτει εμπειρία 
στον κλάδο του τουρισμού που ξεπερνά τις 
τρεις δεκαετίες.

«Με στρατηγική σκέψη, σχέδιο και σύγ-
χρονα εργαλεία (κυρίως digital), το μάρ-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Το στοίχημα  
της οικονομίας  

μετά την πανδημία 

ΜΑΡΊΑ ΑΚΡΊΒΟΎ
Δημοσιογράφος
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κετινγκ θα πρωταγωνιστήσει την επόμενη 
μέρα. Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, συνε-
χής ανάλυση των δεδομένων και δυναμικά 
μοντέλα με μοναδικά οικοσυστήματα ανά 
περίπτωση, θα δίνουν μια συνεχή κατα-
γραφή της κατάστασης και άρα θα βοηθούν 
στην εφαρμογή της στρατηγικής» αναφέρει 
στο Accountancy Greece.

Φύσει και θέσει αισιόδοξος, πιστεύει ότι 
η υγειονομική κρίση που διανύουμε μπορεί 
να αποτελέσει μια σπουδαία ευκαιρία για 
όλους. Έτσι και για τη χώρα μας, ήρθε η ώρα 
να δημιουργήσουμε ένα νέο αφήγημα που 
να βασίζεται στις ανθρώπινες αξίες, στις 
εμπειρίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Πέρα από το ήλιος και θάλασσα, το νέο 
αφήγημα πρέπει να αναδείξει την ελληνι-
κή γαστρονομία και το κρασί, τα μοναδικά 
προϊόντα, τον πολιτισμό, τους νέους ανθρώ-
πους, τη σύγχρονη τέχνη, τη νέα Ελλάδα στο 
σύνολό της. Κάθε τόπος σε αυτή τη χώρα εί-
ναι ξεχωριστός και έχει μια συναρπαστική 
ιστορία να πει. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή 
χώρα, με ανοιχτούς ανθρώπους, που ξέρουν 
πώς να καλωσορίζουν ταξιδιώτες απ’ όλο 
τον κόσμο όλο τον χρόνο και να τους προ-
σφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Ειδικά για 
τις γενιές που θα είναι και οι μελλοντικοί 
μας επισκέπτες, η εμπειρία είναι και θα 
είναι βασική παράμετρος για την επιλογή 
του προορισμού και της επιχείρησης που θα 
επιλέξουν» τονίζει ο κ. Τσάκαλος.

Αναγνωρίζει πως σε αυτή τη φάση, δε-

δομένων των πρωτόγνωρων συνθηκών, θα 
πρέπει πρωτίστως να φροντίσουμε για την 
επιβίωσή μας, παραμένοντας ψύχραιμοι και 
διαβάζοντας τα δεδομένα.

Πεποίθησή του είναι πως η επταετία 
2023-2030 θα είναι η καλύτερη περίοδος 
για τον παγκόσμιο τουρισμό και οι γενιές 
που θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς 
πελάτες θα είναι στην πλειοψηφία τους 
millennials και άνθρωποι που ανήκουν 
στην Generation Z. Γενιές που έχουν γεν-
νηθεί μέσα στην τεχνολογία, που θέλουν 
να γυρίσουν τον πλανήτη και να συλλέξουν 
μοναδικές εμπειρίες. Εξηγεί πως βασικό 
κριτήριο για την επιλογή τόσο ενός προο-
ρισμού όσο και ενός καταλύματος θα είναι 
η εμπειρία που μπορούν να αποκομίσουν. 
Πρόκειται για ταξιδιώτες που αγωνιούν για 
τον πλανήτη και γι’ αυτούς πια ο άνθρωπος, 
η κοινωνία και το περιβάλλον θα βρεθούν 
στο επίκεντρο της σκέψης τους.

Η ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ Η ΠΤΏΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΖΙΡΟΥΣ

«Το πετρέλαιο θέρμανσης 
κινείται αυτή τη στιγμή στο 
-15%. Παρά το αρνητικό 
πρόσημο, το ποσοστό αυτό 

θεωρείται καλό, αν λάβει 
κανείς υπόψη τη μεγάλη απο-

θεματοποίηση στο πρώτο τετράμηνο του 
έτους. Ο κόσμος μένει πολλές ώρες με τα 
παιδιά του στο σπίτι, οι τιμές έχουν υποχω-

ρήσει στα 700 ευρώ/κυβικό, από 800 ευρώ/
κυβικό που ήταν το αντίστοιχο διάστημα 
πέρυσι, και εκτιμούμε ότι η κατάσταση θα 
παραμένει σταθερή και στις γιορτές» τονί-
ζει ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ και διευθύνων 
σύμβουλος της «Ελίν», Γιάννης Αληγιζάκης.

Ο ίδιος εκτιμά ότι το πρόβλημα στην αγο-
ρά θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2021, με μεγαλύτερο χαμέ-
νο να είναι το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο 
αυτή τη στιγμή έχει χάσει μεσοσταθμικά 
το 30% του τζίρου του, με την περιφέρεια, 
ωστόσο, να κρατά καλύτερη αντίσταση από 
τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Είναι γεγονός ότι το κλείσιμο των κατα-
στημάτων εστίασης, η τηλεργασία, αλλά 
και το κλείσιμο των σχολείων, έχουν πε-
ριορίσει σημαντικά την κινητικότητα των 
πολιτών, στερώντας από τα βενζινάδικα 
έσοδα τα οποία δύσκολα θα μπορέσουν 
να ανακτήσουν. Όμως η κατάσταση είναι 
σαφώς καλύτερη από εκείνη στο πρώτο 
lockdown, όπου η καθολική τηλεργασία 
μεταφράστηκε σε πτώση -60% για το πε-
τρέλαιο κίνησης.

«Ευτυχώς στο δεύτερο lockdown η τη-
λεργασία αγγίζει το 50%, πράγμα που σημαί-
νει ότι περισσότερα αυτοκίνητα βρίσκονται 
στους δρόμους. Υπάρχει μια ομαλότητα 
στην αγορά και απρόσκοπτη τροφοδοσία. 
Οι τιμές είναι από τις χαμηλότερες που 
έχει καταγράψει ποτέ η αγορά και είναι 
μια εξαιρετικά καλή περίοδος που ευνοεί 
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τους καταναλωτές» λέει χαρακτηριστικά 
ο κ. Αληγιζάκης.

Προσθέτει, ωστόσο, πως, παρά την πρόθε-
ση των καταναλωτών για αγορά πετρελαί-
ου, η έλλειψη ρευστότητας και η αβεβαιότη-
τα για το μέλλον της αγοράς εργασίας κάνει 
τους Έλληνες να είναι πολύ προσεκτικοί σε 
οποιαδήποτε σπατάλη μπορεί να κατεβάσει 
αρκετά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σε κάθε περίπτωση, και οι εταιρείες πε-
τρελαιοειδών κρατούν στάση αναμονής, 
αφού η πορεία του κλάδου βρίσκεται σε 
συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας, 
η οποία καθορίζει τη λειτουργία των επιχει-
ρήσεων. Μεταφράζοντας τις υφιστάμενες 
γεωπολιτικές συνθήκες, ο κ. Αληγιζάκης 
καταλήγει στο συμπέρασμα πως η τιμή του 
πετρελαίου διεθνώς θα παραμείνει σε χα-
μηλά επίπεδα για αρκετό διάστημα ακόμα.

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ανάχωμα στους κατακρημνισμένους ισο-
λογισμούς φαίνεται να είναι το ηλεκτρονι-
κό εμπόριο, το οποίο καταγράφει επίπεδα 
ρεκόρ σε μια χώρα που οι offline πωλήσεις 
των φυσικών καταστημάτων έχουν, με με-
γάλη διαφορά, τη μερίδα του λέοντος.

Το φαινόμενο κορωνοϊός έχει φέρει τα 
πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία, δι-
αταράσσοντας τις υφιστάμενες ισορροπίες. 
Όμως, όπως συμβαίνει με όλες τις κρίσεις 
–οικονομικές, κοινωνικές, γεωπολιτικές– 
έτσι και στην περίπτωση της πανδημίας, 
εκτός από τα εμπόδια και τις αλλαγές που 
παρουσιάζονται και ανατρέπουν την κανο-
νικότητα, δημιουργούνται παράλληλα και 
ευκαιρίες. Έπειτα από μια δεκαετή ύφεση, 
την έλευση της τέταρτης βιομηχανικής 
επανάστασης και του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων 
έχουν αντιληφθεί πως για να επιβιώσουν 
και να αναπτυχθούν την επόμενη ημέρα, 
απαιτείται προσαρμοστικότητα στα νέα δε-
δομένα, αλλά και επενδύσεις σε τεχνολογία 

και ανθρώπινο δυναμικό. 
Ο παρονομαστής είναι κοινός για όλους 

και ακούει στο όνομα Covid-19, ωστόσο, το 
αποτέλεσμα που θα προκύψει είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένο με το μείγμα στρατηγικής 
που θα υιοθετήσει κάθε εταιρεία.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ ΤΑ DELIVERY
Τα καταστήματα στον χώρο 
της εστίασης έχουν κλείσει, 
ωστόσο, οι καταναλωτές 
που επέλεγαν να πραγμα-
τοποιήσουν την έξοδό τους 

σε κάποιο εστιατόριο πλέον 
στρέφονται στο delivery, το οποίο κρατά 
στη ζωή χιλιάδες επιχειρήσεις.

Όπως επιβεβαιώνει στο Accountancy 
Greece ο Παμίνος Κυρκίνης, εκ των συνι-
δρυτών της e-food.gr, τους τελευταίους 
μήνες παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση 
στις online παραγγελίες και ολοένα και 
περισσότερες επιχειρήσεις εντάσσονται 
στο δίκτυο των συνεργατών του e-food, το 
οποίο το 2015 πέρασε στα χέρια της γερμα-
νικής Delivery Hero.

«Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των συνερ-
γαζόμενων καταστημάτων είναι πάνω από 
10.000. Η εταιρεία μας αναπτύσσεται μήνα-
μήνα και έχει επενδύσει από τον Μάρτιο 
στην αύξηση του στόλου των διανομέων, 
οι οποίοι έως το τέλος του χρόνου θα ξεπε-
ράσουν τους 1.000. Δεν θέλουμε να κλείσει 
κανένα εστιατόριο, γι’ αυτό και προσπα-
θούμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών».

Εξηγεί πως η επένδυση στον στόλο έρ-
χεται για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, 
αλλά και για να υποστηρίξει τη διανομή για 
λογαριασμό εστιατορίων που δεν διέθεταν 
αυτή την υπηρεσία.

«Για εμάς, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής 
παραμένει το τηλέφωνο. Τα στοιχεία πά-
ντως δείχνουν ότι η συνολική εμπειρία που 
μπορεί να βιώσει κάποιος από την online 
παραγγελία δύσκολα θα τον κάνει να επι-

στρέψει στο τηλέφωνο. Άλλωστε είναι 
εξαιρετική η εμπειρία να απολαύσει κάνεις 
φαγητό στο σπίτι σαν να ήταν στο εστιατό-
ριο με την παράδοση να πραγματοποιείται 
σε λιγότερο από μισή ώρα» επισημαίνει ο 
κ. Κυρκίνης.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ONLINE ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ 
ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Γοργούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης καταγράφουν και οι 
αγορές μέσω Διαδικτύου 
στα σουπερμάρκετ. Λίγο 

το προηγούμενο lockdown, 
λίγο ο ψηφιακός μετασχηματι-

σμός, η εξοικείωση με τις online συναλλα-
γές, αλλά και η έλλειψη πολύτιμου χρόνου, 
ήταν αρκετά για να αντικατασταθεί μέρος 
της φυσικής εμπειρίας και να μετατοπιστεί 
στην ψηφιακή σφαίρα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι, πλην ελαχί-
στων εξαιρέσεων, δεν είδαμε να γίνεται 
«πόλεμος» για ένα ρολό χαρτί υγείας ή για 
αντισηπτικά και μακαρόνια, και να αδειά-
ζουν μέσα σε λίγα λεπτά ολόκληρα ράφια, 
όπως έγινε στο προηγούμενο lockdown.

«Ο κόσμος παραμένει πεσμένος ψυχολο-
γικά, ωστόσο, θεωρώ ότι οι καταναλωτές 
είναι πολύ πιο ψύχραιμοι συγκριτικά με το 
προηγούμενο lockdown, διότι γνωρίζουν 
την κατάσταση που καλούνται να διαχει-
ριστούν. Ως εταιρεία καταγράφουμε μία 
ανοδική πορεία και μάλιστα μία βδομάδα 
πριν ανακοινωθούν τα μέτρα είδαμε τις 
παραγγελίες να σημειώνουν σημαντική 
αύξηση. Βέβαια δεν αναμένεται να δούμε τα 
νούμερα που καταγράφηκαν τον Μάρτιο και 
τον Απρίλιο. Τότε υπήρχε ο φόβος ότι στα 
σουπερμάρκετ δεν θα υπήρχαν βασικά είδη 
πρώτης ανάγκης. Αυτό έχει αλλάξει» τονί-
ζει η Ζήνα Μαυροειδή, CEO του e-fresh.gr.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι καταναλω-
τές που προστέθηκαν στο πελατολόγιο της 
εταιρείας από το πρώτο lockdown εξακο-
λουθούν και κάνουν αγορές, γεγονός που 
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καταδεικνύει ότι τα online ψώνια στο σου-
περμάρκετ δεν αποτελούν λύση ανάγκης, 
αλλά εντάσσονται σταδιακά στην καθημε-
ρινότητά μας. Μάλιστα, η εκτίμηση της κ. 
Μαυροειδή είναι πως ένα κομμάτι από τα 
ψώνια του μήνα, το «γερό», όπως λέμε, σου-
περμάρκετ, θα περάσει στο online κανάλι, 
με τους καταναλωτές να επισκέπτονται 
τα φυσικά καταστήματα μόνο για να προ-
μηθευτούν προϊόντα που λείπουν από το 
ντουλάπι και τα χρειάζονται άμεσα.

ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΟΙΡΑ Η ΣΏΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ

Από τις πρώτες επιχειρήσεις που κα-
τέβασαν ρολά ήταν τα γυμναστήρια. Οι 
αντιδράσεις από τους επαγγελματίες του 
κλάδου είναι έντονες, καθώς θεωρούν ότι 
η επανέναρξη της λειτουργίας τους θα συ-
νοδευτεί από λουκέτα. Αυτή τη στιγμή περί 
τις 2.500 επιχειρήσεις, στις οποίες απασχο-
λούνται 42.000 εργαζόμενοι, ανησυχούν για 
τη βιωσιμότητά τους αλλά και για το πώς θα 
διαμορφωθεί το σκηνικό την επόμενη μέρα.

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, γενικός δι-
ευθυντής του ελληνικού τμήματος της 
Johnson Health Tech, στην οποία ανήκει 
το brand Matrix Fitness, υπογραμμίζει 
πως τα γυμναστήρια υπέστησαν έντονη 
δυσφήμιση, καθώς παρουσιάστηκαν στο 
ευρύ κοινό ως πηγή κινδύνου, κατηγορία 
η οποία βασίστηκε αποκλειστικά και μόνο 
σε ένα κρούσμα που παρουσιάστηκε τον 
Μάρτιο σε γνωστή αλυσίδα γυμναστηρίων. 
Απόρροια δε της πτώσης του τζίρου των 
γυμναστηριούχων είναι η συνεπακόλου-
θη πτώση στον επαγγελματικό εξοπλισμό, 
τόσο των γυμναστηρίων όσο και των ξενο-
δοχείων, που αγγίζει το 60%.

«Από όταν ξανανοίξαμε και με τα νέα 
μέτρα που έλαβαν οι επιχειρηματίες, τα 
γυμναστήρια αποτελούν ασφαλείς προ-
ορισμούς. Μην ξεχνάτε πως από το 50% 
της λειτουργίας τους πήγαν στο 35%, εφό-
σον ανά 15 τ.μ. αντιστοιχεί ένα άτομο. Τα 

μηχανήματα αποστειρώνονται διαρκώς 
και τα μέτρα τηρήθηκαν από όλους τους 
επαγγελματίες του κλάδου. Λειτουργούμε 
κάτω από ειδικές συνθήκες και μάλιστα 
επιζήμιες. Θα μπορούσαν να επιτρέπουν 
την προσωπική προπόνηση με ραντεβού ή 
να γίνεται άθληση σε εξωτερικό χώρο. Το 
να κλείσει εντελώς ο κλάδος είναι πέρα 
από κάθε λογική» τονίζει.

Παράλληλα, υπενθυμίζει πως ο κλάδος 
της γυμναστικής έχει υψηλά λειτουργικά 
κόστη, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις 
συντηρούν μεγάλους χώρους, άρα πληρώ-
νουν και υψηλά ενοίκια, ενώ συντηρούν 
και μεγάλο αριθμό προσωπικού. Η εκτίμη-
σή του είναι πως μέσα στο 2021 ένα 5% με 
10% των γυμναστηρίων ενδεχομένως να 
κλείσει. Κυρίως αυτά που έτσι κι αλλιώς 
αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

«Θεωρώ ότι ο κλάδος της υγείας μετά τη 
λήξη της πανδημίας θα παρουσιάσει αυξη-
τική τάση και θα είναι πρώτος σε ζήτηση. 
Η υπηρεσία υγείας είναι ανερχόμενη και 
προς το παρόν δεν βλέπω κάποιο μεγάλο 
ανταγωνιστή να εμφανίζεται στον κλάδο. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε ανα-
κατατάξεις. Κάποιες παλιές επιχειρήσεις 
θα κλείσουν, ωστόσο αυτές θα αντικατα-
σταθούν με νέα γυμναστήρια» καταλήγει.

Ο ΚΟΡΏΝΟΪΟΣ ΔΙΑΒΡΏΣΕ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

Το ελληνικό μάρμαρο, ένα 
άκρως εξαγωγικό προϊόν, 
που θεωρείται από τα κα-
λύτερα διεθνώς και έχει 
«ντύσει» τα πιο εμβληματι-

κά κτίρια στον κόσμο, δέχτηκε 
ισχυρό πλήγμα, λόγω του lockdown και της 
συνεπακόλουθης παύσης των εμπορικών 
δραστηριοτήτων μεταξύ τρίτων χωρών, 
ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται 
ότι θα μπουν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
στον «πάγο» πάσης φύσεως κατασκευαστι-
κά projects.

Όπως επιβεβαιώνει η αντιπρόεδρος της 
μαρμαροβιομηχανίας «Ικτίνος» και πρόε-
δρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμά-
ρου Μακεδονίας - Θράκης (ΣΕΜΜΘ), Τζού-
λη Χαϊδά, οι αντίξοες συνθήκες που επι-
κρατούν στην παγκόσμια οικονομία ήταν 
λογικό να επηρεάσουν και τις εξαγωγές 
μαρμάρων, καθώς το διεθνές εμπόριο ταλα-
νίζεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Οι τεράστιες αλλαγές, όπως ο περιορι-
σμός των μετακινήσεων, η αβεβαιότητα 
των καταναλωτών παγκοσμίως κ.ά., περι-
όρισαν πολύ την ανάπτυξη του κλάδου και 
έγινε ευθύς αμέσως κατανοητό ότι έπρεπε 
να βρεθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί και 
διαδικασίες που θα επέτρεπαν μία άμεση 
και αποτελεσματική αντίδραση σε αυτή την 
απρόβλεπτη κατάσταση.

«Η μετάβαση πολλών επιχειρήσεων 
του κλάδου στην ψηφιακή εποχή μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ήταν το πρώ-
το βήμα. Φυσικά, πολλές εταιρείες είχαν 
επενδύσει και προ Covid-19 στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των 
τεχνολογικών τους υποδομών. Συνεπώς, 
υπήρχε η ευελιξία στις επιχειρηματικές 
δράσεις, μέσα από ένα νέο επιχειρηματικό 
μοντέλο και με τέτοιες οργανωτικές δομές, 
ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό τους 
με νέες, ψηφιακές δεξιότητες. Ακόμη και οι 
επιχειρήσεις που δεν ήταν προετοιμασμέ-
νες προσπάθησαν να “συμμορφωθούν” με 
απλοποίηση διαδικασιών για την “ανέπαφη 
επικοινωνία” με τους πελάτες μέσω του 
ψηφιακού μετασχηματισμού» επισημαίνει 
η κ. Χαϊδά.

Αναφερόμενη στο μέτωπο της αγοράς 
ακινήτων και στον ρόλο που παίζουν τόσο 
οι οικονομικές όσο και οι γεωπολιτικές εξε-
λίξεις στο «ξεπάγωμα» σημαντικών έργων, 
η κ. Χαϊδά επιβεβαιώνει με τη σειρά της ότι 
το real estate παραμένει στάσιμο. Εκτιμά, 
ωστόσο, ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οι 
προοπτικές είναι θετικές και ότι το 2021 θα 
δούμε ανάκαμψη της αγοράς.
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Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
συνοπτική έκθεση1 με τα συμπε-
ράσματα που προέκυψαν από τη 

δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε για 
τη συλλογή των απόψεων των ενδιαφερό-
μενων μερών, σχετικά με την αναθεώρηση 
της Οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική 
αναφορά (Οδηγία 2014/95/ΕΕ, «NFRD»).

Πρόκειται για μια έκθεση όπου συνοψίζο-
νται 588 απαντήσεις που ελήφθησαν κατά 
τη δημόσια διαβούλευση, σχετικά με την 
αναθεώρηση της Οδηγίας NFRD, στο διάστη-
μα 20 Φεβρουαρίου 2020 - 11 Ιουνίου 2020.

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (NFRD)

Η Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική 
αναφορά (Οδηγία 2014/95/ΕΕ) είναι τρο-
ποποίηση της λογιστικής Οδηγίας (Οδηγία 
2013/34 / ΕΕ). Απαιτεί ορισμένες μεγάλες 
εταιρείες να συμπεριλάβουν μια μη χρημα-
τοοικονομική αναφορά ως μέρος των ετή-
σιων υποχρεώσεων δημόσιας αναφοράς. Οι 

εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής της NFRD έπρεπε να υποβάλουν έκθεση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της, για πρώτη 
φορά το 2018 (για το οικονομικό έτος 2017).

Στην Ελλάδα η Οδηγία ενσωματώθηκε με 
τον Ν. 4403/2016 στον Ν. 2190/1920 και στη 
συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ν. 4548/2018, 
στα άρθρα 151 για τις ετήσιες και 154 για τις 
ενοποιημένες εκθέσεις.

Η Οδηγία της Ε.Ε. απαιτεί από τις μεγάλες 
εταιρείες να γνωστοποιούν ορισμένες πλη-
ροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 
τους και τη διαχείριση κοινωνικών και πε-
ριβαλλοντικών προκλήσεων.

Αυτό βοηθά τους επενδυτές, τους κατανα-
λωτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
και άλλους ενδιαφερόμενους να αξιολογή-
σουν τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις 
των μεγάλων εταιρειών και ενθαρρύνει αυ-
τές τις εταιρείες να αναπτύξουν μια υπεύ-
θυνη προσέγγιση στις επιχειρήσεις τους.

Η ανωτέρω Οδηγία: 
- Ισχύει για μεγάλες οντότητες δημοσίου 

συμφέροντος με περισσότερους από 500 

υπαλλήλους. Στην πράξη περιλαμβάνει με-
γάλες εισηγμένες εταιρείες και μεγάλες 
τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες (είτε 
είναι εισηγμένες είτε όχι) –όλες υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν περισσότερους από 
500 υπαλλήλους.

- Εντοπίζει τέσσερα ζητήματα αειφορίας 
(περιβάλλον, κοινωνικά θέματα και θέματα 
εργαζομένων, ανθρώπινα δικαιώματα και 
δωροδοκία και διαφθορά) και σε σχέση με 
αυτά τα ζητήματα απαιτεί από τις εταιρείες 
να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με 
το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τις πολιτι-
κές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοζό-
μενων διαδικασιών δέουσας επιμέλειας), τα 
αποτελέσματα, τους κινδύνους και τη δια-
χείριση κινδύνων και τους βασικούς δείκτες 
απόδοσης (Key Performance Indicators, KPI 
) που σχετίζονται με την επιχείρηση. Δεν ει-
σάγει ούτε απαιτεί τη χρήση ενός προτύπου 
ή πλαισίου μη χρηματοοικονομικής αναφο-
ράς, ούτε επιβάλλει λεπτομερείς απαιτήσεις 
γνωστοποίησης, όπως καταλόγους δεικτών 
ανά τομέα.

E.E.: Αναθεώρηση 
της Οδηγίας 

για τις μη 
χρηματοοικονομικές 

αναφορές 

ΡΟΔΟΎΛΑ ΡΟΎΣΟΎ
Επικεφαλής Ποιοτικού Ελέγχου, ΣΟΛ Crowe
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- Απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύ-
πτουν πληροφορίες «...στο βαθμό που είναι 
απαραίτητο για την κατανόηση της εξέλιξης, 
της απόδοσης, της θέσης και του αντίκτυπου 
των δραστηριοτήτων της εταιρείας». Αυτό 
σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να αποκαλύ-
πτουν όχι μόνο πώς τα ζητήματα αειφορίας 
μπορούν να επηρεάσουν την εταιρεία, αλλά 
και πώς επηρεάζει η εταιρεία την κοινωνία 
και το περιβάλλον. Αυτή είναι η λεγόμενη 
διπλή προοπτική σημαντικότητας (double 
materiality perspective).

Το 2017, όπως απαιτείται από την Οδηγία, η 
Επιτροπή δημοσίευσε μη δεσμευτικές οδη-
γίες για τις εταιρείες σχετικά με τον τρόπο 
αναφοράς μη χρηματοοικονομικών πληρο-
φοριών2. Τον Ιούνιο του 2019, στο πλαίσιο 
του σχεδίου δράσης για χρηματοδότηση της 
αειφόρου ανάπτυξης (Sustainable Finance 
Action Plan), η Επιτροπή δημοσίευσε πρό-
σθετες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με την υποβολή πληροφοριών σχετικά με 
το κλίμα, οι οποίες ενσωματώνουν τις συ-
στάσεις της ειδικής ομάδας για την υπο-

βολή πληροφοριών - δημοσιοποίηση γνω-
στοποιήσεων που σχετίζονται με το κλίμα 
(Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures)3.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Στην ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία4 (European Green Deal), 
τον Δεκέμβριο του 2019, η Επιτροπή δεσμεύ-
τηκε να επανεξετάσει τη NFRD ως μέρος της 
στρατηγικής για την ενίσχυση των βάσεων 
της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτή η δημόσια 
διαβούλευση είναι μέρος της συνολικής 
στρατηγικής διαβούλευσης για τη συλλογή 
των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών 
σχετικά με την αναθεώρηση της NFRD.

Το έγγραφο διαβούλευσης δημοσιεύθηκε 
στις 20 Φεβρουαρίου 2020. Λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊού, η προθεσμία για τις 
απαντήσεις παρατάθηκε κατά ένα μήνα, έως 
τις 11 Ιουνίου 2020. 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμ-
μα εργασίας της Επιτροπής για το 2020, η 

Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει πρόταση 
σχετικά με την NFRD το πρώτο τρίμηνο του 
2021.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Οι μεμονωμένες εταιρείες ήταν η μεγαλύ-
τερη ενιαία ομάδα ερωτηθέντων (32%), ακο-
λουθούμενη από επιχειρηματικές ενώσεις 
(20%) και μη κυβερνητικές οργανώσεις (14%).

Από τους ερωτηθέντες που ήταν εταιρεί-
ες, το 70% ήταν μεγάλες εταιρείες και το 30% 
ήταν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό ερωτη-
θέντων ήταν η Γερμανία (18%), ακολουθού-
μενη από το Βέλγιο (14%), τη Γαλλία (10%), 
την Ισπανία (9%), την Ιταλία (6%) και την Ολ-
λανδία (6%). Από χώρες εκτός Ε.Ε. υπήρχε 
σημαντικός αριθμός απαντήσεων από το 
Ηνωμένο Βασίλειο (9%) και τις ΗΠΑ (4%).

 Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν 
εάν ήταν αυτοί που καταρτίζουν εκθέσεις 
μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (δη-
λαδή εταιρείες που αναφέρουν αυτές τις 
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πληροφορίες) ή εάν ήταν χρήστες τέτοιων 
πληροφοριών. Το 29% δήλωσε ότι ήταν και 
αυτοί που καταρτίζουν εκθέσεις μη χρημα-
τοοικονομικών πληροφοριών και χρήστες 
μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, το 
22% ήταν μόνο χρήστες και το 21% ήταν μόνο 
αυτοί που καταρτίζουν εκθέσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΏΝ ΒΑΣΙΚΏΝ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΏΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σε γενικές γραμμές η ανάλυση δείχνει ότι 
υπάρχει ισχυρή υποστήριξη, μεταξύ άλλων, 
στα εξής θέματα:

î Τη χρήση ενός κοινού προτύπου μη χρη-
ματοοικονομικής αναφοράς που θα επιλύει 
ζητήματα αξιοπιστίας, συγκρισιμότητας και 
συνάφειας δεδομένων (υποστήριξη από 82% 
των ερωτηθέντων).

î Ενίσχυση των απαιτήσεων σχετικά με 
την παροχή διασφάλισης επί της μη χρη-
ματοοικονομικής αναφοράς –οι χρήστες 
της μη χρηματοοικονομικής αναφοράς θα 
ήθελαν να έχουν υποχρεωτική εύλογη δι-
ασφάλιση, ενώ αυτοί που καταρτίζουν εκ-
θέσεις μη χρηματοοικονομικής αναφοράς 
προτιμούν περιορισμένη διασφάλιση.

î Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
NFRD και σε άλλες κατηγορίες εταιρειών. 

î Γνωστοποίηση της διαδικασίας εκτίμη-
σης του ουσιώδους από τις εταιρείες.

î Απλοποιημένα πρότυπα για τις ΜμΕ, για 
τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

î Ψηφιοποίηση των μη χρηματοοικονο-
μικών πληροφοριών.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:

Προβλήματα για τους χρήστες μη χρημα-
τοοικονομικών αναφορών: Η πλειονότητα 
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι μη χρημα-
τοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρουν 
οι εταιρείες είναι ανεπαρκείς όσον αφορά 
τη συγκρισιμότητα (71% των ερωτηθέντων), 
την αξιοπιστία (60%) και τη συνάφεια (57%). 
Κοιτάζοντας μόνο τους ερωτηθέντες που 
αυτοπροσδιορίστηκαν ως χρήστες μη χρη-
ματοοικονομικών αναφορών, τα στοιχεία 
αυτά ανέρχονται σε 84%, 74% και 70% αντί-
στοιχα.

Προβλήματα γι’ αυτούς που καταρτίζουν 
τις μη χρηματοοικονομικές αναφορές: 64% 
των ερωτηθέντων που είναι ή που εκπρο-
σωπούν αυτούς που καταρτίζουν εκθέσεις 

(αναφέρουσες εταιρείες) δήλωσαν ότι οι 
πρόσθετες απαιτήσεις για μη χρηματοοι-
κονομικές πληροφορίες, για παράδειγμα από 
οργανισμούς αξιολόγησης ή ΜΚΟ, αποτελούν 
σημαντικό πρόβλημα και 38% αντιμετώπι-
σαν σημαντικά προβλήματα σχετικά με την 
πολυπλοκότητα της τρέχουσας κατάστασης 
και τον καθορισμό των πληροφοριών που 
πρέπει να αναφέρονται.

Πολύ ισχυρή υποστήριξη για την απαί-
τηση από τις εταιρείες να χρησιμοποιούν 
ένα κοινό πρότυπο: 82% των ερωτηθέντων 
πιστεύουν ότι η απαίτηση από τις εταιρείες 
να χρησιμοποιούν ένα κοινό πρότυπο θα 
αντιμετωπίσει τα εντοπισμένα προβλήματα.

Ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση ενός 
προτύπου ή πλαισίου μη χρηματοοικονομι-
κής αναφοράς:

î Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σε ποιο 
βαθμό πιστεύουν ότι τα τρία υφιστάμενα 
πρότυπα ή πλαίσια (το Global Reporting 
Initiative, GRI, το Sustainability Accounting 
Standards Board, SASB και το International 
Integrated Reporting Framework, IIRC), αν 
εφαρμοστούν από μόνα τους, θα βοηθού-
σαν στην επίλυση των προβλημάτων αξι-
οπιστίας, συγκρισιμότητας και συνάφειας, 
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επιτρέποντας ταυτόχρονα στις εταιρείες να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις τρέχουσες 
απαιτήσεις γνωστοποίησης της NFRD, λαμ-
βάνοντας υπόψη τη διπλή προοπτική σημα-
ντικότητας (double-materiality perspective). 
Το GRI είναι το πλαίσιο αναφοράς για το 
οποίο οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφω-
νούν ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 
αυτά τα ζητήματα εάν εφαρμοστεί όπως έχει 
(51% όλων των ερωτηθέντων)

î Εάν επρόκειτο να υιοθετηθεί ένα κοινό 
ευρωπαϊκό πρότυπό μη χρηματοοικονομι-
κής αναφοράς, η διαβούλευση αναφέρθηκε 
σε διάφορα υφιστάμενα πλαίσια και πρό-
τυπα, ζητώντας από τους ερωτηθέντες να 
επιλέξουν το βαθμό στον οποίο πιστεύουν 
ότι θα ήταν σημαντικό ένα κοινό ευρωπαϊ-
κό πρότυπο να ενσωματώνει τις αρχές και 
το περιεχόμενο του καθενός. Το 73% των 
ερωτηθέντων δηλώνει ότι ένα κοινό ευ-
ρωπαϊκό πρότυπο μη χρηματοοικονομικής 
αναφοράς πρέπει να ενσωματώνει στοιχεία 
από το Global Reporting Initiative GRI, το 
71% συμφωνεί ότι πρέπει να ενσωματώσει 
στοιχεία από το Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD) και 
το 64% στοιχεία από το πλαίσιο αναφοράς 

των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ (UN 
Guiding Principles Reporting Framework - 
Human Rights). 

Ισχυρή υποστήριξη για απλοποιημένα πρό-
τυπα για τις ΜμΕ: Το 74% των ερωτηθέντων 
υποστηρίζει την ανάπτυξη απλουστευμένων 
προτύπων για τις ΜμΕ. Το 46% απάντησε ότι 
τέτοια πρότυπα πρέπει να είναι υποχρεω-
τικά για τις ΜμΕ και το 39% απάντησε ότι 
πρέπει να είναι εθελοντικά. Τα αντίστοιχα 
στοιχεία για τους ερωτηθέντες, που είναι ή 
εκπροσωπούν ΜΜΕ, είναι 27% υποχρεωτικά 
και 64% εθελοντικά.

Ισχυρή υποστήριξη για αυστηρότερες 
απαιτήσεις ελέγχου: 67% των ερωτηθέντων 
πιστεύουν ότι η Ε.Ε. πρέπει να επιβάλει 
ισχυρότερες απαιτήσεις ελέγχου για τις μη 
χρηματοοικονομικές αναφορές. Εάν η Ε.Ε. 
θεσπίσει ισχυρότερες απαιτήσεις ελέγχου, οι 
ερωτηθέντες διαιρέθηκαν ως προς το εάν η 
απαίτηση θα πρέπει να αφορά περιορισμένη 
διασφάλιση ή εύλογη διασφάλιση.

Ισχυρή υποστήριξη για ψηφιοποίηση 
των μη χρηματοοικονομικών αναφορών: 
64% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι θα 
ήταν χρήσιμο να απαιτηθεί η επισήμανση 
(tagging) των μη χρηματοοικονομικών πλη-

ροφοριών για να καταστεί δυνατή η ανάγνω-
σή τους από μηχανή και το 65% δηλώνει ότι 
όλες οι αναφορές που περιέχουν μη χρη-
ματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να 
είναι διαθέσιμες μέσω ενός κοινού σημείου 
πρόσβασης.

Ισχυρή υποστήριξη για την απαίτηση από 
τις εταιρείες να αποκαλύπτουν τη διαδικα-
σία αξιολόγησης του τι θεωρούν ουσιώδες 
(materiality assessment process): το 72% 
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εταιρείες 
πρέπει να υποχρεωθούν να αποκαλύψουν 
τη διαδικασία αξιολόγησης του ουσιώδους.

Μέτρια υποστήριξη για την απαίτηση δη-
μοσιοποίησης όλων των πληροφοριών στην 
έκθεση διαχείρισης: 55% των ερωτηθέντων 
πιστεύουν ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει 
να περιλαμβάνονται στην έκθεση διαχείρι-
σης, καταργώντας την επιλογή δημοσίευσης 
των πληροφοριών σε ξεχωριστή έκθεση. 

Ισχυρότερη υποστήριξη για επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της NFRD σε ορισμένες 
κατηγορίες εταιρειών· Οι απόψεις των ερω-
τηθέντων σχετικά με την πιθανή επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής της NFRD εκτείνο-
νται από τις πιο θετικές έως τις λιγότερο 
θετικές, ως εξής:
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î Μεγάλες εταιρείες που δεν είναι εγκα-
τεστημένες στην Ε.Ε. αλλά είναι εισηγμένες 
σε οργανωμένες αγορές της Ε.Ε. (72% των 
ερωτηθέντων).

î Μεγάλες εταιρείες εγκατεστημένες 
στην Ε.Ε. αλλά εισηγμένες εκτός Ε.Ε. (71% 
των ερωτηθέντων).

î Μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες (70%).
î Όλες οι μεγάλες οντότητες δημοσίου 

συμφέροντος (ουσιαστικά αφαιρώντας το 
τρέχον όριο των 500 υπαλλήλων και εφαρ-
μόζοντας τα κατώτατα όρια μεγέθους που 
ορίζονται στη λογιστική Οδηγία) (62%).

î Όλες οι εταιρείες της Ε.Ε. με εισηγμέ-
νους τίτλους, ανεξάρτητα από το μέγεθός 
τους (62%).

î Όλες οι οντότητες δημοσίου συμφέρο-
ντος, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους (45%).

î Κατάργηση της εξαίρεσης για εταιρείες 
που είναι θυγατρικές μιας μητρικής εται-
ρείας (32%).

î Όλες οι εταιρείες περιορισμένης ευθύ-
νης ανεξάρτητα από το μέγεθός τους (21%).

Ανησυχίες για την αλληλεπίδραση μετα-
ξύ διαφορετικών νομοθετημάτων σχετι-
κά με την αειφόρο ανάπτυξη: το 67% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη 
βελτιστοποίησης διαφορετικών νομοθετη-
μάτων σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη 
και μόνο το 3% των ερωτηθέντων πιστεύει 

ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών 
νομοθετημάτων λειτουργεί καλά.

Ισχυρή υποστήριξη για τη χρήση της δο-
μής της ταξινόμησης για περιβαλλοντικές 
γνωστοποιήσεις: Το 69% των ερωτηθέντων 
πιστεύει ότι η NFRD θα πρέπει να καθορίσει 
περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις σύμφω-
να με τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους 
που ορίζονται στον Κανονισμό Ταξινομίας 
(Taxonomy Regulation).

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει πρό-

ταση σχετικά με την NFRD το πρώτο τρίμηνο 
του 2021, όπου αναμένουμε να δούμε ποια 
από τα αιτήματα των ενδιαφερομένων με-
ρών θα ενσωματωθούν. Δηλαδή θα δούμε σε 
ποιο βαθμό θα υπάρξει επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της NFRD και σε άλλες κατηγο-
ρίες εταιρειών, ενίσχυση των απαιτήσεων 
σχετικά με την παροχή διασφάλισης επί της 
μη χρηματοοικονομικής αναφοράς, και αν 
αυτή θα είναι εύλογη ή περιορισμένη δια-
σφάλιση, αν θα απαιτείται γνωστοποίηση της 
διαδικασίας εκτίμησης του ουσιώδους από 
τις εταιρείες και αν θα προβλέπονται απλο-
ποιημένα πρότυπα για τις ΜΜΕ με στόχο τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου.

Σε κάθε περίπτωση το πρώτο και απαραί-
τητο βήμα, για να προχωρήσουν οι λοιπές 

μεταρρυθμίσεις, φαίνεται ότι είναι η ικα-
νοποίηση του αιτήματος για υιοθέτηση ενός 
κοινού προτύπου μη χρηματοοικονομικής 
αναφοράς που θα επιλύει τα ζητήματα αξι-
οπιστίας, συκρισιμότητας, πληρότητας και 
συνάφειας της πληροφόρησης.

Σε σχέση με αυτόν τον σκοπό:
î Ήδη, λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση 

της πιο πάνω έκθεσης, η IFAC ζητάει τη δημι-
ουργία ενός διεθνούς συμβουλίου προτύπων 
αειφορίας παράλληλα με το Συμβούλιο Διε-
θνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνω-
ση, ο κρίσιμος στόχος είναι ένα παγκόσμιο 
σύστημα αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών 
αναφορών (Global System of Interconnected 
Corporate Reporting). 

Το προτεινόμενο συμβούλιο θα βασιστεί 
σε σημαντικές πρωτοβουλίες που βρίσκο-
νται ήδη σε εξέλιξη προκειμένου να αντι-
μετωπίσει την επείγουσα και αυξανόμενη 
ζήτηση από επενδυτές, υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και ρυθμιστικές αρχές για ένα 
σύστημα αναφοράς που παρέχει συνεπείς, 
συγκρίσιμες, αξιόπιστες και ασφαλείς πλη-
ροφορίες σχετικές με τη δημιουργία αξίας 
επιχείρησης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις 
εξελισσόμενες προσδοκίες των ενδιαφε-
ρομένων μερών5.

Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι κατευθύνο-
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νται σε ένα νέο κοινό πρότυπο μη χρημα-
τοοικονομικής αναφοράς, το οποίο λογικά 
θα πρέπει να ενσωματώνει στοιχεία από 
τα υφιστάμενα πλαίσια αναφοράς (Global 
Reporting Initiative ,UN Guiding Principles 
Reporting Framework - Human Rights, 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures, TCFD, International Integrated 
Reporting Framework, Sustainability 
Accounting Standards Board).

î Λίγες μέρες αργότερα, στις 30 Σεπτέμ-
βριου, οι διαχειριστές6 του Ιδρύματος IFRS 
(Trustees of the IFRS Foundation) δημοσιεύ-
σαν ένα έγγραφο διαβούλευσης7 για να αξιο-
λογήσουν τη ζήτηση για παγκόσμια πρότυπα 
αειφορίας και, εάν η ζήτηση είναι ισχυρή, 
να αξιολογήσουν εάν και σε ποιο βαθμό το 
Ίδρυμα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη 
τέτοιων προτύπων. 

Το έγγραφο διαβούλευσης καθορίζει 
τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους το 
Ίδρυμα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη 
παγκόσμιων προτύπων αειφορίας, διευ-
ρύνοντας την τρέχουσα αρμοδιότητά του 
πέρα   από την ανάπτυξη προτύπων χρημα-
τοοικονομικής αναφοράς, αξιοποιώντας την 
εμπειρία του στη διεθνή ρύθμιση προτύπων, 
τις καθιερωμένες διαδικασίες καθορισμού 
προτύπων και τη δομή διακυβέρνησής του.

Το έγγραφο διαβούλευσης καθορίζει τους 

σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας για τη 
δημιουργία ενός νέου διοικητικού συμβου-
λίου, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς 
υποστήριξής του από τις δημόσιες αρχές 
και τους συμμετέχοντες στην αγορά, τη συ-
νεργασία με περιφερειακές πρωτοβουλίες 
για την επίτευξη παγκόσμιας συνοχής και 
τη μείωση της πολυπλοκότητας στο θέμα 
της μη χρηματοοικονομικής αναφοράς, 
την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου 
χρηματοδότησης, και τη διασφάλιση ότι η 
τρέχουσα αποστολής του Ιδρύματος IFRS 
δεν διακυβεύεται.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

î Τέλος, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, από τον περασμένο Ιούλιο, είχε 
αναθέσει στην EFRAG (European Financial 
Reporting Advisory Group) να αναλάβει 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκ-
πόνηση πιθανών κοινοτικών προτύπων μη 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η σχετική 
έκθεση επρόκειτο να δημοσιευθεί στα τέλη 
Οκτωβρίου 2020. 

Επομένως, στους επομένους μήνες ανα-
μένονται σημαντικές εξελίξεις στο θέμα της 
καθιέρωσης προτύπων μη χρηματοοικονο-
μικής αναφοράς. 

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1 https://ec.europa.eu/finance/
consultations/2010/non-financial-
reporting/docs/summary_report_en.pdf
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01)
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01)
4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
5. https://www.ifac.org/news-
events/2020-09/ifac-calls-creation-
international-sustainability-standards-
board-alongside-international-
accounting
6. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για 
τη στρατηγική κατεύθυνση και διακυ-
βέρνηση του Ιδρύματος, καθώς και για 
την εποπτεία του Διεθνούς Συμβουλίου 
Λογιστικών Προτύπων, το οποίο καθορίζει 
τα πρότυπα ΔΠΧΑ.
7. https://www.ifrs.org/news-and-
events/2020/09/ifrs-foundation-
trustees-consult-on-global-approach-to-
sustainability-reporting/
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Η πανδημία του κορωνοϊού έχει 
αναγκάσει πολλές επιχειρή-
σεις να επανεξετάσουν τις πο-
λιτικές απορρήτου που εφαρ-

μόζουν. Αλλά πώς μπορούν οι επιχειρήσεις 
να μετριάσουν καλύτερα τον κίνδυνο και 
να διαχειριστούν τη συμμόρφωση σε αυτό 
το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί; 
Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις σε όλους 
τους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, η 
κυβερνοασφάλεια αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου που 
σχετίζεται με την πανδημία του κορωνο-
ϊού. Έχοντας ως στόχο να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους χωρίς διακοπή, αλλά 
και να προστατεύσουν τους εργαζομένους 
τους, οι επιχειρήσεις εκτίθενται ακόμα πε-
ρισσότερο στις κυβερνοεπιθέσεις. Υπ’ αυτό 
το πρίσμα, τα εξειδικευμένα στελέχη της 
Grant Thornton αναφέρθηκαν στις συγκε-
κριμένες μορφές απειλών που ανακύπτουν, 
καθώς και σε ποιες ενέργειες πρέπει να 
προχωρήσουν οι επιχειρήσεις για τη μείω-
ση των εν λόγω κινδύνων και τη διατήρηση 
της κανονιστικής συμμόρφωσης σε αυτές 
τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟΝ 
ΚΥΒΕΡΝΟΧΏΡΟ

Τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστη-
καν παγκοσμίως ανάγκασαν εκατομμύρια 
επιχειρήσεις να στραφούν γρήγορα σε πιο 

ευέλικτες μορφές εργασίας, με την ευρεία 
υιοθέτηση τεχνολογιών που θα διευκολύ-
νουν την εργασία από το σπίτι. Η Στέλλα 
Αγγελοπούλου, επικεφαλής του τμήματος 
Technology Intelligence & Performance 
στη Grant Thornton, εξηγεί: «Υπάρχουν 
οργανισμοί που ολοκλήρωσαν τη διαδικα-
σία αναδιοργάνωσής τους για τη μετάβαση 
στην τηλεργασία μέσα σε αρκετά σύντομο 
χρονικό διάστημα, για να μπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν άμεσα στις ανάγκες της 
αγοράς. Κατά συνέπεια, ο εν λόγω άμεσος 
μετασχηματισμός λειτουργίας, ο οποίος, 
υπό κανονικές συνθήκες, απαιτεί να ελεγ-
χθεί επαρκώς πριν την υλοποίησή του, εν-
δέχεται να δημιουργήσει κενά ασφαλείας 
στον κυβερνοχώρο, τα οποία κακόβουλοι 
χρήστες θα μπορούσαν να εκμεταλλευ-
τούν, και αυτό μας δημιουργεί εύλογες 
ανησυχίες».

Το πεδίο επίθεσης για τους κυβερνοε-
γκληματίες εξελίσσεται συνεχώς, οδη-
γώντας σε μια κατάσταση που δημιουργεί 
πρωτοφανείς προκλήσεις για τις επιχειρή-
σεις, τόσο από πλευράς ασφάλειας όσο και 
από πλευράς συμμόρφωσης. Τους τελευ-
ταίους μήνες υπήρξε σημαντική αύξηση 
των κυβερνοεπιθέσεων, όχι μόνο σε οργα-
νισμούς που παρέχουν χρηματοοικονομι-
κές και επαγγελματικές υπηρεσίες αλλά 
και σε οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία 
ελέγχει ευαίσθητα ή πολύτιμα δεδομένα. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
περιόδου γίνεται επίσης εμφανές το γε-
γονός ότι ακόμα και μεγαλύτεροι οργανι-
σμοί, οι οποίοι διαθέτουν ολοκληρωμένα 
σχέδια για τη διατήρηση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας τους, στην πραγματικότητα 
δεν έχουν υιοθετήσει αυτά τα σχέδια σε 
πραγματικές συνθήκες, γεγονός που αυξά-
νει την ευπάθεια και δημιουργεί ευκαιρίες 
για τους κυβερνοεγκληματίες.

ΕΣΏΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Οι εξωτερικοί κίνδυνοι όμως δεν είναι οι 

μόνοι που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις. 
«Εντούτοις, δεν ελλοχεύουν μόνο εξωτε-
ρικοί κίνδυνοι όταν μιλάμε για κυβερνοα-
σφάλεια», επισημαίνει η κ. Αγγελοπούλου, 
διευκρινίζοντας ότι «μεγάλο βάρος πρέπει 
να δοθεί και στις εσωτερικές απειλές, που 
δημιουργούνται είτε από κακόβουλους 
χρήστες είτε από ανθρώπινα λάθη. Είναι 
γεγονός ότι η αλλαγή, τόσο στον τόπο όσο 
και στον τρόπο εργασίας, που επέβαλε 
το ξέσπασμα του Covid-19, απαίτησε από 
πλήθος προσωπικού να μεταβεί σε μια νέα 
πραγματικότητα, για την οποία, σε μεγάλο 
ποσοστό, δεν είχε εκπαιδευτεί, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργούνται ευνοϊκές συν-
θήκες, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά 
να οδηγήσουν στη δημιουργία εκμεταλ-
λεύσιμων κενών ασφαλείας».

Ένα άλλο πρόβλημα που ενδέχεται να 

Covid-19 και 
κυβερνοασφάλεια:  

Ποια είναι τα μέτρα που 
μπορούν να λάβουν οι 

επιχειρήσεις 

ΣΤΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΎΛΟΎ
Principal, Head of Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton
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αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί είναι η 
άνοδος του «shadow IT», το οποίο αφορά 
διάφορους τομείς του οργανισμού που 
έχουν δημιουργήσει τις δικές τους υπηρε-
σίες, όπως είναι, για παράδειγμα, μία ομά-
δα development η οποία έχει καταλάβει 
χώρο σε μια υπηρεσία της Amazon ή μια 
κοινή ομάδα εργασίας η οποία αποφάσισε 
να αρχίσει να χρησιμοποιεί το Dropbox για 
την ανταλλαγή πληροφοριών. Ο κίνδυνος 
εκεί, ειδικά όταν χρησιμοποιεί κάποιος 
υπηρεσίες που βασίζονται σε cloud, εί-
ναι να θεωρήσει ότι η ασφάλεια αποτελεί 
«πρόβλημα κάποιου άλλου». Ως εκ τούτου, 
οι οργανισμοί καλούνται να κατανοήσουν 
πλήρως τα συστήματα cloud και τις υπο-
δομές που χρησιμοποιούν τα στελέχη τους 
και να διασφαλίσουν ότι υπάρχει σαφήνεια 
αναφορικά με το ποιος είναι υπεύθυνος 
για την ασφάλεια και την παρακολούθησή 
τους.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΏΤΕΡΙΚΏΝ 
ΑΝΑΘΕΣΕΏΝ

Ένα επιπλέον ζήτημα που προκύπτει για 
τις επιχειρήσεις σχετίζεται με τα θέματα 
ασφαλείας που αφορούν την εξωτερική 
ανάθεση IT solutions, καθώς και άλλους 
τομείς λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτω-
ση, θα πρέπει πάντα να εφαρμόζονται πο-
λιτικές απορρήτου με βάση τον σχεδιασμό 
και την τμηματοποίηση δεδομένων, ώστε 

να υπάρχουν πληροφορίες και έλεγχος 
σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση σε δε-
δομένα, τόσο σε περιβάλλοντα πρώτων όσο 
και τρίτων μερών. Η μετάβαση σε ευέλι-
κτα και οικιακά εργασιακά περιβάλλοντα 
μπορεί να αποκαλύψει κενά στα στοιχεία 
ελέγχου πρόσβασης που παρουσιάζονται 
στους υπαλλήλους –ή τους χάκερ. Σε μια 
εποχή που πολλές επιχειρήσεις χρησιμο-
ποιούν VPN για ασφαλή σύνδεση, εξακο-
λουθούν να υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί 
οι οποίοι χρησιμοποιούν VPN από μεγά-
λους κατασκευαστές που είναι ευάλωτα 
στην εκμετάλλευση και τα οποία δεν έχουν 
ακόμη διορθωθεί.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Παράλληλα, οι αυξανόμενοι κίνδυνοι 

στον κυβερνοχώρο και οι αλλαγές στις 
πρακτικές εργασίας παρουσιάζουν επί-
σης νέες προκλήσεις σε ζητήματα συμ-
μόρφωσης. Η ύπαρξη εργαζομένων σε 
διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες 
παρουσιάζει ζητήματα που σχετίζονται με 
τον GDPR, ιδίως σε σχέση με τη μεταφορά 
δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (ΕΟΧ). Παρότι ορισμένοι 
οργανισμοί έχουν δηλώσει ότι περνούν μια 
παύση συμμόρφωσης, καθώς εφαρμόζουν 
νέα συστήματα, οι ρυθμιστικές αρχές δεν 
έχουν χαλαρώσει επίσημα τις προσδοκί-
ες ή τις απαιτήσεις τους. Οι επιχειρήσεις 

πρέπει, επομένως, να διασφαλίσουν ότι τυ-
χόν προσωρινές λύσεις που εφαρμόζονται 
κατά την έναρξη του lockdown θα πρέπει 
να τεκμηριώνονται και να εξηγούνται με 
σαφήνεια, προς όφελος των ρυθμιστικών 
αρχών.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, 
τόσο από επιχειρησιακής όσο και από κα-
νονιστικής απόψεως, είναι να το να μπο-
ρεί μια επιχείρηση να αποδείξει ότι τυχόν 
πολιτικές ασφαλείας έχουν δοκιμαστεί με 
ισχυρό τρόπο. Μάλιστα, το τελευταίο διά-
στημα έχει παρατηρηθεί ότι οι ρυθμιστικές 
αρχές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο 
για τις λεπτομέρειες των λύσεων στον κυ-
βερνοχώρο και το εάν είναι λειτουργικά 
αποτελεσματικές. Ενώ πριν από ένα χρό-
νο οι ρυθμιστικές αρχές μπορεί να ήταν 
ευχαριστημένες με πληροφορίες υψηλού 
επιπέδου που σχετίζονται με λύσεις στον 
κυβερνοχώρο, δίνεται τώρα πολύ μεγα-
λύτερη έμφαση στο τι ακριβώς παρέχει 
η τεχνολογία και αν έχει αποδειχθεί ότι 
είναι λειτουργικά αποτελεσματική –και 
αυτή η έμφαση πρόκειται να αυξηθεί, ως 
αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης. Ως εκ 
τούτου, οι προκλήσεις στον τομέα της κυ-
βερνοασφάλειας που παρουσιάζονται από 
την πανδημία του κορωνοϊού και οι νέοι 
τρόποι εργασίας είναι σημαντικοί για τις 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τομέα 
στον οποίο δραστηριοποιούνται.
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Στις 14 Σεπτεμβρίου η KPMG 
International διοργάνωσε ένα 
webinar με σκοπό να αποτυπώ-
σει τις σκέψεις της για το μέλλον 

του τραπεζικού συστήματος, έχοντας συμ-
μετάσχει σε πολλές συζητήσεις με τους 
επικεφαλής κολοσσιαίων τραπεζών, αλλά 
και μέσα από την εμπειρία πρόσφατων ερ-
γασιών της σε μεγάλες τράπεζες. 

Το webinar αυτό έγινε υπό την επίβλε-
ψη του Judd Caplain, επικεφαλής Χρη-
ματοοικονομικών Υπηρεσιών της KPMG 
International, με τη βοήθεια των αντίστοι-
χα υπευθύνων από τις επιμέρους γεωγρα-
φικές περιοχές σε ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη.

Είναι βέβαιο πως οι αλλαγές οι οποίες 
συζητήθηκαν θα αποτυπωθούν σύντομα 
και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για 
τον λόγο αυτό αξίζει κανείς να μελετήσει 
τα συμπεράσματα του webinar που συνο-
πτικά ήταν:

1. Νέοι τρόποι διανομής τραπεζικών 
υπηρεσιών: Ο παραδοσιακός τρόπος συ-
νωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα θα 
αντικατασταθεί με ηλεκτρονικές πλατφόρ-
μες όπου, μεταξύ άλλων, οι τράπεζες θα 
χορηγούν δάνεια μέσω ειδικών κέντρων 

εξυπηρέτησης πελατών.
2. Η οικονομία συνολικά ψηφιοποιείται: 

Οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με 
νέους ανταγωνιστές και ανώνυμους παί-
κτες, κάνοντας τον τρόπο παρακολούθη-
σης από την κεντρική τράπεζα δύσκολο. 
Τέτοια παραδείγματα είναι οι εταιρείες 
fintech ή και η Google.

3. Νέοι τρόποι λειτουργίας: Παρατηρού-
με μια αναδιοργάνωση των δραστηριοτή-
των των τραπεζών για να μειώσουν το 
κόστος, αλλάζοντας τη λειτουργική τους 
δομή. Συνεπώς το μοντέλο με το τραπεζικό 
υποκατάστημα τείνει να μειωθεί.

4. Νέοι τρόποι εργασίας: Η τηλεργασία 
και η παρακολούθηση εργασιών μέσω ηλε-
κτρονικών μέσων θα είναι όχι κάτι σπάνιο 
αλλά μόνιμο.

5. Νέοι κίνδυνοι: Πέραν του πιστωτικού 
κινδύνου, ο λειτουργικός και ο ψηφιακός 
κίνδυνος θα αποτελέσουν μια νέα παρακο-
λούθηση για τη λήψη αποφάσεων.

6. Νέες προτεραιότητες: Η αξία μιας 
τράπεζας θα προσμετράται όχι από τους 
δείκτες απόδοσης κ.λπ. αλλά από το πώς 
συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλ-
λοντος κ.λπ.

Για την αντιμετώπιση της «νέας κανονι-
κότητας», οι τράπεζες χρειάζονται μεγαλύ-
τερη διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ 
τους. Η ανώτατη διοίκηση των τραπεζών 
πρέπει να κατανοήσει το τι ζητούν οι πε-
λάτες και πώς μπορούν να τους εξυπηρε-
τήσουν στη νέα εποχή της τεχνολογίας 
και της επικοινωνίας από απόσταση. Οι 
ανάγκες των πελατών έρχονται σε πρώτη 
θέση από τον παραδοσιακό τρόπο λειτουρ-
γίας, που ήταν το τι έχει να σου προσφέρει 
ως λύση η τράπεζα. Η ανάγκη δημιουργεί 
τη λύση.

Η τάση αυτή θα αποφέρει σημαντικές 
αλλαγές στην οργανωτική και διοικητική 
δομή των τραπεζών για να ανταποκριθούν 
στη νέα στρατηγική. Οι ελληνικές τράπε-
ζες έχουν ήδη ξεκινήσει αυτές τις αλλαγές 
και έχουν ανακοινώσει τα πρώτα βήματα 
για την ψηφιακή εποχή της τραπεζικής 
λειτουργίας. Μένει να δούμε οι πελάτες 
των τραπεζών πόσο γρήγορα θα αλλάξουν 
απόψεις για το τι ζητούν από μια τράπε-
ζα. Είναι θέμα χρόνου και στην επόμενη 
πενταετία θα είναι τελείως διαφορετικό 
το τραπεζικό τοπίο απ’ ό,τι είναι σήμερα.

Έξι προκλήσεις που φέρνει 
η «νέα πραγματικότητα» στο 

τραπεζικό σύστημα  

ΧΑΡΗΣ ΣΎΡΟΎΝΗΣ
Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικού Τμήματος, KPMG
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Η εξάπλωση της πανδημίας, μέσα 
σε διάστημα λίγων εβδομάδων, 
έθεσε σε οριακή δοκιμασία τα 
συστήματα υγείας, ανέδειξε 

τις αδυναμίες των δικτύων κοινωνικής 
προστασίας, βύθισε την παγκόσμια οικο-
νομία σε βαθιά ύφεση και ανέτρεψε κοι-
νωνικά πρότυπα και συμπεριφορές. Για 
τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, 
οι εξελίξεις αυτές καταρρίπτουν, σήμερα, 
καθιερωμένες παραδοχές, καταλύοντας 
μοντέλα και προσεγγίσεις που ίσχυαν για 
δεκαετίες. Η πρόσφατη έκθεση της ΕΥ, 
«Megatrends 2020 and beyond», εξετάζει 
τις νέες «μεγα-τάσεις» (megatrends), τις 

δυνάμεις που τις δημιούργησαν και τις 
πιθανές επιπτώσεις τους.

Όπως χαρακτηριστικά διαπιστώνει η φε-
τινή έκδοση της ετήσιας αυτής έκθεσης, η 
ανάπτυξη της οικονομίας ακολουθεί, συνή-
θως, μια καμπύλη τύπου S, με περιόδους 
ραγδαίας ανάπτυξης να ακολουθούνται 
από μια περίοδο σχετικής στασιμότητας, 
καθώς οι κινητήριες δυνάμεις εξαντλούν 
σταδιακά τη δυναμική και την επιρροή 
τους. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, δυνά-
μεις όπως η παγκοσμιοποίηση και η υιοθέ-
τηση της ψηφιακής τεχνολογίας οδήγησαν 
σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι 
άρχισαν να υποχωρούν, όταν διαπιστώθη-

κε ότι δημιουργούν μη βιώσιμες κοινω-
νικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Η κρίση της πανδημίας, σύμφωνα με την 
έκθεση, θα λειτουργήσει ως καταλύτης, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την 
έναρξη μιας νέας καμπύλης S, επιταχύ-
νοντας τις μεγα-τάσεις που βρίσκονταν 
ήδη σε εξέλιξη. 

Στο περιβάλλον του αύριο, όπως το 
περιγράφει η έκθεση, θα αναθεωρηθούν 
βασικές κοινωνικές συμβάσεις, με στόχο 
τη βιωσιμότητα και την ένταξη χωρίς απο-
κλεισμούς, ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να προσαρμοσθούν, δίνοντας μεγαλύτερη 
έμφαση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης 

Οι 8 μεγα-τάσεις 
που διαμορφώνουν 

το σήμερα και το 
αύριο του κόσμου 

μας  

EY
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αξίας. Παράλληλα, ο ρόλος της τεχνολογί-
ας θα ενισχυθεί, καθώς παράγοντες όπως 
η τεχνητή νοημοσύνη και το Internet of 
Things θα αναδιαμορφώσουν ριζικά αν-
θρώπινες δραστηριότητες, όπως η συμπε-
ριφορά των καταναλωτών, η αντιμετώπιση 
της υγείας, αλλά και η φύση της εργασίας. 

Η κρίση της πανδημίας επιβεβαίωσε, 
επίσης, μια βασική διαπίστωση προηγουμέ-
νων εκδόσεων της έκθεσης «Megatrends» 
της ΕΥ, ότι, δηλαδή, η διαταραχή και ο μετα-
σχηματισμός δεν προκαλούνται μόνο από 
την τεχνολογία και τα νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα αλλά και από παράγοντες όπως 
μια εκλογική αναμέτρηση, διάφορες γε-

ωπολιτικές ανακατατάξεις, η κλιματική 
αλλαγή ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
μια πανδημία. 

Η έκθεση της ΕΥ, αναδεικνύει τέσσερις 
διακριτές κατηγορίες μετασχηματιστικών 
δυνάμεων: 

Πρωτεύουσες δυνάμεις (Primary 
forces): Πρόκειται για τις κινητήριες εκεί-
νες δυνάμεις που προκαλούν τις διαταρα-
χές –η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογία, οι 
δημογραφικές αλλαγές και το περιβάλλον. 
Οι δυνάμεις αυτές δεν είναι νέες. Εξελίσ-
σονται κατά κύματα, με κάθε νέο κύμα να 
προκαλεί διαφορετικές διαταραχές. Η τε-
λευταία έκδοση της έκθεσης «Megatrends» 

εξετάζει την ενίσχυση των ανθρώπινων 
δυνατοτήτων μέσω της τεχνολογίας, την 
επόμενη μέρα της παγκοσμιοποίησης, την 
άνοδο της γενιάς Ζ και τις εκθετικές επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Μεγα-τάσεις (Megatrends): Η αλληλε-
πίδραση μεταξύ των επάλληλων κυμάτων 
των πρωτευουσών δυνάμεων δημιουργεί 
διαρκώς νέες μεγα-τάσεις.

Μελλοντικοί κόσμοι της εργασίας 
(Future working worlds): Μακροπρόθεσμα, 
οι συνδυαστικές επιπτώσεις των μεγα-
τάσεων αναδιατάσσουν το πολιτικό και οι-
κονομικό περιβάλλον, σε τέσσερα κυρίως 
επίπεδα: την παγκόσμια τάξη, την κοινωνία 
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και την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις 
αγορές, καθώς και τα νοικοκυριά και τους 
καταναλωτές.

Αδύναμα σήματα (Weak signals): Πρό-
κειται για κύματα πρωτογενών δυνάμεων, 
των οποίων ο αντίκτυπος τοποθετείται κυ-
ρίως στο απώτερο μέλλον (π.χ. κβαντικοί 
υπολογιστές, επιβατικά drones), με αβέ-
βαιες πιθανότητες εκδήλωσης, αλλά και 
επιπτώσεις. 

Συγκεκριμένα, η έκθεση «Megatrends 
2020 and beyond» εστιάζει στις ακόλου-
θες μεγα-τάσεις, οι οποίες αναμένεται να 
διαμορφώσουν το σήμερα, το αύριο και 
το μετέπειτα:

Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΘΡΑΚΑ

Καθώς η ανάγκη μείωσης, αλλά και 
απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα εξελίσσεται σε κεντρική 
προτεραιότητα, η «ηλεκτροποίηση των πά-
ντων» (μεταφορά, θέρμανση, βιομηχανική 
παραγωγή κ.λπ.), μέσω της χρήσης καθα-
ρής ενέργειας και της βελτιστοποίησης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας με τη 
συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας και 
της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέρ-
γειας, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες.

Ο ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η άνοδος του λαϊκισμού, οι εμπορικοί 
πόλεμοι, η τοποθέτηση εταιρειών σε μαύ-
ρες λίστες, ο διεθνής ανταγωνισμός στον 
τομέα της τεχνολογίας και οι κυβερνοε-
πιθέσεις δημιουργούν ένα σκηνικό ακή-
ρυκτου πολέμου, που επιφυλάσσει σημα-
ντικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις. 

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα δεδομένα της συμπεριφοράς του ατό-

μου-καταναλωτή, όπως αποτυπώνονται 
στο Διαδίκτυο και τις κινητές μας συσκευ-
ές, σήμερα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν 
και να αναλυθούν, δίνοντας σε κυβερνή-
σεις και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 

επηρεάσουν μελλοντικές συμπεριφορές. 
Η προοπτική αυτή φέρνει στο προσκήνιο 
σημαντικά ζητήματα προσωπικών δεδο-
μένων, και αντιμετωπίζεται με διαρκώς 
αυξανόμενη καχυποψία. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ MEDIA
H τεχνητή παραγωγή ή παραποίηση δε-

δομένων και ειδήσεων με αυτοματοποι-
ημένα μέσα, και ειδικότερα με τη χρήση 
αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, με 
σκοπό την παραπλάνηση, αυξάνεται με 
ραγδαίους ρυθμούς. Για να διατηρήσουν 
την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να 
προστατεύσουν την εικόνα τους, οι επι-
χειρήσεις και οι κυβερνήσεις θα πρέπει 
να αναζητήσουν τρόπους εξακρίβωσης της 
αυθεντικότητας των ειδήσεων και των 
δεδομένων. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Είναι δεδομένο ότι τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και η χρήση των κινητών τηλε-
φώνων έχουν επηρεάσει τον τρόπο σκέ-
ψης μας. Στα χρόνια που έρχονται αυτό θα 
συμβεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από 
τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
η ρομποτική και τα αυτόνομα οχήματα, 
δημιουργώντας τεράστιες προκλήσεις 
όσον αφορά τον τρόπο που αλληλεπιδρούν 
επιχειρήσεις και κυβερνήσεις με τους ερ-
γαζόμενους, τους καταναλωτές και τους 
πολίτες. 

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΏΗΣ 

Τα όρια που προσδιορίζουν τις ζωές μας 
μετατοπίζονται διαρκώς. Σήμερα είναι 
πλέον ορατό ένα μέλλον χωρίς σαββατο-
κύριακα, με συνταξιούχους 30 ετών και 
εργαζόμενους 70 ετών, όπου η δια βίου 
μάθηση αναμένεται να υποκαταστήσει τα 
πανεπιστήμια. Τι επιπτώσεις, όμως, θα 
έχουν αυτές οι εξελίξεις;

ΜΙΚΡΟΒΙΏΜΑΤΑ
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μι-

κροοργανισμών θα συμβάλει στην επίλυση 

των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντι-
μετωπίζουμε σε τομείς όπως η ιατρική, η 
διατροφή και το περιβάλλον, δημιουργώ-
ντας πρωτοφανείς ευκαιρίες καινοτομίας. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του 21ου 

αιώνα θα προέλθουν από τη σύζευξη της 
βιολογίας και της τεχνολογίας. Αποκρυ-
πτογραφώντας και επανασχεδιάζοντας τον 
κώδικα της ζωής, το DNA, θα επαναπροσδι-
ορίσουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε 
τις ασθένειες, τον τρόπο που παράγουμε 
και τον τρόπο που τρεφόμαστε. 

ΏΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ «FUTURE-BACK» 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Για τις επιχειρήσεις, οι μεγα-τάσεις 
αυτές δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις. 
Οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν στο 
μέλλον είναι αυτές που θα υιοθετήσουν 
μια «future-back» προσέγγιση: θα κατανο-
ήσουν, δηλαδή, εγκαίρως τις μεγα-τάσεις, 
θα προσδιορίσουν τον σκοπό τους ανάλογα 
και θα υλοποιήσουν τον μετασχηματισμό 
τους έγκαιρα, αγνοώντας τις παραδοχές 
και πρακτικές του παρελθόντος, για να 
καταστούν πιο ανθεκτικές στο μέλλον.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, 
ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Η 
πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης για 
την επιτάχυνση μεγα-τάσεων, τις οποίες 
έχει εντοπίσει από καιρό η ΕΥ σε προη-
γούμενες εκθέσεις της. Η προσαρμογή 
των επιχειρήσεων σε αυτά τα νέα δεδο-
μένα, δεν είναι απλό εγχείρημα. Οι επι-
πτώσεις είναι αβέβαιες, μακροπρόθεσμες 
και δύσκολα προβλέψιμες και, συνεπώς, 
η επένδυση για την αντιμετώπισή τους θα 
αποδώσει σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, η υιο-
θέτηση μιας στρατηγικής που ξεκινά από 
την κατανόηση του αυριανού περιβάλλο-
ντος, αντί της προβολής των παραδοχών 
του παρελθόντος στο μέλλον, είναι αυτή 
που θα θωρακίσει τις επιχειρήσεις για το 
σήμερα, το αύριο και το μετέπειτα». 
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Τα ευρήματα της παγκόσμιας 
έρευνας «EY Global Integrity 
Report 2020», για τη σημασία 
της εταιρικής ακεραιότητας, 

παρουσίασε η ΕΥ Ελλάδος, στη διάρκεια 
webcast που διοργάνωσε την Τρίτη 22 Σε-
πτεμβρίου, με συμμετοχή στελεχών ελλη-
νικών επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξήχθη 
σε δύο φάσεις, κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2020 –πριν και μετά την εκδήλωση της 
πανδημίας– και καταγράφει τις απόψεις 
πάνω από 3.500 στελεχών επιχειρήσε-
ων, από 33 χώρες, σχετικά με ζητήματα 
εταιρικής ακεραιότητας. Στη διάρκεια της 
παρουσίασης, οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να απαντήσουν σε μια σειρά από 
ερωτήσεις σχετικά με τις θεματικές που 
καλύπτει η έρευνα, αναδεικνύοντας κοινές 
προσεγγίσεις, αλλά και διαφοροποιήσεις, 
μεταξύ της ελληνικής και της παγκόσμιας 
επιχειρηματικής κοινότητας.

Την έρευνα παρουσίασαν ο κ. Γιάννης 
Δρακούλης, Associate Partner και επικε-
φαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Ειδικών 
Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης της 
ΕΥ Ελλάδος, και η κ. Κυριακή Κατσάνη, 
Senior Manager στο Τμήμα Υπηρεσιών 
Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρ-
φωσης της ΕΥ Ελλάδος. 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΏΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ

Το 90% όσων συμμετείχαν στην παγκό-
σμια έρευνα εκτιμούν ότι η πανδημία δημι-

ούργησε αυξημένο ρίσκο για την εμφάνιση 
περιστατικών ανήθικης συμπεριφοράς 
στις επιχειρήσεις. Πέραν της επιδείνωσης 
των οικονομικών δεδομένων, η έρευνα 
ανέδειξε τις διαταραχές που προκάλεσε η 
τηλεργασία στον παραδοσιακό τρόπο ερ-
γασίας (33%), τις διαταραχές στις αλυσίδες 
εφοδιασμού (28%), τις μειώσεις αποδοχών 
των εργαζομένων (24%) και τις περικοπές 
θέσεων εργασίας (22%), ως τους κορυφαί-
ους κινδύνους κατά των πρακτικών ακε-
ραιότητας και ηθικής συμπεριφοράς μιας 
επιχείρησης. 

Σε αντίστοιχη ερώτηση, οι συμμετέχο-
ντες στο webcast ανέφεραν ως τους πιο 
σημαντικούς κινδύνους για την ακεραιό-
τητα της επιχείρησής τους τις μειώσεις 
προσωπικού (53%) και τις διαταραχές που 
δημιουργήθηκαν στις αλυσίδες εφοδια-
σμού (48%), ενώ ως λιγότερο σημαντικές 
ιεράρχησαν την εξ αποστάσεως εργασία 
(36%) και τη μείωση των αποδοχών των 
εργαζομένων (27%).

Οι συμμετέχοντες στο webcast κλήθη-
καν, επίσης, να διατυπώσουν τις απόψεις 
τους ως προς τα πιθανά οφέλη που επιφέ-
ρει η ενσωμάτωση διαδικασιών ακεραιό-
τητας σε έναν οργανισμό. Ως σημαντικότε-
ρα αναδεικνύονται η ισχυρή εταιρική φήμη 
(80%) και η ελαχιστοποίηση του ρίσκου 
από αντιδράσεις που προέρχονται από τις 
αρχές και σχετικές νομικές διαδικασίες 
(73%). Ακολουθούν η βελτιστοποίηση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων (43%) και η 
διατήρηση του καλύτερα καταρτισμένου 

εργατικού δυναμικού στην επιχείρηση 
(37%). Αντίστοιχα, στην παγκόσμια έρευ-
να κατατάσσεται, πάλι, πρώτη η ισχυρή 
εταιρική φήμη (50%), ενώ στη δεύτερη 
θέση βρίσκεται η προσέλκυση νέων πε-
λατών (41%, σε αντίθεση με 21% σύμφωνα 
με τους συμμετέχοντες του webcast της 
EY Ελλάδος). 

Η έρευνα συστήνει τρεις δράσεις για 
τη θωράκιση των επιχειρήσεων και την 
αύξηση της ανθεκτικότητάς τους έναντι 
των κινδύνων ακεραιότητας. Πιο συγκε-
κριμένα, οι δράσεις αυτές αφορούν:
î Την ενσωμάτωση και εμπέδωση μιας 
κουλτούρας εταιρικής ακεραιότητας, ως 
μέσο άμυνας σε φαινόμενα ανήθικης συ-
μπεριφοράς. 
î Τη δημιουργία συμμαχιών και σχέσεων 
εμπιστοσύνης με τρίτα μέρη, στη βάση αρ-
χών ακεραιότητας.
î Την υιοθέτηση ηθικών κανόνων κατά 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Η παγκόσμια έρευνα της EY αναδεικνύει 
την ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων 
και προσεγγίσεων σχετικά με τα ζητήματα 
ακεραιότητας, όπως αυτές καταγράφονται 
σε διαφορετικές βαθμίδες της ιεραρχίας 
των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παγκό-
σμιας έρευνας, το 35% των ερωτηθέντων 
πιστεύουν ότι στην επιχείρησή τους συχνά 

Η πανδημία δημιούργησε 
πρόσθετες προκλήσεις 

για την ακεραιότητα των 
επιχειρήσεων 

EY
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γίνονται ανεκτές ανήθικες συμπεριφορές, 
όταν τα άτομα που εμπλέκονται είναι ανώ-
τερα ή υψηλόβαθμα στελέχη. Επιπλέον, το 
46% πιστεύουν ότι υπάρχουν μεσαία διοι-
κητικά στελέχη στην επιχείρησή τους τα 
οποία θα θυσίαζαν την ακεραιότητα χάριν 
βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους, 
ποσοστό που αγγίζει το 51% για τα υψηλό-
βαθμα διοικητικά στελέχη.

Αντίστοιχα, οι συμμετέχοντες στο 
webcast της EY Ελλάδος, τοποθετήθηκαν 
ως προς τις βαθμίδες της ιεραρχίας μιας 
επιχείρησης όπου θεωρούν ότι συναντάται 
μεγαλύτερη ανεκτικότητα σε πράξεις μη 
συμμόρφωσης ή σε ανήθικες πρακτικές. 
Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες 
(52%) κατέδειξαν τα υψηλόβαθμα διοικη-
τικά στελέχη, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις 
(31%) τους υπαλλήλους. Αισθητά λιγότεροι 
ανέφεραν τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου (12%) και τα διοικητικά στελέχη (6%). 

Παράλληλα, τα στελέχη ελληνικών επι-
χειρήσεων μοιράστηκαν και την προσω-
πική τους άποψη σχετικά με την εταιρική 
κουλτούρα του οργανισμού τους. Είναι ιδι-
αίτερα ενθαρρυντικό ότι η ευρεία πλειο-
ψηφία (60%) υποστήριξε ότι τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και η διοίκηση 
ενεργούν με διαφάνεια και ακεραιότητα 
και ότι το μήνυμα αυτό περνά ξεκάθαρα, 
μέσα από τις διαδικασίες και τις πρακτι-
κές της επιχείρησης, σε όλες τις βαθμίδες. 
Ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες (24%) 
ανέφεραν ότι κάποιες παραβατικές ενέρ-
γειες υψηλόβαθμων στελεχών ή/και με-

λών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται 
συχνά ανεκτές, ενώ το 16% ανέφεραν ότι 
τα μεσαία διοικητικά στελέχη δεν συμ-
μορφώνονται πάντα με τις διαδικασίες και 
πρακτικές ακεραιότητας της επιχείρησης, 
με σκοπό την ικανοποίηση δικού τους προ-
σωπικού οικονομικού οφέλους.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Όπως διαπιστώνει η παγκόσμια έρευνα, 

σημαντικοί ηθικοί κίνδυνοι προκύπτουν 
από την αλληλεπίδραση μιας επιχείρησης 
με τρίτα μέρη, όπως προμηθευτές και πε-
λάτες, καθώς και στο πλαίσιο συγχωνεύ-
σεων και εξαγορών. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 
μόλις το 34% των ερωτηθέντων παγκοσμί-
ως αισθάνονται βέβαιοι ότι τα τρίτα μέρη 
–συμπεριλαμβανομένων των προμηθευ-
τών, συνεργατών ή συμβούλων– συμμορ-
φώνονται με τους σχετικούς νόμους, τους 
κώδικες συμπεριφοράς και τους κανονι-
σμούς του εκάστοτε κλάδου στον οποίο 
δραστηριοποιούνται. Την ίδια ώρα, λιγό-
τερο από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων 
διεθνώς (31%) πραγματοποιούν ελέγχους 
δέουσας επιμέλειας (due diligence) σχε-
τικά με τη φήμη και την ακεραιότητα των 
συνεργαζόμενων τρίτων μερών, και μόνο 
το ένα τέταρτο (25%) εφαρμόζει ελέγχους 
δωροδοκίας και διαφθοράς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΏΝ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η έρευνα αναδεικνύει, επίσης, τα εντει-

νόμενα ζητήματα ακεραιότητας που συν-
δέονται με τη διαχείριση προσωπικών δε-
δομένων και τη συμμόρφωση με τις απαι-
τήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Το 35% 
των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην 
παγκόσμια έρευνα θεωρούν ότι η κείμενη 
νομοθεσία για την προστασία δεδομένων 
αποτελεί εμπόδιο στην επιτυχία των επι-
χειρήσεων, ενώ 74% εκτιμούν ότι η εφαρ-
μογή της νομοθεσίας αυτής θα ενταθεί τα 
επόμενα χρόνια. Ωστόσο, 38% των εργαζο-
μένων δηλώνουν ότι γνωρίζουν ελάχιστα 
ή καθόλου τη σχετική νομοθεσία, όπως ο 
GDPR, καθώς και τις ευθύνες τους στην 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Καταλήγοντας, οι ομιλητές παρατήρη-
σαν ότι οι οργανισμοί οι οποίοι θέτουν την 
ακεραιότητα στο επίκεντρο της επιχει-
ρηματικής πρακτικής τους, θα είναι πιο 
ανθεκτικοί και καλύτερα προετοιμασμένοι 
για να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές που 
προκαλεί ο Covid-19, σήμερα, αύριο και 
μετέπειτα. Για να γεφυρώσουν το χάσμα 
μεταξύ καλών προθέσεων και καθημερι-
νής εφαρμογής τους στην πράξη, θα πρέπει 
να επικεντρωθούν σε τέσσερις περιοχές 
ειδικού ενδιαφέροντος: 
î την εταιρική κουλτούρα, 
î τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, 
î την αναλυτική πληροφόρηση μέσω data, 
î και τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου 
που εξετάζουν εάν οι πράξεις των εργα-
ζομένων συνάδουν με τους στόχους και 
τις αξίες του οργανισμού.
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Η πανδημία του κορωνοϊού έχει 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στο επιχειρείν σε όλους τους 
κλάδους της παγκόσμιας οι-

κονομίας μέσα σε μικρό χρονικό διάστη-
μα. Όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι έχουν 
επηρεαστεί από τις πρόσφατες εξελίξεις, 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο αντίκτυπος 
της πανδημίας στη δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις 
ήταν μεγαλύτερος, ενώ σε άλλες μικρό-
τερος. Γενικότερα, όμως, οι επιχειρήσεις 
που αναπροσάρμοσαν άμεσα τα επιχει-
ρηματικά τους μοντέλα ήταν σε θέση να 
μετριάσουν περισσότερο τις επιπτώσεις.

Το περιβάλλον που διαμορφώθηκε 
επηρέασε, μεταξύ άλλων, και τον τομέα 
των συγχωνεύσεων και εξαγορών, με τις 
περισσότερες συναλλαγές να τίθενται σε 
αναστολή, δεχόμενες πιέσεις κυρίως υπό 
τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Οι 
συναλλαγές που ολοκληρώνονται αφο-
ρούν συγκεκριμένους τομείς, όπου οι 
προοπτικές της αγοράς παρέμειναν σε 
μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες, όπως είναι 
αυτοί της τεχνολογίας και των υπηρεσιών 
υγείας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το 2019 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δρα-

στήρια χρονιά σε επίπεδο εξαγορών και 
συγχωνεύσεων επιχειρήσεων για την Ελ-
λάδα. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας 
«Η Καθημερινή», τα στοιχεία δείχνουν ότι 
οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
στο 11μηνο του 2019 ξεπέρασαν σε αξία 
εκείνες ολόκληρου του 2018. Ειδικότερα, 
αν και ο συνολικός αριθμός των συναλλα-
γών στο 11μηνο του 2019 (42 συναλλαγές) 
υπολείπεται αυτού του 2018 (51 συναλλα-
γές) σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η αξία 
των συναλλαγών το 2019 κατέστη κατά 
13% υψηλότερη και ανήλθε σε περίπου €4,3 
δισ. έναντι €3,8 δισ. το 2018. Θα πρέπει, βέ-
βαια, να αναφερθεί ότι η παραπάνω έρευνα 
αφορά μόνο τις δημοσιευμένες συναλλα-
γές εξαγορών και συγχωνεύσεων και όχι 
το σύνολό τους, καθώς έλαβαν χώρα και 
συμφωνίες για τις οποίες δεν έχουν δημο-
σιοποιηθεί όλες οι λεπτομέρειες της συ-
ναλλαγής. Περίπου το 80% των παραπάνω 
συναλλαγών (€3,4 δισ.) πραγματοποιήθη-
κε από δύο βασικές κατηγορίες πωλητών. 
Αφενός, από τις συστημικές τράπεζες, 
των οποίων οι συναλλαγές σχετίζονται 
με μεταβιβάσεις των μη εξυπηρετούμε-

νων δάνειων τους και, αφετέρου, από το 
Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο, κυρίως μέσω 
του ΤΑΙΠΕΔ, προέβη σε σειρά προγραμμα-
τισμένων αποκρατικοποιήσεων.

Αν και το 2020 ξεκίνησε με θετικές 
προοπτικές για την εγχώρια αγορά εξα-
γορών και συγχωνεύσεων, η εμφάνιση 
του Covid-19 επηρέασε την αναμενόμενη 
θετική εξέλιξη. Οι περισσότερες συναλ-
λαγές που ήταν ήδη σε φάση διαπραγμα-
τεύσεων επηρεάστηκαν αρνητικά από τις 
οικονομικές αντιξοότητες και ετέθησαν σε 
αναστολή, ενώ αυτές που ολοκληρώθηκαν 
πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένους 
τομείς, οι οποίοι διατήρησαν τα αναπτυ-
ξιακά τους χαρακτηριστικά. Τομείς όπως 
αυτός του τουρισμού και της παροχής 
υπηρεσιών φιλοξενίας, του παραδοσια-
κού λιανεμπορίου (εκτός των σούπερ μάρ-
κετ), των μεταφορών και της ψυχαγωγίας 
επλήγησαν περισσότερο, καθώς η ορατό-
τητα των προοπτικών τους επηρεάστηκε 
σε σημαντικό βαθμό από την έλευση της 
πανδημίας.

Από τις πετυχημένες συναλλαγές αυτής 
της δύσκολης περιόδου, χαρακτηριστικό-
τερες καταγράφονται, μεταξύ άλλων, οι πε-
ριπτώσεις της πώλησης από την Eurobank 

Covid-19: Τα νέα δεδομένα 
και οι προοπτικές στον 

τομέα των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΎΒΡΗΣ
Partner, Head of Transactional Advisory Services, Grant Thornton

ΕΛΊΝΑ ΛΊΤΣΑ
Principal, Transactional Advisory Services, Grant Thornton
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του 80% της θυγατρικής της FPS (Project 
Europe) και ενός μέρους των ομολογιών 
ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine 
notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς 
κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης 
ενός μεικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσε-
ων NPE ύψους €7,5 δισ. (Project Cairo) 
στη doValue, η ολοκλήρωση της εξαγοράς 
της Creta Farms από την Impalla Hellas 
μέσω της υπαγωγής της πρώτης σε κα-
θεστώς εξυγίανσης του άρθρου 106βδ 
του πτωχευτικού κώδικα, η εξαγορά των 
αναψυκτικών Κλιάφα από την Ελληνικά 
Γαλακτοκομεία, η εξαγορά της Arivia, η 
οποία έχει ισχυρή παρουσία στον τομέα 
των φυτικών (plant-based) τυριών, από 
τον πολυεθνικό όμιλο Upfield Group B.V., 
η εξαγορά του 10% του μετοχικού κεφα-
λαίου της Senfluga Energy Holdings S.A. 
από την Damco Energy S.A., εταιρεία του 
Ομίλου Κοπελούζου, η απόκτηση από τη 
Motor Oil φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 
47 MW από τη Μυτιληναίος, η εξαγορά από 
τα Ελληνικά Πετρέλαια φωτοβολταϊκού 
πάρκου ισχύος 204 MW στην Κοζάνη και 
η εξαγορά της DAS Hellas από την ERGO 
Ασφαλιστική.

Παράλληλα, τις ισχυρές προοπτικές που 

παρουσιάζει ο κλάδος της τεχνολογίας 
αποδεικνύει η πρόσφατη απόκτηση της 
πλατφόρμας ειδών διατροφής InstaShop 
από τη γερμανική πολυεθνική Delivery 
Hero, έναντι €305 εκατ. περίπου, ποσό που 
είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ 
για εξαγορά ελληνικής start-up.

Συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών των τροφί-
μων, κατασκευών, ακινήτων, ασφαλειών, 
ενέργειας και υγειονομικής περίθαλψης, 
όπου οι προσδοκίες της αγοράς παραμέ-
νουν υψηλές, αναμένεται να ολοκληρώ-
σουν συναλλαγές στο αμέσως επόμενο 
διάστημα, καθώς οι όποιες προγραμμα-
τισμένες διαδικασίες καθυστερήσαν ως 
απόρροια του Covid-19. Καθυστέρηση 
υπήρξε και για ορισμένες προγραμματι-
σμένες για το 2020 αποκρατικοποιήσεις, 
το συνολικό ύψος των οποίων εκτιμάται 
ότι θα ξεπεράσει τα €2 δισ. και οι οποίες 
αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά 
έως τις αρχές του 2021.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΏΝ 
ΕΞΑΓΟΡΏΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΕΏΝ

Οι συνέπειες του Covid-19 θα συνεχί-
σουν να επηρεάζουν για τους επόμενους 

12 έως 18 μήνες τόσο τη διεθνή όσο και 
την εγχώρια αγορά. Ωστόσο, αισιόδοξες 
παρουσιάζονται οι προοπτικές, καθώς 
σύντομα αναμένεται να δοθούν κίνητρα 
για την ενθάρρυνση της μεγέθυνσης των 
επιχειρήσεων, μέσω συγχωνεύσεων. Η 
ελληνική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας τη 
χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρόσφατα 
συμφωνήθηκε, προσβλέπει στην παροχή 
φορολογικών, θεσμικών και χρηματοδο-
τικών εργαλείων, τα οποία αναμένεται να 
διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων.

Στόχος θα είναι η δημιουργία μεγάλων 
και ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων, 
με σκοπό την αύξηση της παραγωγικό-
τητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, 
την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη δι-
ευκόλυνση των χρηματοδοτήσεων από 
το πιστωτικό σύστημα. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο αυτό, οι συγχωνεύσεις επιχει-
ρήσεων αναμένεται να αποτελέσουν το 
βασικό εργαλείο άμυνας για τη δημιουργία 
ισχυρών σχημάτων, τα οποία θα αντέξουν 
στην πίεση που προκάλεσε και συνεχίζει 
να προκαλεί ο Covid-19.
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Οι εταιρείες δαπάνησαν περίπου 
US$ 15 δισ. επιπλέον ανά εβδο-
μάδα σε τεχνολογία ώστε να 
εξασφαλίσουν ασφαλή εργα-

σία από το σπίτι στη διάρκεια της νόσου 
Covid-19, αποκαλύπτει η έρευνα «2020 
Harvey Nash/KPMG CIO Survey». Πρόκει-
ται για μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις 
επενδύσεων σε τεχνολογία στην ιστορία 
–με τα ηγετικά στελέχη των τμημάτων 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΙΤ) παγκο-
σμίως να δαπανούν σε μόλις τρεις μήνες 
περισσότερα από την ετήσια αύξηση του 
προϋπολογισμού τους, μετά το ξέσπασμα 
της παγκόσμιας κρίσης και την επιβολή 
των lockdowns.

Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 
4.200 ηγετικά στελέχη τμημάτων πληρο-
φορικής (ΙΤ) και αναλύθηκαν απαντήσεις 
από επιχειρήσεις με συνολικές δαπάνες 

για την τεχνολογία που ξεπερνούν τα US$ 
250 δισ. Η μεγαλύτερη έρευνα για την ηγε-
σία πληροφορικής στον κόσμο αποκάλυ-
ψε ότι, παρά αυτήν την τεράστια αύξηση 
των δαπανών, με την ασφάλεια και την 
προστασία προσωπικών δεδομένων να 
αποτελούν τις κορυφαίες επενδύσεις 
κατά τη διάρκεια της νόσου Covid-19, οι 4 
στους 10 ηγέτες τμημάτων πληροφορικής 
αναφέρουν ότι η εταιρεία τους δέχθηκε 
περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις. Πάνω 
από τα τρία τέταρτα των επιθέσεων αυτών 
αφορούσαν προσπάθειες phishing (83%), 
και σχεδόν τα δύο τρίτα κακόβουλο λογι-
σμικό (62%), υποδηλώνοντας ότι η μαζική 
στροφή προς την εργασία κατ’ οίκον έχει 
διευρύνει την έκθεση των επιχειρήσεων 
σε κίνδυνο από το προσωπικό τους.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αντιμε-
τώπισαν δυσκολίες στην εύρεση εξειδι-

κευμένων επαγγελματιών στην κυβερ-
νοασφάλεια για να υποστηρίξουν αυτή 
την απότομη στροφή στην εργασία από 
το σπίτι –και αναφέρουν (35%) ότι η κυ-
βερνοασφάλεια αποτελεί πλέον την πιο 
περιζήτητη τεχνολογική δεξιότητα στον 
κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια 
δεξιότητα σχετική με την ασφάλεια έχει 
βρεθεί στην κορυφή των παγκόσμιων ελ-
λείψεων σε τεχνολογικές δεξιότητες εδώ 
και πάνω από μια δεκαετία. 

Παρότι οι δαπάνες για την τεχνολογία 
αυξήθηκαν σημαντικά στη διάρκεια της 
πανδημίας, σύμφωνα με την έρευνα οι 
σχετικοί προϋπολογισμοί θα βρεθούν υπό 
αυξανόμενη πίεση τη χρονιά που έρχεται. 
Πριν την πανδημία, περισσότεροι από τους 
μισούς (51%) ηγέτες των τμημάτων πληρο-
φορικής ανέμεναν μια αύξηση των προ-
ϋπολογισμών τους επόμενους 12 μήνες, 

Μία από τις 
μεγαλύτερες 

αυξήσεις στην ιστορία 
των επενδύσεων 
στην τεχνολογία 

προκάλεσε η Covid-19
KPMG
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με το ποσοστό αυτό όμως να πέφτει στο 
43% κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν 
παύει βέβαια να πρόκειται για μια καθαρή 
αύξηση των προϋπολογισμών και σχεδόν 
διπλάσια από τη δαπάνη για τεχνολογία 
το 2009 –στον απόηχο, τότε, της διεθνούς 
χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008.

Άλλα βασικά ευρήματα από τη μεγαλύτε-
ρη έρευνα για την τεχνολογία στον κόσμο 
είναι τα εξής:

Οι ψηφιακές εταιρείες ξεχωρίζουν: Οι 
ηγέτες της ψηφιακής τεχνολογίας ήταν πιο 
πιθανό, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, 
να πραγματοποιήσουν επιπλέον επενδύ-
σεις σε τεχνολογία ως αποτέλεσμα της 
νόσου Covid-19 –με 50% περισσότερες επι-
χειρήσεις που είναι «πολύ» ή «εξαιρετικά 
αποτελεσματικές» στη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών να δαπανούν ένα επιπλέον 
21-50%. Οι επενδύσεις αυτές εστίασαν σε 

εφαρμογές μεγάλης κλίμακας των τεχνο-
λογιών Distributed Cloud (42%) και SaaS 
(Λογισμικό ως Υπηρεσία) (34%). Η κρίση 
κατόρθωσε να αναδείξει ένα διευρυνόμενο 
χάσμα μεταξύ των εταιρειών που στηρί-
ζουν τη στρατηγική τους στην τεχνολογία 
και αυτών που δεν το κάνουν.

Ανησυχίες για την ψυχολογική υγεία: 8 
στα 10 ηγετικά στελέχη των τμημάτων ΙΤ 
ανησυχούν για την ψυχολογική υγεία της 
ομάδας τους κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, γεγονός που οδήγησε 6 στους 10 
ηγέτες τμημάτων ΙΤ (58%) να υλοποιήσουν 
προγράμματα για την υποστήριξη του προ-
σωπικού τους.

Άνοδος των επενδύσεων στο cloud: 
Μετά τις επενδύσεις στην ασφάλεια και 
την προστασία των προσωπικών δεδομέ-
νων (47%), οι επενδύσεις στις υποδομές 
και το cloud βρέθηκαν στην τρίτη θέση 

των τεχνολογικών επενδύσεων στη δι-
άρκεια της νόσου Covid-19, με τον αριθμό 
των ηγετικών στελεχών των τμημάτων 
πληροφορικής που εξετάζουν σοβαρά την 
εφαρμογή του Distributed Cloud σχεδόν 
να διπλασιάζεται σε μόλις 12 μήνες (από 
11% στο 21%).

Ελλείψεις σε δεξιότητες: Προ πανδημί-
ας, οι ελλείψεις σε δεξιότητες για το 2020 
άγγιζαν ιστορικό υψηλό. Επομένως, οι 
ελλείψεις σε ταλαντούχο δυναμικό, εξει-
δικευμένο στην τεχνολογία, έχουν παρα-
μείνει υψηλές, οριακά μόνο χαμηλότερες 
από τα επίπεδα της διεθνούς χρηματοοι-
κονομικής κρίσης του 2008. Εκτός των 
δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας (35%), οι 
επόμενες τρεις πιο σπάνιες τεχνολογικές 
δεξιότητες είναι η οργανωτική διαχείριση 
αλλαγών (27%), η επιχειρησιακή αρχιτε-
κτονική (23%) και η τεχνική αρχιτεκτονική 
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και οι εξελιγμένες αναλύσεις (advanced 
analytics), στο 22% η κάθε μία.

Σύμφωνα με την Bev White, CEO του ομί-
λου Harvey Nash Group, «αυτή η απροσδό-
κητη και μη προγραμματισμένη αύξηση 
επενδύσεων στην τεχνολογία έχει επίσης 
συνοδευτεί από θεμελιώδεις αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων –με 
περισσότερες επιχειρησιακές αλλαγές να 
σημειώνονται τους τελευταίους έξι μήνες 
από όσες έχουμε δει τα τελευταία δέκα 
χρόνια. Η επιτυχία θα έγκειται γενικά 
στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
διαχειρίζονται την κουλτούρα τους και αλ-
ληλεπιδρούν με τους ανθρώπους τους. Σε 
έναν κόσμο όπου η γεωγραφική τοποθεσία 
δεν είναι πλέον σημαντική, όπου το γρα-
φείο μπορεί να βρίσκεται στο τραπέζι της 
κουζίνας και όπου πάνω από το 80% των 
ηγετικών στελεχών των τμημάτων πλη-
ροφορικής ανησυχούν για την ψυχολογική 
υγεία των ομάδων τους, οι επιχειρήσεις 
θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουν όσα 
προσφέρουν στους εργαζομένους τους, 
ώστε να κρατήσουν το ταλαντούχο δυνα-
μικό που χρειάζονται για να τους υποστη-
ρίξει στην πανδημία, αλλά και πέρα από 
αυτήν».

Ο Steve Bates, Principal της KPMG των 
ΗΠΑ και Global Leader του CIO Center 
of Excellence της KPMG International, 
αναφέρει: «Η τεχνολογία της πληροφορί-
ας (ΤΠ) στη νέα πραγματικότητα θα δια-
μορφωθεί με βάση μοντέλα οικονομικής 
ανάκαμψης μοναδικά για κάθε κλάδο, 
τοποθεσία και εταιρεία. Ενώ ο κάθε CIO 
ανταποκρίνεται διαφορετικά σε αυτές τις 
δυνάμεις, ένα πράγμα παραμένει σταθερό 
–η ανάγκη για ταχύτατη και αποφασιστική 
δράση. Η τεχνολογία δεν υπήρξε ποτέ πιο 
κρίσιμη για τη δυνατότητα επιβίωσης και 

επιτυχίας των επιχειρήσεων».
Ο Νίκος Δημάκος, γενικός διευθυντής 

και επικεφαλής των συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών της KPMG στην Ελλάδα, αναφέρει 
ότι, «στη διάρκεια της πανδημίας, είδαμε 
τις εταιρείες να προσαρμόζονται ταχύτατα 
σε ένα νέο τρόπο απομακρυσμένης λει-
τουργίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων. 
Οι επενδύσεις που έγιναν δεν θα πάνε χα-
μένες, καθώς οι περισσότερες από αυτές 
θα παραμείνουν και με τη λήξη της παν-
δημίας, προδιαγράφοντας ένα νέο μοντέλο 
επιχειρησιακής λειτουργίας που συνάδει 
και με τις νέες συνήθειες της κοινωνίας 
και των πελατών της κάθε επιχείρησης. 
Αναμένουμε να δούμε περισσότερη τε-
χνολογία τόσο στα κανάλια εξυπηρέτησης 
τελικών καταναλωτών όσο και στην εφο-
διαστική αλυσίδα της κάθε επιχείρησης, 
σε μια προσπάθεια επιβίωσης των επιχει-
ρήσεων στα νέα δεδομένα της αγοράς».

COVID-19: ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗ-
ΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ 
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

- Διευκόλυνση εργατικού δυναμικού: 
Τα προηγούμενα χρόνια αυτή ήταν μια 
προτεραιότητα μέτριας σημαντικότητας 
για τους ηγέτες της τεχνολογίας, αλλά 
έχει σκαρφαλώσει στις τρεις κορυφαίες 
θέσεις μετά το ξέσπασμα της πανδημίας 
(από την όγδοη θέση πριν την πανδημία), 
ωθούμενη από τη μαζική στροφή στην εξ 
αποστάσεως εργασία. Η λειτουργική απο-
τελεσματικότητα και η συμμετοχή των 
πελατών παραμένουν στην κορυφή, αλλά 
ο σκοπός τους έχει αλλάξει υπό το πρίσμα 
της νόσου Covid-19. 

- Ψηφιακός μετασχηματισμός: Για πε-
ρισσότερους από τους μισούς (47%) ηγέτες 

των τμημάτων ΙΤ, η νόσος Covid-19 έχει 
επιταχύνει σε μόνιμη βάση τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και την υιοθέτηση ανα-
δυόμενων τεχνολογιών (τεχνητή νοημο-
σύνη, μηχανική μάθηση, blockchain και 
αυτοματοποίηση).

- Αναδυόμενες τεχνολογίες: Οι εφαρ-
μογές μικρής κλίμακας της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΑΙ) και της μηχανικής μά-
θησης (ΜL) έχουν αυξηθεί από το 21% προ 
Covid-19 στο 24% σήμερα, σημειώνοντας 
σημαντική άνοδο εντός λίγων μόνο μηνών. 

- Λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS): Πρό-
κειται για τον μεγάλο νικητή σε σύγκριση 
με το 2019. Οι εφαρμογές μεγάλης κλίμα-
κας υπερτριπλασιάστηκαν, από το 7% το 
2019 στο 23% φέτος. Μία στις έξι εταιρείες 
εγκατέστησε μια σχετική εφαρμογή τους 
τελευταίους 12 μήνες.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΏΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟ 
ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

- Η εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για 
να μείνει: 86% των ηγετών του κλάδου 
πληροφορικής έστειλαν ένα σημαντικό 
ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού τους 
να εργαστεί από το σπίτι, ενώ σε ποσοστό 
43% αναμένουν ότι περισσότεροι από τους 
μισούς υπαλλήλους τους θα συνεχίσουν 
να εργάζονται εξ αποστάσεως και μετά 
την πανδημία. 

- Συνεργασία και κουλτούρα: Ως αποτέ-
λεσμα της εξ αποστάσεως εργασίας, 70% 
των ηγετών του κλάδου πληροφορικής 
αναφέρουν αυξημένη συνεργασία μεταξύ 
των επιχειρησιακών και τεχνολογικών 
ομάδων, και πάνω από τους μισούς (52%) 
λένε ότι αυτό έχει καλλιεργήσει μια κουλ-
τούρα ενσωμάτωσης στην τεχνολογική 
τους ομάδα.

- Το νέο καθεστώς για τους εργαζο-
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μένους: Η εργασιακή τοποθεσία και η εξ 
αποστάσεως εργασία βρέθηκαν μεταξύ 
των πέντε πιο σημαντικών παραγόντων 
για την προσέλκυση και διατήρηση βασι-
κού ταλαντούχου δυναμικού, εξειδικευ-
μένου στην τεχνολογία, στη διάρκεια της 
νόσου Covid-19 αλλά και στη συνέχεια. Οι 
ηγέτες, επομένως, θα χρειαστεί να επανε-
ξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους 
προσελκύουν και προσλαμβάνουν τους 
υπαλλήλους τους, σε έναν κόσμο όπου 
η φυσική τοποθεσία δεν αποτελεί πλέον 
βασικό πλεονέκτημα.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Αύξηση της επιρροής: Περίπου τα δύο 
τρίτα (61%) αναφέρουν ότι η πανδημία έχει 
οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση της επιρροής 
του ηγέτη της τεχνολογίας. 

- Συμμετοχή στο Δ.Σ.: Ωστόσο, η καθοδι-
κή τάση συμμετοχής στα Δ.Σ. συνεχίζεται, 
από 65% το 2018 σε 61% των CIO, διευθυ-
ντών ΙΤ και CDO να συμμετέχουν στο 
κύριο Δ.Σ. το 2020, υποδηλώνοντας ότι οι 
ηγέτες της τεχνολογίας βρίσκουν τρόπους 
να επηρεάζουν τις αποφάσεις ενός οργα-
νισμού χωρίς απαραίτητα να είναι μόνιμα 
μέλη του Δ.Σ./ Εκτελεστικού Συμβουλίου.

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ
- Το θέμα των γυναικών στον τομέα της 

τεχνολογίας: Η ποικιλομορφία ως προς το 
φύλο μεταξύ των ηγετών της τεχνολογίας 
παραμένει, σε γενικές γραμμές, στάσιμη 
από την περσινή έρευνα (11%). 

- Η Νότια Αμερική στην πρωτοπορία: Με 
16% των ηγετικών στελεχών του κλάδου 
τεχνολογίας να είναι γυναίκες, η Νότια 
Αμερική έχει 60% περισσότερες γυναί-
κες σε ηγετικές θέσεις συγκριτικά με το 
Ηνωμένο Βασίλειο (10%). Αυτό μπορεί να 
ερμηνευθεί ως το θετικό αποτέλεσμα της 
ανάπτυξης κόμβου γυναικείας επιχειρη-
ματικότητας στους τομείς STEM (Φυσικές 

Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμη των Μη-
χανικών και Μαθηματικά) και την ενεργή 
πραγματοποίηση πολυάριθμων προγραμ-
μάτων για τη συμμετοχή των γυναικών 
στον κόσμο της τεχνολογίας.

- Προώθηση ποικιλομορφίας: 24% των 
ηγετών των τμημάτων ΙΤ νιώθουν ότι η 
εταιρεία τους προωθεί με επιτυχία την ποι-
κιλομορφία, και αυτό έχει βελτιώσει την 
εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στην τε-
χνολογική ομάδα (67%), την πρόσβαση στις 
σωστές δεξιότητες (56%) και τη δυνατότητα 
της ομάδας τους να καινοτομεί (53%). 

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Στη διάρκεια μιας περιόδου 8 εβδο-

μάδων (5 Ιουνίου - 10 Αυγούστου 2020), 
τα ηγετικά στελέχη παγκοσμίως των 
τμημάτων πληροφορικής ανέφεραν μια 
επιπρόσθετη δαπάνη στην τεχνολογία 
της τάξης του 5% για την αντιμετώπι-
ση της κρίσης του Covid-19 ως ποσοστό 
του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 
τους για την τεχνολογία. Δεδομένα από 
την Forrester, που δημοσιεύθηκαν στις 3 
Φεβρουαρίου 2020, δείχνουν ότι οι προ-
βλέψεις για τις παγκόσμιες δαπάνες στην 
τεχνολογία ήταν US$ 3,5 τρισ. το 2019 και 
US$ 3,59 τρισ. το 2020 (https://go.forrester.
com/blogs/new-forrester-forecast-shows-
global-tech-market-growth-will-slip-to-
3-in-2020-and-2021/). Καθώς οι ηγέτες 
των τμημάτων πληροφορικής παγκοσμί-
ως αναφέρουν μια επιπρόσθετη δαπάνη 
5% των προϋπολογισμών για την τεχνο-
λογία για την αντιμετώπιση της κρίσης 
του Covid-19, αυτό αφορά ένα πρόσθετο 
κύμα/άνοδο στις δαπάνες πληροφορικής 
ύψους περίπου US$ 175 δισ. (5% των πα-
γκόσμιων δαπανών για τεχνολογία ύψους 
US$ 3,5 τρισ. για το 2019 που πρόβλεψε η 
Forrester) για την αντιμετώπιση του αρχι-
κού αντίκτυπου του Covid-19. Αντιστοιχεί 
σε περίπου US$ 15 δισ. ανά εβδομάδα κατά 
τους τρεις πρώτους μήνες της κρίσης, όταν 

αδιαμφισβήτητα θα πραγματοποιούνταν 
αυτή η δαπάνη για τη στήριξη της απότο-
μης στροφής στην εργασία εξ αποστάσε-
ως/κατανεμημένη εργασία. 

2. Η ανάλυση από τη Harvey Nash και 
την KPMG μια σειράς δημόσια διαθέσιμων 
παγκόσμιων δεδομένων σχετικά με τις δα-
πάνες για τεχνολογία δείχνει ότι οι ετήσιες 
αυξήσεις των δαπανών καταγράφονταν 
στο 5% ή χαμηλότερα εδώ και πάνω από 
μια δεκαετία, φτάνοντας στην ανώτατη 
αύξηση του 5% το 2018. Για παράδειγμα, η 
έρευνα της Forrester, που δημοσιεύθηκε 
στις 3 Φεβρουαρίου 2020, έδειξε ότι η αύξη-
ση των παγκόσμιων δαπανών για τεχνολο-
γικά αγαθά και υπηρεσίες έπεσε από το 5% 
το 2018 στο 3,9% το 2019. Καθώς οι ηγέτες 
των τμημάτων πληροφορικής παγκοσμίως 
αναφέρουν μια πρόσθετη δαπάνη 5% των 
προϋπολογισμών των τμημάτων IT σε τε-
χνολογία για την αντιμετώπιση της κρίσης 
του Covid-19, αυτό το επίπεδο δαπανών σε 
μόλις τρεις μήνες ξεπερνάει την ετήσια 
αύξηση του προϋπολογισμού τους.

3. Οι «ηγέτες της ψηφιακής τεχνολογί-
ας» είναι αυτοί που έχουν εταιρείες που 
είναι «πολύ» ή «εξαιρετικά αποτελεσμα-
τικές» στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 
για την προώθηση της επιχειρηματικής 
στρατηγικής τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Η έρευνα «Harvey Nash/KPMG CIO 

Survey» του 2020, που δημοσιεύεται για 
22η χρονιά, αποτελεί τη μεγαλύτερη έρευ-
να για την ηγεσία στον κλάδο της τεχνο-
λογίας της πληροφορίας παγκοσμίως ως 
προς τον αριθμό συμμετεχόντων. Η έρευ-
να, στην οποία συμμετείχαν 4.200 CIO και 
ηγετικά στελέχη του τομέα της τεχνολογί-
ας, πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις –μία 
πριν τη νόσο Covid-19 (με έναρξη στις 17 
Δεκεμβρίου 2019) και μία στη διάρκεια της 
πανδημίας (5 Ιουνίου - 10 Αυγούστου 2020), 
σε 108 χώρες. 
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Η εταιρική διακυβέρνηση είναι 
ένα θέμα που τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες βρίσκεται στην 
επικαιρότητα διεθνώς. Παρό-

τι δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός 
ορισμός για την εταιρική διακυβέρνηση, η 
έννοια καλύπτει ένα πλήθος θεμάτων, που 
σχετίζονται τόσο με τη διοίκηση όσο και 
με τον έλεγχο μιας επιχείρησης.

Ως θέμα, η εταιρική διακυβέρνηση απα-
σχόλησε τις εποπτικές αρχές τόσο της 
Αμερικής όσο και των χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, το 2002 
τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3016/2002, όπου, 
μέσα από τα 11 άρθρα του, προσδιορίζονταν 
οι σχετικές αρχές, οι υποχρεώσεις και τα 
καθήκοντα των μελών των διοικητικών 
συμβουλίων, η οργανωτική τους δομή, 
διαχωρίζοντας τα μέλη, για αποτελεσμα-
τικότερη διοίκηση και διαχείριση, σε: (α) 
εκτελεστικά, (β) μη εκτελεστικά και (γ) 
σε ανεξάρτητα.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο 
παρελθόν, υπήρξαν αδυναμίες εφαρμο-
γής από τις υπόχρεες εταιρείες σε θέμα-
τα εταιρικής διακυβέρνησης, για τον λόγο 
ότι οι περισσότερες εισηγμένες εταιρεί-
ες έχουν μικρή διασπορά των μετοχών 

τους και συνδέονται με ένα οικογενειακό 
κατεστημένο, που οδηγεί σε ορισμένες 
περιπτώσεις στην επιλογή ακατάλληλων 
μελών στα διοικητικά συμβούλια.

Για τη βελτίωση των αδυναμιών αυτών 
καθιερώθηκε στο ελληνικό νομοθετικό 
και θεσμικό δίκαιο ή έννοια του Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστού με τα 
αρχικά ΚΕΔ. Μια ομάδα ατόμων με μεγά-
λο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, εδώ και 
αρκετά χρόνια, οργάνωσαν την Επιτροπή 
Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-
Αμερικανικού Συμβουλίου. Η ομάδα αυ-
τή, με πρόεδρο τον Κώστα Παπακωστό-
πουλο, ενήργησε έρευνες αγοράς για να 
διαπιστώσει το επίπεδο εφαρμογής των 
διατάξεων του προαναφερόμενου νόμου 
που αφορούσε την εταιρική διακυβέρνη-
ση. Για τη μεταφορά των ευρημάτων των 
ερευνών αυτών καθιέρωσαν ένα ετήσιο 
συνέδριο που, σταδιακά, ο αριθμός των 
συνέδρων αυξανόταν και το γεγονός αυ-
τό ενθάρρυνε τα μέλη της Επιτροπής να 
προσεγγίσουν το θέμα από μια διαφορε-
τική σκοπιά. Ανατρέχοντας στα πρακτικά 
των ετήσιων αυτών συνεδρίων και στις 
διατάξεις του νέου νόμου για την εταιρι-
κή διακυβέρνηση, θεωρούμε ότι οι κόποι 

των μελών της Επιτροπής για την εταιρική 
διακυβέρνηση του Ελληνο-Αμερικανικού 
Συμβουλίου προσέθεσαν μία περαιτέρω 
αξία στο θέμα αυτό. 

Αντίθετα, παρά τις προσπάθειες του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών και τις προσδοκίες 
των ιθυνόντων για την χρήση του ΚΕΔ, 
παρατηρήθηκαν αδυναμίες στη σωστή 
εφαρμογή των αρχών αυτών, όπως έχει 
αποδειχθεί και από ορισμένες υποθέσεις 
που πρόσφατα δημοσιεύθηκαν στα ΜΜΕ, 
στον ελληνικό και ξένο τύπο.

Το φαινόμενο των αδυναμιών αυτών 
δεν είναι μόνο ελληνικό. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνεται και από τις αλλαγές στη δι-
εθνή νομοθεσία, όπως π.χ. ο νέος κώδικας 
που τέθηκε σε εφαρμογή από τις εποπτεύ-
ουσες αγγλικές αρχές με την ονομασία 
νέος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
της Επιτροπής Canterbury, το 2019. 

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο νέος νόμος 4706/2020, με τον μα-
κροσκελή τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση 
ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά 
κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του 

Εταιρική 
διακυβέρνηση

ΣΤΑΎΡΟΣ ΝΊΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
Προέδρος Δ.Σ. UHY AΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

ΓΊΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΎΣ
Τεχνικός Σύμβουλος, UHY AΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», 
ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή και 
έχει πλέον ισχύ νόμου.

Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου απευ-
θύνονται κυρίως σε υποχρεωτική εφαρ-
μογή από τις εισηγμένες εταιρείες ή εται-
ρείες που ετοιμάζονται να εισαχθούν στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ορισμένες 
από τις καινοτομίες του νόμου έχουν ήδη 
τεθεί σε εφαρμογή από γνωστές εισηγμέ-
νες εταιρείες και βρίσκονται στο στάδιο 
της υλοποίησης. Ο νόμος είναι δομημένος 
σε πέντε κεφάλαια. Τα άρθρα του νέου νό-
μου 4706/2020 αυξήθηκαν σε 23, σε σχέση 
με τον προηγούμενο νόμο που αποτελείτο 
από 11 άρθρα. 

Στο A κεφάλαιο του νόμου, που αποτε-
λείται από δύο άρθρα, καλύπτονται το Πε-
δίο εφαρμογής του νόμου και οι Ορισμοί.

Το Β κεφάλαιο του νόμου αφορά τα θέ-
ματα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

- Στο άρθρο 3 ορίζεται η πολιτική κα-
ταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., η οποία 
αποσκοπεί στη διασφάλιση της συγκρότη-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου από τα 

πλέον κατάλληλα πρόσωπα. Τέτοια απαί-
τηση δεν αναφερόταν στον προηγούμενο 
νόμο. Δύο από τα αναγκαία κριτήρια του 
νόμου αυτού αφορούν:

- Την ελάχιστη ποσόστωση ανά φύλο 
(συγκεκριμένα: 25% των μελών του Δ.Σ. 
να είναι γυναίκες) και

- Τη μη εμπλοκή μέλους (ή υποψηφίου 
μέλους) σε ζημιογόνες συναλλαγές εται-
ρείας με συνδεδεμένα μέρη.

- Στο άρθρο 6 προσδιορίζονται τα εκτε-
λεστικά μέλη του Δ.Σ. και οι υποχρεώσεις 
τους. Ο νέος νόμος επιλέγει να προβεί σε 
αναλυτικότερη πρόβλεψη των αρμοδιοτή-
των του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ 
των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, ιδιαί-
τερης σημασίας είναι:

α) Η παρακολούθηση και περιοδική αξι-
ολόγηση του θεσμού της εταιρικής διακυ-
βέρνησης της εταιρείας και 

β) Η διασφάλιση της αποτελεσματικότη-
τας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
που η ίδια η εταιρεία εφαρμόζει. 

- Το άρθρο 7 καλύπτει τα θέματα των 
μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Ο νέ-
ος νόμος διατηρεί την προϋφιστάμενη 
διάκριση των μελών του Δ.Σ. σε εκτε-
λεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτη-

τα. Οριοθετεί, όμως, επιπρόσθετα, και 
τις αρμοδιότητές τους. Συγκεκριμένα:  
α) Τα εκτελεστικά μέλη: Ορίζονται υπεύ-
θυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεού-
νται σε άμεση, έγγραφη, ενημέρωση των 
μη εκτελεστικών μελών, όταν λαμβάνουν 
χώρα σημαντικά εταιρικά γεγονότα.

β) Τα μη εκτελεστικά, καθώς και τα ανε-
ξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: Διαθέτουν 
εποπτικό ρόλο επί των εκτελεστικών. Από 
τη συγκεκριμένη κατηγορία μελών επιλέ-
γεται, κατά βάση, ο πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου.

γ) Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: Ο 
νέος νόμος στοχεύει στην ενίσχυση του 
ρόλου τους και στην (αληθινή) ανεξαρτησία 
τους. Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετεί περισ-
σότερα κριτήρια εξάρτησης που, σε καμιά 
περίπτωση δεν γίνεται ανεκτή για τα μέλη 
αυτής της κατηγορίας.

- Το άρθρο 8, δια των διατάξεών του, κα-
λύπτει τα θέματα που αφορούν τον πρό-
εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, 
ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση 
που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκ-
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κλιση της προηγουμένης παρ. 1, διορίσει 
ως πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δι-
ορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των 
μη εκτελεστικών μελών.

Μια ακόμη καινοτομία του νέου νόμου 
αποτελεί η θέσπιση δύο νέων επιτροπών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι: Η 
Επιτροπή Αποδοχών και η Επιτροπή Υπο-
ψηφιοτήτων. Σημειώνεται ότι παραμένει η 
Επιτροπή Ελέγχου όπως καθορίζεται από 
τον προηγούμενο νόμο. Ειδικότερα:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου: Αντικείμενό 
της, μεταξύ άλλων, αποτελεί η επίβλεψη 
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της 
εταιρείας, η παρακολούθηση του υποχρε-
ωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιη-
μένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
και ο έλεγχος της διαδικασίας επιλογής 
και ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών. 

β) Η Επιτροπή Αποδοχών: Αντικείμενό 
της αποτελεί η επεξεργασία ζητημάτων 
αποδοχών. Οι προτάσεις της επιτροπής 
αυτής επί ζητημάτων της πολιτικής απο-
δοχών εισάγονται προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση.

γ) Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων: Αντι-
κείμενό της η υπόδειξη των πλέον κατάλ-
ληλων προσώπων (με βάση τα κριτήρια 
της Πολιτικής Καταλληλότητας) για την 
κάλυψη των θέσεων των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου. 

Σημειώνεται πως το έργο των δύο τελευ-
ταίων επιτροπών είναι δυνατό να ασκείται 
και από μία ενιαία (Επιτροπή Αποδοχών 
- Υποψηφιοτήτων).

Ο νομοθέτης, μέσω του άρθρου 9, που 
αποτελεί το τελευταίο άρθρο του Κεφαλαί-
ου Β, εστιάζει σε θέματα των ανεξαρτήτων 
και μη εκτελεστικών μελών ενός Δ.Σ. Ο 
νέος νόμος στοχεύει στην ενίσχυση του 
ρόλου τους και στην (αληθινή) ανεξαρτη-
σία τους. 

Το Κεφάλαιο Γ› του νέου νόμου εταιρι-
κής διακυβέρνησης αφορά τις «Διατάξεις 
για τις Επιτροπές του Διοικητικού Συμ-
βουλίου». Ο νομοθέτης μεταφέρει και 
επανασυνδέει προγενέστερες διατάξεις, 

αναφέροντας στην πρώτη παράγραφο του 
άρθρου 10 ότι «Η Εταιρεία διαθέτει επιτρο-
πή ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 
4449/2017, επιτροπή αποδοχών, σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του παρόντος και επιτροπή 
υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 
του παρόντος».

Στο πλαίσιο λειτουργίας των υπόχρεων 
ως προς στις διατάξεις του νέου νόμου 
εταιρειών επιβάλλεται και η ύπαρξη Κανο-
νισμού Λειτουργίας, που καταρτίζεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Τούτο δεν αποτε-
λεί νέα ρύθμιση. Το νέο περιεχόμενό του, 
ωστόσο, διαμορφώνεται με περισσότερο 
απαιτητικό τρόπο. Ο αρμόδιος ορκωτός 
ελεγκτής οφείλει να επιβεβαιώνει στην 
Έκθεση Ελέγχου την ύπαρξη και το επικαι-
ροποιημένο περιεχόμενό του. Αυτή είναι 
μια πρόσθετη υποχρέωση που επιβάλλεται 
στους ορκωτούς ελεγκτές, αυξάνοντας 
τον όγκο στοιχείων ελέγχου που ήδη είναι 
υποχρεωμένοι να εκτελούν. 

Είναι προφανές ότι κανένας Κανονισμός 
Λειτουργίας δεν αποτελεί ζωντανό στοι-
χείο ενός οργανισμού χωρίς τον συνεχή 
έλεγχο εφαρμογής του. Ο νέος νόμος προ-
βλέπει, για πρώτη φορά, την ύπαρξη Μονά-
δας Εσωτερικού Ελέγχου, κάτι που όμως οι 
περισσότερες εισηγμένες εταιρείες είχαν 
ήδη υιοθετήσει. 

Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερι-
κού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου παρουσιάζονται πε-
ρισσότερο διευρυμένες σε σχέση με τις 
αντίστοιχες της (παλαιάς) Υπηρεσίας Εσω-
τερικού Ελέγχου.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων στόχο έχει 
την επιλογή και αξιολόγηση των δυνατο-
τήτων των υποψηφίων να γίνουν μέλη του 
Δ.Σ. μιας εταιρείας. Τα άτομα που θα επιλε-
γούν να την στελεχώσουν πρέπει να είναι 
έμπειρα, με βαθιά γνώση των λειτουργιών 
της εταιρείας.

Στο σύνολο των παραπάνω υποχρεώ-
σεων ο νέος νόμος προβλέπει επίσης ως 
υποχρεωτική την υιοθέτηση και εφαρμογή 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Δεν 
καθιστά όμως και υποχρεωτική την επι-

λογή ενός συγκεκριμένου τέτοιου Κώδικα. 
Το Κεφάλαιο Ε καλύπτει τις «Διατάξεις 

για την ενημέρωση των επενδυτών». Το 
κεφάλαιο αποτελείται από τα άρθρα 18 έως 
23, που το κάθε ένα από αυτά κατά σειρά 
καλύπτει την/τις:

α) Ενημέρωση μετόχων από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο για τα υποψήφια μέλη του.

β) Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων.
γ) Μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων.
δ) Πιστοποίηση του Κανονισμού Λει-

τουργίας και της διαδικασίας παραγωγής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

ε)  Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών ή έκδοση ομολογια-
κού δανείου - Αλλαγές στη χρήση αντλη-
θέντων κεφαλαίων.

στ) Διάθεση περιουσιακών στοιχείων 
της εταιρείας.

Τον νόμο ερμηνεύουν και υποστηρίζουν 
αναλυτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
ήδη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Θα 
ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε την 
άριστη συνεργασία των εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των στελεχών της Επιτροπής με τα μέλη 
της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης 
του Ελληνο-Αμερικανικού Συμβουλίου 
στις συναντήσεις που είχαν οργανωθεί, 
οι οποίες ήταν σε πολύ καλό επαγγελμα-
τικό επίπεδο.

Η άποψή μας είναι ότι ο νέος νόμος για 
την εταιρική διακυβέρνηση κινείται προς 
την ορθή κατεύθυνση. Οι ενστάσεις που 
έχουν διατυπωθεί είναι, έως κάποιο βαθμό, 
κατανοητές. Δεν είναι όμως αρκετές για 
αρνητική αξιολόγηση.

Οι βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυ-
βέρνησης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
των διατάξεων του νέου νόμου, θα επι-
δράσουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα 
και την ανάπτυξη. Ως ορκωτοί ελεγκτές 
ευχόμαστε η σωστή πρακτική εφαρμογή 
των διατάξεων του νόμου να βοηθήσει το 
ελληνικό χρηματιστήριο και την εθνική 
οικονομία.
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Στην εκπόνηση καίριας έρευνας, 
αναφορικά με τον κρίσιμο ρόλο 
που διαδραματίζει η εταιρική 
διακυβέρνηση στην επιχειρημα-

τική στρατηγική και τη γενικότερη δημι-
ουργία εταιρικής αξίας, προχώρησε η Grant 
Thornton.  Η έρευνα φέρει το κύρος και την 
υπογραφή της Grant Thornton και παρουσι-
άζει ενδελεχώς τη σημασία ενός ισχυρού 
συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και 
της θετικής επίδρασής του στις περισσότε-
ρες επιχειρηματικές πτυχές.

Μάλιστα, αξιολογώντας την ωριμότητα 
των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, 
8 στις 10 επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι ένα 
ισχυρό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης 
έχει θετική επίδραση, τόσο στη λειτουργία 
της επιχείρησης όσο και στα κέρδη και στις 
ταμειακές ροές, εκτιμώντας ότι τελικά αυξά-
νει την αξία της εταιρείας και των μετοχών 
τους. Οι αναποτελεσματικές ή οι πολιτικές 
που δεν εφαρμόζονται θεωρούνται ως οι 
πιο περιοριστικοί παράγοντες στην εταιρική 
διακυβέρνηση, ενώ ακολουθεί ο παράγοντας 
της έλλειψης ανεξαρτήτων μη εκτελεστι-
κών μελών από τα Δ.Σ. και η έλλειψη διαδι-
κασιών αξιολόγησης των Δ.Σ. Συνακόλουθα, 
μόνο 5 στις 10 διοικήσεις εκτιμούν ότι έχουν 
ένα υψηλό βαθμό ωριμότητας σχετικά με τις 
πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που 

εφαρμόζουν, γεγονός που αποδεικνύει την 
επιτακτική ανάγκη αναδιαμόρφωσης.

Η πολυμορφία εντός Δ.Σ. αποτελεί, με τη 
σειρά της, καθοριστικό παράγοντα στο σύ-
στημα διακυβέρνησης που ακολουθεί μια 
εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα η έλλειψή της 
μπορεί να εκληφθεί και ως βασική τροχο-
πέδη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
πως σήμερα 4 στις 10 εταιρείες έχουν Δ.Σ., 
που απαρτίζονται στο σύνολό τους μόνο 
από άντρες, με τις διοικήσεις να εκτιμούν 
ότι τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να παρέχουν 
εμπιστοσύνη στον μέτοχο και να έχουν βα-
θιά γνώση του κλάδου. Αντιθέτως, θέματα 
όπως η γνώση χρηματαγορών, αρχών εται-
ρικής διακυβέρνησης, επαγγελματικού 
management και γνώσεις τεχνολογίας δεν 
αναγνωρίζονται ούτε και αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι τα στοι-
χεία της έρευνας σχετικά με τη διαχείριση 
κινδύνου και τη διαφάνεια. Συγκεκριμένα, 
μόνο 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι 
έχουν μια κάποια λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου, ενώ η πλειονότητα των επιχει-
ρήσεων, 8 στις 10, εκτιμά ότι δημοσιοποιεί 
επαρκή οικονομικά στοιχεία. Στην αντίπερα 
όχθη, όμως, αναγνωρίζουν αδιαφάνεια σε 
ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα, που βοηθούν 
τους ενδιαφερομένους να κατανοήσουν την 

απόδοση, τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική 
της επιχείρησης.

Επιπλέον, ιδιαίτερη περίπτωση σε σχέση 
με την εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν οι 
εισηγμένες εταιρείες, λόγω των διαφορετι-
κών χαρακτηριστικών τους. Αναλυτικότερα, 
4 στις 10 εισηγμένες εταιρείες διαφαίνεται 
πως εφαρμόζουν Κώδικα Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης που ανέπτυξαν οι ίδιες, καθώς από 
την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι 
ως βασικός λόγος της δημιουργίας «ιδίου 
κώδικα» από σημαντικό αριθμό επιχειρήσε-
ων παραμένει η αποφυγή της εξήγησης των 
αποκλίσεων που θα έπρεπε να δηλώσουν. 
Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι σχεδόν 2 στις 
10 εισηγμένες εταιρείες εξακολουθούν να 
δηλώνουν ότι εφαρμόζουν τον Κώδικα του 
ΣΕΒ, ο οποίος έχει αντικατασταθεί τον Οκτώ-
βριο του 2013 από τον Ελληνικό Κώδικα Εται-
ρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ).

Όσον αφορά δε την ανεξαρτησία των Δ.Σ. 
και τις συνακόλουθες πολιτικές που εφαρ-
μόζονται, στις 4 από τις 10 εισηγμένες εται-
ρείες τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 
του Δ.Σ. είναι λιγότερα του 1/3 του συνόλου 
των μελών, σύμφωνα με τα όσα απαιτεί η 
νομοθεσία, 5 στις 10 δεν γνωστοποιούν τον 
αριθμό των συνεδριάσεων του Δ.Σ., καθώς 
και τις παρουσίες των μελών σε αυτές τις 
συνεδριάσεις, ενώ ίδιο είναι το ποσοστό 

Η κρισιμότητα της 
εταιρικής διακυβέρνησης 

για την επιχειρηματική 
στρατηγική και τη 

δημιουργία εταιρικής αξίας 

ΕΡΕΎΝΑ GRANT THORNTON
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όσων δεν έχουν διαδικασίες αξιολόγησης 
των μελών του Δ.Σ. Ως προς την εξειδίκευση 
δε των μελών Δ.Σ., τα χαμηλότερα ποσοστά 
εμπειρίας παρατηρούνται σε θέματα τεχνο-
λογίας και ανθρώπινου δυναμικού.

Ταυτόχρονα, από την πληροφόρηση που 
παρέχουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις ανα-
φορικά με την πολυμορφία του Δ.Σ., παρατη-
ρείται ότι 5 στις 10 εταιρείες γνωστοποιούν 
πληροφορίες για πολιτικές πολυμορφίας 
ως προς το φύλο, ελάχιστες εταιρείες γνω-
στοποιούν πληροφορίες πολιτικών πολυ-
μορφίας ως προς το κοινωνικό υπόβαθρο, 
ενώ μόνο 2 στις 10 αναφέρουν πολιτικές που 
σχετίζονται με την εθνικότητα και 3 στις 10 
με τις δεξιότητες. Συνολικά διαπιστώνεται 
ότι μόνο η 1 στις 10 των εισηγμένων περιγρά-
φουν λεπτομερώς και με πλήρη σαφήνεια 
την εφαρμοζόμενη πολιτική τους. 

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και τα συμπεράσματα σε σχέση με τη δι-
αχείριση κινδύνου, το σύστημα εσωτερι-
κού ελέγχου και τη μη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. Χαρακτηριστικά, μόνο 5 στις 
10 παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για 
τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που 
εφαρμόζουν, ενώ οι αναφορές των επιχει-
ρήσεων σε μη χρηματοοικονομικής φύσης 
θέματα (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, εργα-
σιακά) είναι είτε ανεπαρκείς είτε πολύ γενι-

κές. Συγκεκριμένα, οι 5 στις 10 επιχειρήσεις 
δεν παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για 
θέματα περιβαλλοντικής φύσεως, ενώ 7 στις 
10 δεν παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση 
για κοινωνικά θέματα και θέματα ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, 5 στις 10 
επιχειρήσεις που δημοσιοποιούν πολιτική 
αποδοχών, το περιεχόμενη της πολιτικής 
δεν συμμορφώνεται γενικώς με τις κανο-
νιστικές απαιτήσεις.

Συνοψίζοντας αναφορικά με τα ευρήμα-
τα της έρευνας, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
φαίνεται ότι πρέπει άμεσα να θέσουν την 
ενίσχυση του συστήματος εταιρικής διακυ-
βέρνησής τους ως προτεραιότητα, καθώς, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν, 
από χαμηλή έως μέτρια είναι η συμμόρφωση 
σε όλους τους πυλώνες εταιρικής διακυ-
βέρνησης.

Συμπερασματικά και σύμφωνα με την 
έρευνα που πραγματοποίησε η Grant 
Thornton στην ευρωπαϊκή αγορά, αποδει-
κνύεται ότι η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση 
δημιουργεί, αναμφίβολα, αξία στις επιχειρή-
σεις, καθώς είναι κατά 43% πιο αποτελεσμα-
τικές στην ανάπτυξη και πώληση προϊόντων 
και υπηρεσιών και παράγουν διπλάσια από-
δοση για τους μετόχους. Ακόμη, μακροπρό-
θεσμα διατηρούν την αξία τους, καθώς είναι 
κατά 15% περισσότερο φερέγγυες και έχουν 

25% περισσότερη ρευστότητα. Τέλος, επιχει-
ρήσεις που βελτίωσαν σημαντικά το επίπεδο 
εταιρικής διακυβέρνησης κατόρθωσαν να 
πετύχουν, κατά μέσο όρο, 44% αύξηση των 
λειτουργικών ταμειακών ροών, 46% αύξηση 
των ελεύθερων ταμειακών ροών και 10% 
αύξηση του περιθωρίου EBIT (κερδών προ 
φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελε-
σμάτων). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Όσον αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας, 

αυτή απαρτίζεται από τρία μέρη. Αρχικά, 
τα στελέχη της Grant Thornton συνέλεξαν 
μέσω ερωτηματολογίου τις απαντήσεις 400 
και πλέον ελληνικών επιχειρήσεων, ανα-
φορικά με την άποψή τους για τα ζητήματα 
εταιρικής διακυβέρνησης. Εν συνεχεία, αξιο-
λόγησαν τον βαθμό ωριμότητας και συμμόρ-
φωσης των εισηγμένων επιχειρήσεων στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών απέναντι σε 
θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, με βάση 
τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στη δημο-
σιότητα. Συμπερασματικά, παρουσίασαν και 
ανέλυσαν τα οφέλη που έχουν αποκομίσει 
μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις από την υιο-
θέτηση ενός ισχυρού συστήματος εταιρικής 
διακυβέρνησης, με τη βοήθεια και της αντί-
στοιχης έρευνας που έχει πραγματοποιήσει 
η Grant Thornton στην ευρωπαϊκή αγορά.
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Ο φορολογικός σχεδιασμός (tax 
planning) αντιμετωπιζόταν κά-
ποτε από όλα τα κράτη ως θεμιτή 
πρακτική και συνιστούσε ένα νό-

μιμο εργαλείο στο διεθνές εμπόριο και στο 
ενωσιακό δίκαιο θεμελιώδες δικαίωμα των 
οικονομικώς δρώντων προσώπων κατά την 
ανάπτυξη διασυνοριακής δραστηριότητας. 
Εντός, μάλιστα, του πλαισίου της ηθικής του 
Friedman (Friedmanian ethics) της επο-
χής, ήταν ένας αποδεκτός τρόπος για τις 
εταιρείες για τον περιορισμό του κόστους 
και τη μεγιστοποίηση των κερδών, ενώ οι 
μέτοχοι έβλεπαν την αξία των μετοχών τους 
να αυξάνεται. Τα τελευταία όμως χρόνια ο 
φορολογικός σχεδιασμός ή, τουλάχιστον, μια 
ερμηνεία του έχει κριθεί ηθικά μη αποδεκτή, 
ενώ η πρόθεση των φορολογουμένων να 
μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυν-
ση θεωρείται απολύτως θεμιτή μόνο στον 
βαθμό που δεν συνοδεύεται από επίπλαστες 
διευθετήσεις. Ο επιθετικός φορολογικός 
σχεδιασμός οδηγεί σε κίνδυνο διάβρωσης 

των εθνικών φορολογικών βάσεων και, 
καθώς οι δομές φορολογικού σχεδιασμού 
γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες, μπο-
ρεί να αποβούν επιζήμιες για τα εθνικά φο-
ρολογικά έσοδα και για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. 

Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, επικρατεί 
ένας αέρας αλλαγής, καθώς οι κυβερνήσεις 
παγκοσμίως έχουν αρχίσει να αναγνωρί-
ζουν την ύπαρξη φορολογικών παραδείσων 
και να προχωρούν σε μέτρα περιορισμού 
της δράσης τους, ενώ το οικοδόμημα του 
παγκόσμιου οικονομικού απορρήτου απο-
δυναμώνεται. Στη νέα εποχή, οι εταιρείες 
προτρέπονται να συμπεριφέρονται και να 
λειτουργούν «ηθικά», αποφεύγοντας τη δη-
μόσια κατακραυγή, υπό τον φόβο της υπο-
βάθμισης της φήμης τους και μέσα στο πλαί-
σιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που η 
πλειοψηφία των εταιρειών, υποχρεωτικά ή 
μη, υιοθετεί. Επιπρόσθετα, η άρση της αρχής 
της ξεχωριστής νομικής προσωπικότητας 
και της αρχής της περιορισμένης ευθύνης 

βάζει φρένο σε πρακτικές όπου ορισμένοι 
επιχειρηματίες - μέτοχοι «οχυρώνονταν» 
πίσω από νομικά πρόσωπα για αποφυγή 
εκπλήρωσης των εταιρικών και ατομικών 
υποχρεώσεων ή την εν γένει ανάληψη επι-
χειρηματικού ρίσκου. 

Η ηθική και η δεοντολογία αποτελούν 
βασικούς συντελεστές της φορολογικής 
συμμόρφωσης, αλλά και της αντιμετώπισης 
της φοροδιαφυγής. Ανέκαθεν, εκείνοι που 
αποφάσιζαν να μην είναι συμμορφωμένοι 
με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, λαμ-
βάνουν την απόφαση ζυγίζοντας τα οφέλη 
και τα κόστη από την επιλογή τους. Αν τα 
κόστη για τη μη συμμόρφωση υπερβαίνουν 
τα οφέλη από τη συμμόρφωση, τότε η ορθο-
λογική τους επιλογή είναι η συμμόρφωση με 
τον νόμο. Αν, από την άλλη πλευρά, τα οφέλη 
από τη μη συμμόρφωση υπερβαίνουν τα κό-
στη από τη συμμόρφωση, τότε επιλέγουν τη 
μη συμμόρφωση. Οι συνήθεις παράγοντες 
που διαμορφώνουν το μοτίβο συμμόρφωσης 
είναι ο κίνδυνος από την αποκάλυψή της, οι 

Ο ρόλος της ηθικής 
στο μέλλον του 

φορολογικού 
σχεδιασμού

ΦΩΤΕΊΝΗ ΣΤΑΓΑΚΗ
Οικονομολόγος - Σύμβουλος επιχειρήσεων
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υψηλές ποινές και η αμεσότητά της ποινής 
από τις φορολογικές και δικαστικές αρχές.

Στην εποχή μας, η φορολογία αποτελεί 
κορυφαία επιχειρηματική είδηση στην Ευ-
ρώπη και τις ΗΠΑ. Οι αμφιλεγόμενες φο-
ρολογικές πρακτικές που δημοσιεύονται 
σε κορυφαίες εφημερίδες ανά τον κόσμο, 
όπως οι αποκαλύψεις για τα Panama και 
τα Paradise Papers, το πρόσφατο λεγόμενο 
σκάνδαλο των φακέλων CumEx, το οποίο 
οδήγησε σε δημοσιοποιηθείσες απώλειες 
φορολογικών εσόδων των κρατών μελών 
ύψους έως και 55,2 δισεκατομμύρια ευρώ, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις ορισμένων μέσων 
ενημέρωσης1 και δομές φοροαποφυγής στην 
Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των εταιρειών τεχνο-
λογίας των ΗΠΑ, προκαλούν πλέον υψηλό 
κίνδυνο για τη φήμη επιχειρήσεων και επι-
χειρηματιών, με επακόλουθη ενίσχυση της 
φορολογικής ηθικής, ενώ ταυτόχρονα ενι-
σχύουν το αίσθημα νομιμότητας των απλών 
φορολογούμενων, αναγνωστών, ακροατών. 
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι παλαιότερες 

οικονομικές αναλύσεις του «στοιχήματος» 
της φοροδιαφυγής, που συμπέραιναν ότι 
τα περισσότερα άτομα θα διέφευγαν της 
καταβολής φόρων εφόσον λειτουργούσαν 
ορθολογικά, διότι ήταν εξαιρετικά απίθανο 
να συλληφθούν και να τιμωρηθούν2, παίρ-
νουν σήμερα άλλες διαστάσεις.

Η ΗΘΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΏΣΕΙ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΑΝΤΑΓΏΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ;

Οι δημοσιεύσεις του τύπου προκαλούν 
καθολική επιχειρηματική δυσφήμιση για τον 
γενικό πληθυσμό, παρότι οι εμπλεκόμενες 
εταιρείες μπορεί να μην έχουν παραβεί τον 
νόμο. 

Συχνά τα πρόσωπα που αναφέρονται στα 
έγγραφα του Παναμά και οι εμπλεκόμενες 
εταιρείες ενήργησαν παράνομα, ωστόσο τα 
δικαστήρια εξακολουθούν να αποφασίζουν 
εάν οι συμφωνίες cum-ex είναι σωστές ή 
λάθος κι οι διασυνοριακές δομές εταιρικού 
δικαίου που έχουν δημιουργηθεί για την 

εκμετάλλευση διαφορετικών πλεονεκτι-
κών φορολογικών καθεστώτων είναι κατά 
βάση νόμιμες και χρησιμοποιούνται συχνά 
στην πράξη.

Πέραν των γνωστών εταιρειών τεχνο-
λογίας των ΗΠΑ, κι άλλες καθιερωμένες 
ευρωπαϊκές εταιρείες –οι οποίες θεωρού-
νται υγιείς– «μετατοπίζουν» τα κέρδη τους 
σε χώρες της Ε.Ε. και σε άλλες δικαιοδοσίες 
όπου η φορολογία είναι χαμηλή, ακόμη και 
εταιρείες κρατικών συμφερόντων. 

Σε πολύ ανταγωνιστικούς τομείς, ένα 
πραγματικό μειονέκτημα έγκειται στο αν 
οι ανταγωνιστές βρίσκονται σε δικαιοδοσίες 
με χαμηλή φορολογία. Εταιρείες από περι-
οχές όπου η φορολογία είναι υψηλή –όπως 
η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία ή οι ΗΠΑ– θα 
προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν αυτό 
το μειονέκτημα. Πρόκειται για μια καθαρά 
οικονομική προσέγγιση, η οποία βασίζεται 
στην ισχύουσα νομοθεσία και είναι νόμιμη. 
Το πρόβλημα, ωστόσο, που δημιουργείται 
είναι όταν η φορολογική τους προσέγγιση 
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έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Σύμ-
φωνα με τη Λογιστική Οδηγία 2013/34/ΕΕ3, 
αναφορικά με τη δημοσιοποίηση μη χρημα-
τοοικονομικών, ειδικών χρηματοοικονομι-
κών και άλλων πληροφοριών διαφοροποίη-
σης, ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις (large 
companies) υποχρεούνται να δημοσιεύουν 
αναφορές που θα περιέχουν, κατ’ ελάχιστον, 
πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σε-
βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωρο-
δοκίας. Προκειμένου να ανταποκριθούν σε 
αυτές τις γνωστοποιήσεις, οι επιχειρήσεις 
μπορούν να βασίζονται σε διάφορα εθνικά, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πλαίσια (π.χ. το Παγκό-
σμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επι-
χειρήσεις, το ISO 26000).

Στον αντίποδα, οι σύγχρονοι καταναλωτές 
έχουν αποδειχθεί πιο επιλεκτικοί και ευαι-
σθητοποιημένοι, κι είναι συχνά πρόθυμοι 
να αποφύγουν ορισμένες εταιρείες επειδή 
η φήμη της ΕΚΕ είναι αμφισβητήσιμη. Αυτοί 
οι καταναλωτές δεν θα αγοράζουν πλέον 
από εταιρείες που δεν ανταποκρίνονται στις 
ηθικές τους προσδοκίες. Η δεοντολογική συ-
μπεριφορά μπορεί επομένως να αποτελέσει 
επιχείρημα πωλήσεων για τις εταιρείες B2C 
(επιχείρηση προς καταναλωτή). 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με 
πρόσφατες μελέτες, το 92% των καταναλω-
τών δηλώνουν ότι έχουν μια πιο θετική εικό-
να μιας εταιρείας όταν αυτή υποστηρίζει ένα 
κοινωνικό ή περιβαλλοντικό ζήτημα, ενώ το 
66% των καταναλωτών δηλώνει πρόθυμο 
να πληρώσει επιπλέον χρήματα για προϊ-
όντα και υπηρεσίες που προέρχονται από 
εταιρείες που έχουν δεσμευτεί για θετικές 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις.4 Επίσης, σύμφωνα με το Ινστιτούτο 
Φήμης, το χρυσό πρότυπο στη μέτρηση της 
εταιρικής φήμης, οι αποφάσεις που θεω-
ρούνται δίκαιες, ηθικές και έχουν θετική 
επίδραση στην κοινωνία συμβάλλουν στο 
52% περίπου της φήμης μιας επιχείρησης 

και το 68% των επενδυτών θα επιλέξουν να 
επενδύσουν σε μια εταιρεία που θεωρείται 
κοινωνικά υπεύθυνη έναντι μιας εταιρείας 
που δεν είναι.5

Είναι, βέβαια, προφανές ότι το επιχείρημα 
της ηθικής φορολογικής συμπεριφοράς ως 
πλεονέκτημα στην αύξηση των πωλήσεων 
δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό όσο η προ-
στασία του περιβάλλοντος ή άλλες δράσεις 
ΕΚΕ, που εστιάζουν σε κοινωνικές ανησυχί-
ες κι είναι γενικά πολύ πιο ορατές στο μάτι 
του καταναλωτικού κοινού.

Είθισται η καλή συμπεριφορά να είναι πιο 
δύσκολο να εντοπιστεί και, αναφορικά με 
τη φορολογία, τα δημοσιεύματα είναι κατά 
πλειοψηφία αρνητικά. Μια «καλή πράξη» 
που αφορά το περιβάλλον είναι πιο ορατή 
και σαφής απ’ ό,τι η καταβολή φόρων από 
μια εταιρεία. Ωστόσο, για τις εταιρείες που 
ασκούν κοινωνική ευθύνη, ούτως ή άλλως, 
η φορολογική ηθική συμπεριφορά είναι απα-
ραίτητη και ιδίως στις εταιρείες που απευ-
θύνονται σε ευαίσθητες ομάδες - στόχους. 
Η φορολογική ηθική συμπεριφορά μπορεί 
σίγουρα να συμβάλει σε μια οικονομική και 
βιώσιμη επιχειρηματική στρατηγική, ανα-
πτύσσοντας ισχυρές σχέσεις με όλους τους 
ενδιαφερόμενους, πελάτες, εργαζόμενους 
και επενδυτές.

Στη σημερινή, ολοένα και πιο ανταγωνι-
στική αγορά, η χρήση δομών φοροαποφυ-
γής μπορεί να είναι ένα απλό μειονέκτημα 
ή και να καταστεί επικίνδυνη. Οι κρατικές 
φορολογικές αρχές έχουν πλέον στη διάθε-
σή τους εργαλεία που μπορούν να πλήξουν 
σκληρά το εταιρικό επιχειρείν. Επιπρόσθετα, 
οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για 
τις «Υποχρεώσεις και ευθύνη διαμεσολα-
βούντων προσώπων στην αποκάλυψη σχη-
μάτων φοροδιαφυγής», υπό το πρίσμα των 
Πρότυπων Κανόνων Υποχρεωτικής Γνωστο-
ποίησης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση 
ρυθμίσεων αποφυγής του Κοινού Προτύπου 
Αναφοράς, δεν ευνοούν την αδιαφάνεια στις 
συναλλαγές. Σε περιπτώσεις, λοιπόν, κατά 
τις οποίες επαγγελματίες –δικηγόροι, λο-
γιστές, ελεγκτές– αναλαμβάνουν τη διεκ-

περαίωση τέτοιων συναλλαγών, αίρεται η 
αρχή της εμπιστευτικότητας που διέπει τις 
σχέσεις πελάτη - επαγγελματία και καθί-
στανται όλοι συνυπεύθυνοι.

Εκτός από το κόστος ενός φορολογικού 
ελέγχου, ο επιθετικός φορολογικός σχεδια-
σμός ενέχει συχνά νομικό κίνδυνο, ο οποίος 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο 
από οικονομική άποψη όσο και για τη φήμη 
της εταιρείας, περιορίζοντας την ασφάλεια 
προγραμματισμού ειδικά στους τομείς χρη-
ματοδότησης και της ρευστότητάς της.

Συμπερασματικά, το ηθικό πλεονέκτημα 
στη φορολογική συμπεριφορά συμπληρώνει 
τη γενική εικόνα της εταιρείας και ως εκ 
τούτου χρησιμεύει ως ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο μάρκετινγκ, συνυπολογίζοντας και 
τα ποσοτικοποιήσιμα οφέλη του χαμηλότε-
ρου κινδύνου δικαστικών διαφορών, του 
κόστους συναλλαγών και της ασφάλειας 
προγραμματισμού.
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Ο Covid-19 μετέτρεψε τον κόσμο 
σε ένα ψηφιακό εργαστήριο, 
αναδεικνύοντας τους «ψηφια-
κούς νομάδες» και εξετάζοντας 

την αποτελεσματικότητά τους στο να εργά-
ζονται σε ψηφιακές ομάδες. Ποιες είναι οι 
συνέπειες όταν εργάζεται κανείς απομα-
κρυσμένα με επαγγελματίες και η ανάγκη 
για πλατφόρμες ψηφιακής συνεργασίας 
εντείνεται; Θα αναγκαστούν και άλλα μέλη 
του ανθρώπινου δυναμικού να γίνουν «ψη-
φιακοί νομάδες»; Αυτά είναι μερικά από τα 
θέματα που συζητά ο Chris Smith, επικεφα-
λής Ελέγχου της BDO International.

―    Ας ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει 
«ψηφιακοί νομάδες» και ποιοι είναι αυ-
τοί; Οι «ψηφιακοί νομάδες» είναι μια ομάδα 
ανθρώπων που είναι ελεύθεροι, που δεν 
περιορίζονται σε ένα μέρος, αλλά εργάζο-
νται απομακρυσμένα. Είναι αυτή η ομάδα 
ανθρώπων που λέει: «Ξέρετε ποια είναι η 
δουλειά μου, εάν έχω έναν υπολογιστή και 
ένα κινητό, μπορώ να εργαστώ οπουδήπο-
τε στον κόσμο». Εάν το σκεφτούμε μέσα 
στα χρόνια, οι «ψηφιακοί νομάδες» είναι 
οι κουλ πιτσιρικάδες που βλέπουμε να 
κάθονται σ’ εκείνο το τραπέζι στο καφέ, 
όταν πάμε να πάρουμε τον καφέ μας. Όμως, 
αυτά που συνέβησαν τον τελευταίο χρόνο 
μας ανάγκασαν όλους να γίνουμε νομάδες, 
τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, και να 
πάρουμε χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που 
προσιδιάζουν σε «ψηφιακούς νομάδες». Δε 
νομίζω ότι ο κόσμος θα είναι ο ίδιος στην 
μετά Covid-19 εποχή.
―    Ξέρω ότι είσαι κι εσύ ένας «ψηφι-

ακός νομάς», που «τρέχεις» επιτυχώς την 
παγκόσμια ομάδα σου τα τελευταία τέσσε-
ρα χρόνια. Θα ήταν ενδιαφέρον να μοιρα-
στείς μαζί μας την εμπειρία τη δική σου 

και της ομάδας σου. Στη «μικρή» παγκόσμια 
ομάδα υπηρεσιών διασφάλισης υπάρχουν 
15 μέλη τα οποία είναι διασκορπισμένα στην 
Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική 
και επικοινωνούμε ψηφιακά εδώ και πολύ 
καιρό, με τη διαφορά ότι τους τελευταίους 
μήνες δεν έχουν γίνει καθόλου προσωπικές 
συναντήσεις και, φυσικά, καθόλου ταξίδια. 

Η ομάδα μου, λοιπόν, είναι συνηθισμέ-
νη να εργάζεται απομακρυσμένα και έτσι, 
η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπουμε δεν 
αφορά εσωτερικά την ομάδα αλλά τις εξω-
τερικές συνθήκες. Βλέπουμε τον κόσμο να 
μετατρέπεται σε μια συλλογή από «νομά-
δες» και αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο που 
εργαζόμαστε. Για παράδειγμα, δεδομένου 
ότι συνεργαζόμαστε με ανθρώπους από όλο 
τον κόσμο και, επομένως, δουλεύουμε σε 
διαφορετικές ζώνες ώρας, οι ώρες εργα-
σίας επιμηκύνονται κι έτσι δεν λειτουργεί 
πλέον το ωράριο 9-5. Ένα άλλο στοιχείο το 
οποίο έχει αλλάξει, νομίζω προς το καλύ-
τερο, είναι ότι πλέον έχουμε σταματήσει να 
χρησιμοποιούμε τα κινητά μας και αντ’ αυ-
τών κάνουμε βιντεοκλήσεις με διάφορους 
τρόπους. Νομίζω ότι η επαφή πρόσωπο με 
πρόσωπο, έστω μέσω βιντεοκλήσεων, βελ-
τίωσε τον νέο τρόπο επικοινωνίας, γιατί η 
αλήθεια είναι ότι όλοι διαπιστώσαμε τη δύ-
ναμη του να «βλέπουμε» ο ένας τον άλλον.
―    Η δύναμη της εικόνας, το να «βλέ-

πουμε» ο ένας τον άλλον, είναι σημείο 
κλειδί, που μας επιτρέπει να κάνουμε πιο 
προσωπικές τις επαφές μας, ειδικά τώρα 
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Έρευνες που 
διεξήχθησαν στην αρχή του 2020 δείχνουν 
ότι 4,8 εκ. αμερικανοί εργαζόμενοι αυτοα-
ποκαλούνται «ψηφιακοί νομάδες», αριθμός 
που θα έχει αυξηθεί πλέον. Κατά την άποψή 
σου, ποιες προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν 
οι «ψηφιακοί νομάδες» εν καιρώ πανδημίας 

και ποιες θεωρείς ότι είναι οι ευκαιρίες; 
Πιστεύω ότι ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί 
σημαντικά σήμερα. Θέλω πρώτα να εστι-
άσουμε στις ευκαιρίες και από οργανωτι-
κής άποψης, αυτό είναι το σημείο απ’ όπου 
πρέπει να ξεκινήσουν οι ηγέτες για να σκε-
φτούν τι πραγματικά σημαίνει το να φέρει 
παγκόσμια χαρακτηριστικά το ανθρώπινο 
δυναμικό. Επομένως, δεν δεσμευόμαστε 
πλέον από τη γεωγραφία και ξαφνικά υπάρ-
χουν ευκαιρίες να διευρυνθεί η δεξαμενή 
ταλέντων και να ενισχυθεί η διαφορετικό-
τητα εντός των ομάδων. Βλέπουμε, λοιπόν, 
ότι ο γεωγραφικός περιορισμός έχει αρχί-
σει να αίρεται. Από την άλλη, σκέφτομαι 
ότι οι προκλήσεις έχουν και την αρνητική 
τους πλευρά και η εξ αποστάσεως εργασία 
στέρησε από τις ομάδες τη δυνατότητα να 
κάθονται όλοι μαζί και να ολοκληρώνουν 
τις εργασίες τους. Πώς διατηρείς την αι-
σιοδοξία σε μια τέτοια συγκυρία; Επίσης, 
είχαμε συνηθίσει να μοιραζόμαστε γνώσεις 
και εμπειρία πιο εύκολα, όσο καθόμασταν 
ο ένας δίπλα στον άλλον. Πώς μπορεί αυτό 
να γίνει εφικτό πλέον;
―    Η αφοσίωση του εξ αποστάσεως 

εργαζόμενου ανθρώπινου δυναμικού είναι 
κρίσιμης σημασίας σήμερα, καθώς όχι μό-
νο πρέπει να συνδεόμαστε και να είμαστε 
αφοσιωμένοι αλλά πρέπει και να ηγούμα-
στε αποτελεσματικά και να δημιουργούμε 
προνοητικές και αποτελεσματικές ομάδες, 
που τόσο οι ίδιες όσο και τα μέλη τους πα-
ραμένουν υπεύθυνα μεταξύ τους. Αυτός ο 
ψηφιακός τρόπος εργασίας είναι καινούρ-
γιος για τις εταιρείες. Πρόκειται για μια με-
γάλη αλλαγή ως προς τον τρόπο που εργά-
ζονται και επικοινωνούν αποτελεσματικά 
ενώ παραμένουν πιστές στο όραμά τους. Τα 
ηγετικά στελέχη θα πρέπει να αναλάβουν 
δράση και η επικοινωνία είναι κλειδί για 

Ψηφιακοί νομάδες
ΣΎΝΕΝΤΕΎΞΗ CHRIS SMITH
Global Head of Auditing, BDO Global
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την επιτυχία τους. Πριν την πανδημία, 83% 
του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού 
δεν συμμετείχε ενεργά στο εταιρικό γίγνε-
σθαι –υπάρχει λοιπόν μεγάλο περιθώριο 
βελτίωσης και νομίζω πως συμφωνούμε 
ότι πιο ευτυχισμένοι εργαζόμενοι είναι 
εκείνοι που είναι αφοσιωμένοι και παρα-
γωγικοί. Διάβαζα μια έρευνα του Harvard 
που διήρκησε 75 χρόνια και κατέληξε στο 
ότι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι και αυτοί 
που ζουν περισσότερο είναι εκείνοι που 
έχουν πολλές και ουσιαστικές σχέσεις. Αν 
το σκεφτούμε αυτό στο πλαίσιο του νέου 
τρόπου εργασίας, καταλαβαίνουμε ότι όταν 
ένας οργανισμός υποστηρίζει τη δημιουρ-
γία ουσιαστικών σχέσεων, οι εργαζόμενοι 
πολύ δύσκολα θα αποφασίσουν να φύγουν, 
ακόμα και στην περίπτωση πρότασης ερ-
γασίας με 10% αύξηση. Επομένως, πιστεύω 
πραγματικά ότι επιστρέφουμε πάλι στο 
ότι τα ηγετικά στελέχη και οι ομάδες τους 
πρέπει να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, συ-
μπόνοια και κατανόηση μεταξύ τους για 
το τι τους δίνει κίνητρο, αλλά και να βε-
βαιωθούν ότι οι ατομικές τους επιδιώξεις 
είναι ευθυγραμμισμένες με τις εταιρικές 
επιδιώξεις και ότι η άποψή τους μετράει. 
Ποια είναι η γνώμη σου για όλα αυτά; Συμ-
φωνώ απολύτως και θέλω να προσθέσω 
ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας 
είναι η ευελιξία στην αλλαγή. Τυχόν πλά-
να που υπήρχαν τον προηγούμενο καιρό 
κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούν να 
υλοποιηθούν υπό τις τρέχουσες συνθήκες, 
επομένως πρέπει να επανασχεδιαστούν και 
να προσαρμοστούν σε αυτές. Τελευταία, 
περνάω περισσότερο χρόνο επικοινωνώ-
ντας με την ομάδα μου ή και προσωπικά με 
τον καθένα από αυτούς και παρατηρώ ότι 
όσο πιο ενεργά συμμετέχουν στα projects 
τόσο περισσότερο ευέλικτοι γίνονται. Επί-

σης, τόσο πριν όσο κατά τη διάρκεια ενός 
επαγγελματικού ραντεβού, ζητάω πάντα 
από την ομάδα μου να τοποθετηθεί προσω-
πικά για τα ζητήματα που ετέθησαν και να 
κάνει τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, ενώ 
στις εβδομαδιαίες μας συναντήσεις χρησι-
μοποιώ ένα κουτί με διάφορες ερωτήσεις, 
πιο προσωπικές, όπως, για παράδειγμα, 
ποιο είναι το μουσείο που επισκέφτηκες 
πρόσφατα, και με αυτό τον τρόπο μαθαίνει 
ο ένας για τον άλλον πολλά περισσότερα 
πράγματα σε μια δύσκολη χρονική συγκυ-
ρία. Ανακάλυψα μάλιστα ότι οι άνθρωποι με 
τους οποίους δούλευα τόσα χρόνια έχουν 
πολλά ταλέντα και δεξιότητες που δεν γνώ-
ριζα και αυτό εμβάθυνε ακόμα περισσότερο 
τους δεσμούς της ομάδας και, επομένως, 
επηρεάζει την απόφασή τους να παραμεί-
νουν στην εταιρεία. Αυτή είναι η επένδυση 
που πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
―    Έχει σημασία να μάθουμε περισ-

σότερα για το ποιος είναι ο καθένας μας 
παρά για το τι κάνουμε. Σε αυτό το ψηφιακό 
περιβάλλον που ζούμε έχουμε την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουμε ο ένας τον άλλον σε 
προσωπικό επίπεδο και το γεγονός ότι προ-
σκαλούμε τους ανθρώπους στο καθιστικό 
μας, στην κουζίνα, στο γραφείο του σπιτιού 
είναι υπέροχο. Πιστεύεις ότι η ανάγκη για 
ψηφιακή συνεργασία είναι μεγαλύτερη 
πλέον; Και θα αυξηθούν οι εργαζόμενοι 
που θα αναγκασθούν να γίνουν «ψηφιακοί 
νομάδες»; Εάν ήθελα να δώσω μια αμφιλε-
γόμενη απάντηση, θα έλεγα όχι, αλλά δεν 
θα το κάνω. Αυτό που έχουμε μάθει τους 
τελευταίους μήνες είναι ότι η τεχνολογία 
ενεργοποίησε το ανθρώπινο δυναμικό σε 
τέτοιο βαθμό όσο τίποτε άλλο τα τελευταία 
90 χρόνια. Υπάρχουν πλέον τόσα μέσα και 
εφαρμογές ώστε να δώσουν τη δυνατότητα 
στους εργαζόμενους να λάβουν ενεργά μέ-

ρος στις εξελίξεις. Αυτός θα είναι ο κόσμος 
της εργασίας από εδώ και πέρα και πιστεύω 
ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της διαφο-
ρετικότητας και της ισότητας.
―    Όσο περισσότερο κινούμαστε προς 

αυτή την κατεύθυνση τόσο πιο αποτελεσμα-
τικές λύσεις θα βρίσκουμε. Με την αλλα-
γή έρχονται και οι προκλήσεις αλλά και οι 
ευκαιρίες. Μια τελευταία ερώτηση αφορά 
την επίδραση των «ψηφιακών νομάδων» 
στην ικανοποίηση πελατών. Ποιες είναι οι 
προκλήσεις και τα προνόμια των ομάδων 
με τους «ψηφιακούς νομάδες» σε σχέση 
με την αποδοχή από τον πελάτη στην πα-
ροχή υπηρεσιών του κλάδου σου; Νομίζω 
ότι πολλοί σύμβουλοι παροχής υπηρεσιών 
φοβόντουσαν να χρησιμοποιήσουν «ψηφι-
ακούς νομάδες» για την εξυπηρέτηση των 
πελατών τους, καθώς δεν ήταν βέβαιοι για 
την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και 
για το πόσο αποτελεσματική θα ήταν η εξ 
αποστάσεως παροχή των υπηρεσιών. Οι 
πελάτες είχαν συνηθίσει να εξυπηρετού-
νται από συμβούλους παροχής υπηρεσιών 
που βρίσκονταν στην ίδια γεωγραφική πε-
ριφέρεια, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε 
και εμείς πλέον, στην BDO, είναι ότι πελά-
τες που έχουν δουλέψει με ανθρώπους που 
βρίσκονται σε άλλες πόλεις και χώρες και 
έχουν μείνει ευχαριστημένοι, έχουν ζητή-
σει να ξανασυνεργαστούν μαζί τους. Αυτό 
έκανε τους partners μας να σκεφτούν ότι 
τελικά δεν έχει σημασία αν ο πάροχος της 
υπηρεσίας βρίσκεται στην ίδια πόλη με τον 
πελάτη αλλά ποιος είναι ο καταλληλότερος 
για να εξυπηρετήσει τον πελάτη. Θεωρώ ότι 
σε αυτήν την κατεύθυνση οδηγείται πλέον 
ο τομέας παροχής υπηρεσιών και με αυτόν 
τον τρόπο διευρύνεται η δεξαμενή των τα-
λέντων απ’ όπου μπορείς να αντλήσεις πολύ 
αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στις αναπτυγμένες λογιστικά χώρες δη-

μοσιοποιούνται οι αμοιβές των ελεγκτών 
της επιχείρησης που αναλαμβάνει τον 
(έξωθεν) τακτικό έλεγχο μιας εταιρείας. 
Ο αριθμοδείκτης των αμοιβών αυτού του 
ελέγχου προς τις πωλήσεις αποκαλύπτει 
την αμοιβή η οποία χρεώνεται από τη λογι-
στικοελεγκτική επιχείρηση για τον έλεγχο 
των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σε 
σχέση προς τις πωλήσεις της.

Πώς υπολογίζεται;

Αμοιβές ελέγχου (audit fees)

Πωλήσεις (sales)

Παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία αναφέ-

ρει στις χρηματοοικονομικές εκθέσεις της 
τα ακόλουθα:

 20x1 20x2

Αμοιβές προς 

επαγγελματίες € 80.000 € 200.000

λογιστές-ελεγκτές

Πωλήσεις 3.000.000 3.500.000

Ο αριθμοδείκτης των αμοιβών ελέγχου 
προς τις πωλήσεις είναι:
€80.000 / €3.000.000 = 0,03 για το 20Χ1, και

€200.000 / €3.500.000 = 0,06 για το 20Χ2

Γιατί συνέβη αυτή η ξαφνική αύξηση 
στις αμοιβές ελέγχου; Έγινε αυτή η αύξηση 
επειδή περισσότερος χρόνος απαιτήθηκε 
για τον έλεγχο εξαιτίας προβλημάτων με 
τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ή τη δομή 
του εσωτερικού ελέγχου της; Βγήκε η έκ-
θεση ελέγχου με καθυστέρηση; Η απότομη 
αύξηση στις αμοιβές ελέγχου προκαλεί 
πολλά ερωτήματα και εγείρει ανησυχίες. 
Εντούτοις, μια εξήγηση θα μπορούσε να 
είναι ότι η εταιρεία μεταπήδησε από μια 
μικρή λογιστικοελεγκτική επιχείρηση σε 
μια άλλη, αρκετά μεγαλύτερου μεγέθους, 
για να της κάνει τους ελέγχους, ή ότι η 
υπό έλεγχο εταιρεία συγχωνεύθηκε με 
κάποια άλλη.

ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΠΟΙΟΥΣ;

Μια σημαντική αύξηση στις αμοιβές 
εξωτερικών λογιστών - ελεγκτών μπορεί 
να υποδηλώνει ότι βρέθηκαν λογιστικά 
λάθη ή ότι άλλες ανωμαλίες υφίστανται. 
Επομένως, αυτός ο αριθμοδείκτης είναι 
χρηστικής σημασίας για την ανώτατη δι-
οίκηση, τους επενδυτές και τους πιστωτές.

Οι αμοιβές ελέγχου 
προς τις πωλήσεις: Ένας 
χρήσιμος αλλά όχι πολύ 
γνωστός αριθμοδείκτης
ΒΑΣΊΛΕΊΟΣ Φ. ΦΊΛΊΟΣ
Καθηγητής Λογιστικής, Πανεπιστημιακός
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Καθώς οι απαιτήσεις των ενδι-
αφερομένων μερών ως προς 
την ποικιλία της εταιρικής 
πληροφόρησης ολοένα και 

αυξάνονται στο πλαίσιο ενός ταχέως 
μεταβαλλόμενου και σύνθετου επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος, οι ελεγχόμενες 
εταιρείες χρησιμοποιούν ολοένα και πε-
ρισσότερο εμπειρογνώμονες, πέραν της 
λογιστικής, για την παροχή αυτών των 
πληροφοριών. 

Ομοίως, οι ελεγκτές, για να παρέχουν 
την υψηλότερη ποιότητα για τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων, χρησι-
μοποιούν αντίστοιχα εμπειρογνώμονες, 
επιστήμονες, μηχανικούς, αναλογιστές, 
για να συμπληρώσουν τις δεξιότητές τους.

Από έρευνα που έγινε με επίβλεψη της 
Acountancy Europe (πρώην FEE) ανα-
φορικά με τη συνεργασία των ελεγκτών 
με διεπιστημονικές ομάδες («How do 
multidisciplinary teams contribute to 
audit quality?») προέκυψαν τα εξής:

- Οι διεπιστημονικές ομάδες ελέγχου 
συμβάλλουν σε ελέγχους υψηλής ποιό-
τητας.

- Οι ελεγκτές επωφελούνται από τη συμ-
βολή εμπειρογνωμόνων, ιδίως από τους 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες.

- Οι ελεγκτικές εταιρείες πρέπει να ανα-
πτύξουν περαιτέρω την ικανότητά τους να 
συνεργάζονται με εσωτερικούς εμπειρο-
γνώμονες.

- Οι ελεγκτικές εταιρείες πρέπει να πα-
ραμείνουν διεπιστημονικές για να αντα-
ποκριθούν στις αυξανόμενες προσδοκίες 
από τον έλεγχο.

- Προτεραιότητες των ελεγκτών πα-

ραμένουν η διασφάλιση της ποιότητας 
ελέγχου, του δημοσίου συμφέροντος, της 
ανεξαρτησίας και της ηθικής και θα πρέπει 
να λαμβάνονται όλα τα μέτρα διασφάλι-
σης της λειτουργίας των διεπιστημονικών 
ομάδων ελέγχου.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ 
î Εμπειρογνώμονες τεχνολογίας πληρο-
φοριών (IT) για την παροχή υποστήριξης.
î Φοροτεχνικοί ειδικοί για την εξέταση 
σύνθετων ζητημάτων φορολογικής συμ-
μόρφωσης, όπως το transfer pricing και 
οι υπολογισμοί που σχετίζονται με τη 
φορολογία.
î Εμπειρογνώμονες συμμόρφωσης για 
τον έλεγχο εάν η οντότητα πληροί κανο-
νιστικές απαιτήσεις.
î Νομικοί για την ερμηνεία των συμβα-
τικών ρυθμίσεων που σχετίζονται με τις 
συναλλαγές της εταιρείας.
î Ειδικοί εντοπισμού οικονομικής απάτης 
για τον εντοπισμό των κινδύνων που σχε-
τίζονται με απάτη ή χρηματοοικονομικό 
έγκλημα.
î Αναλογιστές για τον υπολογισμό των 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με ασφα-
λιστήρια συμβόλαια ή προγράμματα παρο-
χών σε εργαζόμενους.
î Ειδικοί αποτίμησης για την αποτίμηση 
των ενσώματων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων της οντότητας.

Οι χρηματοοικονομικές αναφορές των 
εταιρειών περιλαμβάνουν όλο και περισ-
σότερο πληροφορίες που βασίζονται σε 
υποθέσεις για το μέλλον, καθώς και εύ-
λογες αξίες. Έτσι, δημιουργείται όλο και 

μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερες 
εκτιμήσεις, αποτίμηση και δημιουργία οι-
κονομικών μοντέλων. Επομένως, οι παρα-
δοσιακές λογιστικές γνώσεις συνήθως δεν 
επαρκούν από μόνες τους και οι εταιρείες, 
ιδίως οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος, 
χρησιμοποιούν εμπειρογνώμονες για να 
βοηθήσουν στην προετοιμασία των οικο-
νομικών τους καταστάσεων.

Οι εταιρείες με δραστηριότητες σε 
όλο τον κόσμο προσλαμβάνουν υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνώμονες για να τους 
συμβουλεύουν. Επομένως, το ελεγκτικό 
γραφείο πρέπει να είναι εξίσου σίγουρο 
ότι διαθέτει επαρκή στελέχωση σε ειδι-
κούς πραγματογνώμονες για να μπορεί 
να αξιολογήσει και, ενδεχομένως, να αμ-
φισβητήσει, όπου χρειάζεται, τη διοίκηση 
και τις παραδοχές της.

Η χρήση εμπειρογνωμόνων από την 
ελεγκτική εταιρεία επιτρέπει στην ομάδα 
ελέγχου να κατανοήσει την επιχειρηματι-
κή προσέγγιση του πελάτη και να υποβά-
λει τις σωστές ερωτήσεις προκειμένου 
να λάβει τις σχετικές πληροφορίες που 
απαιτούνται για την εξαγωγή συμπερασμά-
των όσον αφορά το ελεγκτικό αντικείμενο.

Ο βαθμός συμμετοχής των εμπειρογνω-
μόνων, ωστόσο, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. 
Οι εμπειρογνώμονες της Πληροφορικής 
(IT), για παράδειγμα, καθίστανται όλο 
και πιο απαραίτητοι για την ομάδα ελέγ-
χου. Αυτό είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα 
της ψηφιοποίησης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Σε ορισμένες πολύπλο-
κες βιομηχανίες, η συμμετοχή εμπειρο-
γνωμόνων μπορεί να φτάσει έως και το 
ήμισυ του συνόλου των ωρών εργασίας 

Ο ρόλος των 
διεπιστημονικών 
επιτροπών και η 
συμβολή τους στον 
έλεγχο
ΓΊΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΊΧΑΛΗΣ
 ΟΕΛ, Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ, ΣΟΛ Crowe
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που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια 
ελέγχου. Η ποικιλομορφία της ομάδας 
ελέγχου ενισχύει την ποιότητα του ελέγ-
χου. Η αμφίδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ 
των ελεγκτών και των εμπειρογνωμόνων 
που υποστηρίζουν τον έλεγχο βοηθά και 
τις δύο πλευρές να αναπτύξουν τις δεξιό-
τητές τους. Όσον αφορά την ποιότητα της 
έκθεσης ελέγχου, τα Σημαντικότερα Θέμα-
τα Ελέγχου (KAMs) έχει γίνει αποδεκτό ότι 
αποτελούν μια σημαντική βελτίωση στην 
έκθεση των ελεγκτών για τις οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος. Αυξάνουν την επι-
κοινωνιακή αξία της έκθεσης του ελεγκτή 
παρέχοντας μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά 
με την προσέγγιση ελέγχου. Στην έκθεσή 
τους, οι ελεγκτές εξηγούν εν συντομία γιατί 
το ζήτημα είναι σημαντικό και πώς αντιμε-
τωπίστηκε από τον ελεγκτή. Τα περισσό-
τερα από τα αναφερόμενα Σημαντικότερα 
Θέματα Ελέγχου είναι στους τομείς στους 
οποίους εμπλέκονται εμπειρογνώμονες.

Η συνεργασία των ελεγκτών με τους 
ειδικούς βελτιώνει τις γνώσεις τους. Όσο 
περισσότερες εξειδικευμένες γνώσεις σε 
ένα ειδικό αντικείμενο αποκτούν οι ελε-

γκτές τόσο πιο συχνά και αποτελεσματικά 
επικοινωνούν με τους ειδικούς και παράλ-
ληλα βελτιώνεται εντυπωσιακά η ποιότητα 
της βοήθειας που παρέχει ο ειδικός και η 
ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των 
ελεγκτικών διαδικασιών. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η 
σημασία της συμμετοχής των εμπειρογνω-
μόνων από τα αρχικά στάδια του ελέγχου, 
ώστε οι ελεγκτές να κατανοήσουν καλύ-
τερα περίπλοκα θέματα και να εντοπίσουν 
σχετικούς κινδύνους κατά τον προγραμ-
ματισμό της εμπλοκής. Ωστόσο, η αλλη-
λεπίδραση μεταξύ του ελεγκτή και των 
εμπειρογνωμόνων σε αρκετές περιπτώ-
σεις είναι αναγκαίο να ξεκινά ακόμη και 
πριν από τη φάση του προγραμματισμού 
μιας ανάθεσης. Όταν το ελεγκτικό γραφείο 
προετοιμάζει τους φακέλους προσφορών, 
πρέπει να επιδιώκεται η συνδρομή των 
εμπειρογνωμόνων όπου απαιτείται. Σε 
αρκετές περιπτώσεις είναι σκόπιμο να 
παρευρίσκονται και στις αρχικές συνα-
ντήσεις με τον πελάτη, ακόμη και πριν τη 
διαδικασία υποβολής προσφορών, ώστε να 
διασφαλιστεί η καλύτερη κατανόηση του 

έργου που θα κληθεί να φέρει εις πέρας 
ο ελεγκτής

Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι 
ένας καλός έλεγχος δεν θα επιτευχθεί 
συνδυάζοντας μόνο καλούς ελεγκτές και 
καλούς εμπειρογνώμονες. Ο συνδυασμός 
αυτός πρέπει να σχεδιαστεί σωστά. Η ποι-
ότητα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας 
και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο. 
Είναι σημαντικό οι εμπειρογνώμονες να 
κατανοήσουν τι είναι ο έλεγχος και ότι ο 
ελεγκτής κατανοεί το έργο και τα συμπε-
ράσματα του εμπειρογνώμονα. Ο συνδυ-
ασμός αυτός, που είναι τόσο σημαντικός, 
επιτυγχάνεται ευκολότερα και σε μεγα-
λύτερο βαθμό με τον χρόνο και γίνεται 
βέλτιστος όταν οι ειδικοί έχουν μόνιμη 
συνεργασία με την ελεγκτική εταιρεία.

Στην περίπτωση εσωτερικών εμπειρο-
γνωμόνων υπάρχει στην πράξη πλήρης 
ενσωμάτωση στην ομάδα ελέγχου από την 
αποδοχή, τον προγραμματισμό, την εκτέλε-
ση έως τη σύνταξη των αναφορών και την 
τεκμηρίωση. Οι εσωτερικοί ειδικοί τηρούν 
τις ίδιες πολιτικές και ηθικές απαιτήσεις 
με την υπόλοιπη ομάδα ελέγχου.

Για να έχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία 
στην αγορά ελέγχου, οι ανταγωνιστικές 
ελεγκτικές εταιρείες πρέπει να επενδύ-
σουν για να χτίσουν τις δικές τους δυνα-
τότητες. Άρα, μπορεί να είναι μια εύκολη 
επιλογή να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες σε προσωρινή βάση, 
αλλά ίσως χρειαστεί να σκεφτούν να εξε-
λιχθούν εξασφαλίζοντας αυτές τις ικα-
νότητες σε μόνιμη βάση και μέσα στην 
οργανωτική τους δομή. 
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Αδιαμφησβήτητα, η νόσος 
Covid-19 έχει προκαλέσει 
ανακατατάξεις σε όλους τους 
τομείς, τόσο στο ελληνικό όσο 

και στο παγκόσμιο επιχειρείν, και έχει ήδη 
επαναπροσδιορίσει την ηγεσία, από πολλές 
απόψεις. 

Παρότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε στην 
εκπνοή μιας μεγάλης οικονομικής ύφεσης, 
σύμφωνα με την έκθεσή «CEO Outlook» 
της KPMG οι Έλληνες δείχνουν εμπιστο-
σύνη στην ελληνική οικονομία και διατη-
ρούν την αισιοδοξία τους για τις προοπτι-
κές ανάπτυξης της χώρας, αλλά και της 
εταιρείας τους. Η κρίση της πανδημίας 
μπορεί να έφερε αναδιοργανώσεις στον 
επιχειρηματικό κόσμο, αλλά οφείλουμε 
να το δούμε ως μια ευκαιρία των επιχει-
ρήσεων να αφουγκραστούν τις ανάγκες 
των stakeholders και των κοινωνικών 
ομάδων και να αναπτυχθούν. Οι πολιτικές 
της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, οι επενδύσεις μεγάλων πολυ-
εθνικών οργανισμών στη χώρα μας και η 
ανάγκη των stakeholders να έρθει η πα-
ραγωγή πιο κοντά στη χώρα μας δημιουρ-
γούν συνθήκες ευκαιριών και καλούν τους 
έλληνες CEOs να αξιοποιήσουν γρήγορα 
ευκαιρίες, να πάρουν άμεσες αποφάσεις. 
Ευκαιρίες που έχουν να κάνουν με νέες 
θέσεις εργασίας και βιομηχανικές υπο-
δομές, εφαρμογή ψηφιακού μετασχημα-
τισμού και αλλαγή κουλτούρας. 

Είναι γεγονός ότι οι επιχειρηματίες στη 
χώρα μας έχουν επιδείξει μεγάλο βαθμό 
ανθεκτικότητας όλα αυτά τα χρόνια. Πα-
ράλληλα, μαζί με το δαιμόνιο επιχειρημα-
τικό πνεύμα, υπάρχουν δίπλα τους οι άν-

θρωποι που υποστηρίζουν το όραμα και τις 
προσπάθειές τους. Καθώς επιταχύνεται ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και εδραιώ-
νονται νέα ψηφιακά μοντέλα, με σκοπό τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, η 
ανανέωση και αναβάθμιση των δεξιοτή-
των των ανθρώπων μιας επιχείρησης εί-
ναι σημαντική. Η προσαρμοστικότητα των 
εργαζομένων στις νέες μορφές εργασίας 
–όπως η εξ αποστάσεως εργασία– και η 
προθυμία τους για νέες γνώσεις πάνω σε 
ψηφιακά θέματα αποτελούν τα ουσιαστι-

κότερα όπλα για την επιβίωση μιας επιχεί-
ρησης στη νέα πραγματικότητα.

Σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας, 
η αυξημένη αισιοδοξία των Ελλήνων για 
την οικονομία της χώρας δίνει ένα μήνυ-
μα σε όλες τις εταιρείες να επαναπροσ-
διορίσουν την έννοια της καλής ηγεσίας. 
Πιστεύω στις δυνατότητες του ελληνικού 
επιχειρείν και είμαι σίγουρος πως προε-
τοιμάζονται για να γυρίσουν σελίδα, με το 
βλέμμα στραμμένο στις ευκαιρίες και την 
ανάπτυξη.

Με το βλέμμα 
στραμμένο στις 
ευκαιρίες και την 
ανάπτυξη
ΝΊΚΟΛΑΟΣ ΒΟΎΝΊΣΕΑΣ
 Senior Partner, KPMG
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Υφίσταται πάντοτε ένα κόστος το οποίο 

συνεπάγεται μια αποτυχία να προβλεφθεί 
με σχετική ακρίβεια συγκεκριμένη μετα-
βλητή. Το κόστος του λάθους πρόβλεψης 
(cost of prediction error) μπορεί να είναι 
ουσιώδες, τούτου εξαρτώμενου από τις 
περιστάσεις. Για παράδειγμα, αποτυχία 
να γίνει μια ακριβής πρόβλεψη των (επι-
διωκόμενων) πωλήσεων θα μπορούσε να 
έχει ως αποτέλεσμα ελλιπή σχεδιασμό της 
παραγωγής, πολύ περισσότερους ή πολύ 
λιγότερους απασχολούμενους κ.ο.κ., προ-
καλώντας τοιουτοτρόπως δυνητικά μεγά-
λες λογιστικές (και χρηματοοικονομικές 
- πραγματικές) ζημιές.

ΠΏΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ;
Το κόστος του λάθους πρόβλεψης βασι-

κά είναι η χαμένη «συνεισφορά» (συμβολή) 
ή το απολεσθέν κέρδος εξαιτίας μιας ανα-
κριβούς πρόβλεψης. Αυτό είναι δυνατόν 
να εκτιμηθεί –μετρηθεί– σε όρους πω-
λήσεων που χάθηκαν, δυσαρεστημένων 
πελατών και μηχανών σε αδράνεια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ας υποθέσουμε ότι μία εταιρεία πωλεί 

μια παιδική κούκλα (ένα παιχνίδι) ένα-
ντι €1,00 την καθεμία, η οποία της κοστί-

ζει €0,60. Το σταθερό κόστος είναι €300. 
Η εταιρεία δεν μπορεί να επιστρέφει 
οποιεσδήποτε απούλητες κούκλες. Αυτή 
έχει προβλέψει πωλήσεις 2.000 μονάδες. 
Απρόβλεπτα αυξημένος ανταγωνισμός 
έχει μειώσει τις πωλήσεις σε 1.500 μο-
νάδες. Το κόστος του λάθους της σε αυτή 
την πρόβλεψη –δηλαδή η αποτυχία της να 
προβλέψει τη ζήτηση με ακρίβεια– υπολο-
γίζεται ως ακολούθως:
(i)       Αρχικά προβλεφθείσες πωλήσεις = 

2.000 μονάδες. 
Βέλτιστη απόφαση: αγορά 2.000 
μονάδων. 
Προσδοκώμενη καθαρή πρόσοδος = 
(2.000 μονάδες x €0,40 συνεισφορά) 
- €300 σταθερά κόστη = €500.

(ii)     Τιμή εναλλακτική αυτής της πα-
ραμέτρου (των πωλήσεων) = 1.500 
μονάδες. 
Βέλτιστη απόφαση: Αγορά 1.500 
μονάδων. 
Προσδοκώμενη καθαρή πρόσοδος = 
(1.500 μονάδες x €0,40 συνεισφορά) - 
€300 σταθερά κόστη = €300.

(iii)   Αποτελέσματα αρχικής απόφασης 
υπό την εναλλακτική τιμή αυτής της 
παραμέτρου: 
Προσδοκητή καθαρή πρόσοδος: 
Έσοδα (1.500 μονάδες x €1,00) - κό-

στος αυτών των παιχνιδιών (2.000 
μονάδες x €0,60) - €300 σταθερά 
κόστη = €1.500 - €1.200 - €300 = €0.

(iv)   Κόστος λάθους πρόβλεψης: (2) - (3) 
= €300.

ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟ-
ΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ;

Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση 
να προσδιορίσουμε το κόστος της λάθος 
πρόβλεψης προκειμένου να ελαχιστοποι-
ούμε τη δυνητική επιβλαβή επίπτωση στη 
μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Η 
πρόβλεψη αφορά κυρίως τις πωλήσεις, τις 
δαπάνες (τα έξοδα) και τις αγορές.

ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων χρειά-

ζονται να ανιχνεύουν τάσεις με βάση τα 
αρχεία προβλέψεων που έχουν γίνει στο 
παρελθόν ούτως ώστε:
(α) να ελαχιστοποιούνται μελλοντικά 
κόστη, και
(β)  να αναπτύσσονται καλύτερες τεχνι-
κές πρόβλεψης.

Η τεχνική αυτή αφορά τους προϊσταμέ-
νους τμημάτων πωλήσεων, τους καταρτί-
ζοντες και αναλύοντες προϋπολογισμούς, 
τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές γε-
νικότερα κ.ά.

Το κόστος των λαθών 
πρόβλεψης
ΒΑΣΊΛΕΊΟΣ Φ. ΦΊΛΊΟΣ
Καθηγητής Λογιστικής, Πανεπιστημιακός

TRANSFER PRICING-
Οικονομική προσέγγιση 
στην τεκμηρίωση 
της τιμολόγησης 
των ενδοομιλικών 
συναλλαγών

Εκδότης: PKF Hellas
Συγγραφέας: Πούρνος Ανδρέας 
(Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής)
Έτος έκδοσης : 2020
Αρ. Σελίδων: 424
Τιμή: € 50,00
Κεντρική διάθεση: “Βιβλιοπωλείο 
ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ”
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ/
ΣΥΜΒΟΛΗΣ

Περιθώριο συνεισφοράς ή συμβολής 
(contribution margin) είναι η διαφο-
ρά μεταξύ (εσόδων) πωλήσεων και των 
μεταβλητών δαπανών παραγωγής και/ή 
πώλησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 
Δηλαδή είναι το χρηματικό ποσό το διαθέ-
σιμο να καλύψει τα σταθερά κόστη και να 
συνεισφέρει/συμβάλλει στη δημιουργία 
κερδών. Το περιθώριο συνεισφοράς είναι 
ένα εσωεπιχειρησιακό μέτρο χρηματο-
οικονομικής εκτίμησης/αξιολόγησης, το 
οποίο θεωρείται θεμελιώδους σημασίας 
στη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση κάθε 
οικονομικής μονάδας.

Υφίσταται αντίστοιχη θεωρία συνεισφο-
ράς (contribution theory). Πρόκειται για τη 
δοξασία ότι οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρε-
σιών προσφέρουν μια πηγή κεφαλαίων, 
συχνά ποικίλλοντος μεγέθους, από την 
οποία οι Γενικές Βιομηχανικές Δαπάνες/
Έξοδα (ΓΒΕ) και άλλα έμμεσα κόστη πλη-
ρώνονται. Με συστήματα άμεσης κοστολό-
γησης (direct costing), η οριακή πρόσοδος 
(marginal income) –το υπερβάλλον ποσό 
της τιμής πώλησης έναντι των άμεσων 
δαπανών (direct costs)– συνιστά το μέτρο 
μιας τέτοιας συνεισφοράς. Σε αυτή τη δο-
ξασία ενέχεται επίσης η άποψη ότι ο προσ-

διορισμός του ποσού κατά το οποίο η τιμή 
πώλησης υπερβαίνει τις άμεσες δαπάνες 
συνιστά ευθύνη της ανώτατης διοίκησης. 
Έτσι, κάποια προϊόντα συχνά αποκτώνται 
προς πώληση προκειμένου να παράσχουν 
μεγαλύτερη οριακή πρόσοδο σε αναλογία 
προς την τιμή πώλησης απ’ ό,τι άλλα. Η 
στην πράξη επίδραση αυτής της έννοιας 
είναι η απάλειψη οποιασδήποτε κατανομής 
έμμεσων δαπανών και η αναγνώριση του 
συνόλου των γενικών βιομηχανικών δαπα-
νών (factory overhead) ως ένα από κοινού 
κόστος (joint cost), όπως επίσης είναι τα 
γενικά έξοδα διοίκησης (administrative 
overhead).

ΠΏΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ;

Υπάρχουν δύο τρόποι να υπολογιστεί το 
περιθώριο συνεισφοράς. Η απλούστερη 
τεχνική κάνει την παραδοχή ότι τα μετα-
βλητά κόστη συμπεριλαμβάνουν αμφότερα 
τα μεταβλητά βιομηχανικά κόστη (μετα-
ποίησης) και τα μεταβλητά κόστη λειτουρ-
γίας της επιχείρησης. Τοιουτοτρόπως, το 
υπόδειγμα υπολογισμού του περιθωρίου 
συνεισφοράς είναι:

ΠΩΛΉΣΕΙΣ (οργανικά έσοδα από) 

Μείον: Μεταβλητά κόστη

Ίσον:  Περιθώριο συνεισφοράς ή συμβολής

Συχνά, ο υπολογισμός του περιθωρίου 
συνεισφοράς παρουσιάζεται με μεγαλύ-
τερη λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

ΠΩΛΉΣΕΙΣ 

Μείον: Μεταβλητά βιομηχανικά κόστη

Ίσον:  Βιομηχανικό περιθώριο συνεισφοράς

Μείον:  Μεταβλητές δαπάνες λειτουργίας της 

επιχείρησης

Ίσον:  Περιθώριο συνεισφοράς (κάλυψης παγίων 

δαπανών)

Μείον: Σταθερά κόστη

Ίσον: Καθαρό κέρδος

Περαιτέρω ανάλυση διενεργείται με τον 
προσδιορισμό του αριθμοδείκτη περιθω-
ρίου συνεισφοράς (contribution margin 
ratio):

Αριθμοδείκτης                       Περιθώριο συνεισφοράς

περιθωρίου                   =     -----------------------------------------------------------

συνεισφοράς                          Πωλήσεις

Παράδειγμα 1

Οι πωλήσεις είναι €30.000, τα μεταβλητά 
κόστη είναι €12.200, και τα σταθερά κόστη 
είναι €8.000. Το περιθώριο συνεισφοράς 
ισούται με:

ΠΩΛΉΣΕΙΣ  € 30.000

Μείον: Μεταβλητά κόστη €  12.200

Ίσον:  Περιθώριο συνεισφοράς € 17.800

Η έννοια του περιθωρίου 
συνεισφοράς και η 
σημασία του
ΒΑΣ. Φ. ΦΊΛΊΟΣ
Καθηγητής Λογιστικής, Πανεπιστημιακός



ΔΕ
ΚΕ
ΜΒ
ΡΙ
ΟΣ
	

		
		
		
		
		
		
		
		
20
20

Το περιθώριο συνεισφοράς των €17.800 
είναι το διαθέσιμο ποσό για να καλυφθούν 
σταθερά κόστη.

Παράδειγμα 2
Είκοσι χιλιάδες μονάδες έχουν πωληθεί 

προς €60 η μονάδα. Το μεταβλητό κόστος 
ανά μονάδα είναι €36 και τα σταθερά κόστη 
ανέρχονται συνολικά στα €200.000. Ως εκ 
τούτου, το σταθερό κόστος ανά μονάδα εί-
ναι (€200.000/20.000) €10. Υποθέτουμε ότι 
υπάρχει αργούσα παραγωγική ικανότητα 
(δυναμικότητα). Ένας πιθανός πελάτης 
θέλει να αγοράσει 200 μονάδες στην τιμή 
μόνο των €40 ανά μονάδα.

Η παραγγελία αυτή θα πρέπει να γίνει 
αποδεκτή, αν και η προσφερόμενη τιμή 
είναι κατώτερη της κανονικής τιμής πώ-
λησης, επειδή αυτή συνεπάγεται ένα πρό-
σθετο κέρδος, το οποίο υπολογίζεται ως 
ακολούθως:

ΠΩΛΉΣΕΙΣ  € 8.000

Μείον: Μεταβλητά κόστη (200x€36) 7.200

 Περιθώριο συνεισφοράς € 800

Μείον: Σταθερά κόστη - 0 -

 Καθαρό κέρδος € 800

Το τι συνεπάγεται αυτή η ανάλυση εδώ 
είναι ότι μια εταιρεία μπορεί να πωλεί ένα 
είδος σε κατώτερη από την κανονική τιμή 

όταν υφίσταται αργούσα δυναμικότητα, 
υπό την προϋπόθεση πως υπάρχει ένα 
(θετικό) περιθώριο συνεισφοράς, επειδή 
αυτές οι πωλήσεις θα βοηθήσουν να καλυ-
φθούν τα σταθερά κόστη ή να προσθέσουν 
στα κέρδη. Ο υπολογισμός του περιθωρίου 
συνεισφοράς απαιτεί τον διαχωρισμό των 
σταθερών από τις μεταβλητές δαπάνες, το 
οποίο χρειάζεται στην ανάλυση του νεκρού 
σημείου του κύκλου εργασιών. Ο διαχωρι-
σμός αυτός πρέπει να διευκολύνεται από 
το σχέδιο λογαριασμών της επιχείρησης ή 
το κλαδικό πλαίσιο λογαριασμών.

ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΠΟΙΟΥΣ;

Οι εφαρμογές της έννοιας του περιθω-
ρίου συνεισφοράς συμπεριλαμβάνουν –
μεταξύ πολλών άλλων– ανάλυση ως προς 
το εάν πρέπει:

î Να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί μια 
έκτακτη παραγγελία σε περιπτώσεις όπου 
υφίσταται αργούσα (αδρανούσα) παραγω-
γική δυναμικότητα (ικανότητα).

î Να διατηρηθεί, παυθεί ή προστεθεί μια 
γραμμή παραγωγής.

î Να ιδιοκατασκευαστεί ή αγοραστεί 
συγκεκριμένο συστατικό μέρος προϊόντος 
(ανταλλακτικό).

Για παράδειγμα, εάν η ανάλυση με βάση 
το περιθώριο συνεισφοράς χρησιμοποι-

είται για να προσδιοριστεί η άριστη αξιο-
ποίηση της δυναμικότητας, η εναλλακτι-
κή πρόταση με το υψηλότερο περιθώριο 
συνεισφοράς ανά μονάδα θα πρέπει να 
επιλεγεί, υποθέτοντας πως υφίσταται 
αλληλοεπιλέξιμη δυνατότητα παραγωγής.

Αυτή η ανάλυση μπορεί επίσης να χρη-
σιμοποιηθεί προκειμένου να προσδιορι-
στεί η τιμή προσφοράς (bid price) για την 
ανάληψη ενός συμβολαίου ή μίας παραγ-
γελίας με βάση το επιθυμητό (επιδιωκό-
μενο) κέρδος από την υλοποίηση αυτού 
του συμβολαίου.

Οι «διοικητικοί» λογιστές (management 
accountants) και οι αναλυτές κόστους 
(cost analysts) βρίσκουν την ανάλυση με 
βάση το περιθώριο συνεισφοράς ως ένα 
πολύτιμο εργαλείο στην αξιολόγηση της 
απόδοσης ενός τμήματος ως μια ξεχωρι-
στή επιχειρησιακή μονάδα, καθώς επίσης 
στη διαχείριση - διοίκηση τμημάτων μιας 
εταιρείας. Ένας υψηλός (μεγάλος) αριθ-
μοδείκτης περιθωρίου συνεισφοράς είναι 
προτιμητέος, αφού αυτός δείχνει μεγαλύ-
τερη συνεισφορά στα κέρδη για κάθε ευρώ 
πωλήσεων που γίνεται.
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Σημαντικές προκλήσεις αναμένε-
ται να αντιμετωπίσουν τα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα, στη μετά 
Covid-19 εποχή, από μη τραπεζι-

κά ιδρύματα, σύμφωνα με την έκθεση της 
PwC «Securing your tomorrow, today - The 
future of financial». Συγκεκριμένα, η έκθε-
ση προβλέπει την ενίσχυση του ρόλου των 
εναλλακτικών παρόχων κεφαλαίων στο 
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 
σε σχέση με την παραδοσιακή τράπεζα και 
τη βασική της λειτουργία παροχής χρημα-
τοδότησης και κεφαλαίων.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η συνολική 
δανειοδότηση από εναλλακτικούς παρό-
χους κεφαλαίων έχει ξεπεράσει τον ρυθμό 
ανάπτυξης των παραδοσιακών δανειστών, 
με τις μη τράπεζες να καταγράφουν σω-
ρευτικό μέσο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης 
(CAGR) της δανειοδότησης ύψους 2,3%, σε 
σύγκριση με CAGR ύψους 0,6% των τραπε-
ζών. Η τάση αυτή πιθανόν να επιταχυνθεί, 
καθώς οι δείκτες βασικού κεφαλαίου –
λόγω απομείωσης της αξίας του ενεργη-
τικού, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του 
Covid-19– θα περιορίζουν τη δανειοδοτική 
δυνατότητα των τραπεζών, ειδικά στην 
Ευρώπη. Μη παραδοσιακές πηγές χρημα-
τοδότησης, όπως τα ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία 
και οι ίδιες οι κυβερνήσεις, θα χρειαστεί 
να καλύψουν το κενό, ώστε να χρηματο-
δοτήσουν την ανάκαμψη.

Το 2019, οι εναλλακτικοί πάροχοι κε-
φαλαίων –μεταξύ των οποίων τα ιδιωτι-
κά επενδυτικά κεφάλαια και τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία– δάνεισαν 41 τρισ. 
δολάρια, σε σύγκριση με 38 τρισ. δολάρια 
που δάνεισαν οι παραδοσιακοί δανειστές. 
Συγκεκριμένα, η ανάλυση της PwC δείχνει 
ότι σημειώθηκε ουσιαστική αύξηση του 
ιδιωτικού χρέους, γεγονός που καθιστά 
τα μη τραπεζικά ιδρύματα βασική εναλλα-

κτική. Από το 2010 το CAGR του ιδιωτικού 
χρέους έχει αυξηθεί κατά 11%.

Για τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, η άνοδος των εναλλακτικών 
παρόχων φέρνει στην επιφάνεια ερωτή-
ματα σχετικά με τον ρόλο μιας τράπεζας 
ως παρόχου κεφαλαίου, αναφέρει ο John 
Garvey, Global Financial Services Leader 
της PwC.

«Η άνοδος των εναλλακτικών παρόχων 
κεφαλαίων και ο αντίκτυπος του Covid-19 
σε παραδοσιακούς δανειστές έχει φέρει 
στο προσκήνιο τη μελλοντική εξέλιξη των 
διαφόρων μοντέλων χρηματοδότησης. Για 
τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα, η αλλαγή αυτή έχει σημαντική επί-
δραση στο επιχειρηματικό τους μοντέλο 
και στην κερδοφορία τους. Οι τράπεζες θα 
χρειαστεί να σκεφτούν γρήγορα εναλλα-
κτικούς τρόπους ώστε να συμμετέχουν 
στην αλυσίδα αξίας, καθώς ο κλάδος πραγ-
ματοποιεί τη μετάβαση προς ένα μοντέλο 
που βασίζεται σε πλατφόρμες».

Για τους ασφαλιστές και τους διαχειρι-
στές περιουσιακών στοιχείων και πλού-
του, οι προκλήσεις φαντάζουν εξίσου 
δύσκολες.

Βάσει των ευρημάτων της έκθεσης, ο 
συνδυασμός των σχεδόν μηδενικών επι-
τοκίων και η άνοδος των αποκλειστικά 
ψηφιακών παικτών θα οδηγήσει όλο το 
εύρος των προϊοντικών χαρτοφυλακίων 
σε στενότερα περιθώρια, εντείνοντας την 
ανάγκη ταχείας ψηφιοποίησης, βελτίω-

σης ωφελειών κόστους και καταγραφής 
πραγματικού οφέλους στην παραγωγικό-
τητα. Αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθούν, 
καθώς οι κυβερνήσεις απαιτούν μεγα-
λύτερες δαπάνες και πληροφόρηση σχε-
τικά με τις πρωτοβουλίες στους τομείς 
Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ESG). Όσοι δεν το πράξουν 
πιθανόν να βρεθούν από τη λάθος πλευρά 
του επερχόμενου κύματος συμφωνιών και 
αναδιάρθρωσης.

Ο Νίκος Καλογιάννης, Advisory 
Financial Services Leader, PwC Ελλάδας, 
σχολιάζει: «Η κρίση της πανδημίας επι-
τάχυνε τον σχεδιασμό καινοτομιών και 
την υλοποίηση αλλαγών σε συντομότε-
ρο χρόνο σε σχέση με τον αναμενόμενο, 
υπό κανονικές συνθήκες. Ενδεικτικά, οι 
τεχνολογικές προσαρμογές με στόχο την 
εξ αποστάσεως λειτουργία και την ενδυ-
νάμωση των εναλλακτικών καναλιών εξυ-
πηρέτησης διαμορφώνουν κάποια από τα 
βασικά χαρακτηριστικά των μελλοντικών 
μοντέλων λειτουργίας, σε συνάφεια και με 
τις αλλαγές στις συνήθειες και ανάγκες 
της πελατείας. Παράλληλα, έμφαση πρέ-
πει να δοθεί στην αυτοματοποίηση των 
λειτουργιών, στον έλεγχο της παραγωγι-
κότητας, στη δημιουργία ευέλικτων δομών 
λειτουργίας και οργάνωσης, στην ανάπτυ-
ξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, στη 
διάρθρωση του κόστους, στον ανασχεδια-
σμό προϊόντων και στον επανακαθορισμό 
της στρατηγικής εσόδων και κεφαλαίων».

Τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα ενόψει 
μοναδικών στα χρονικά 
αλλαγών
PwC



ΔΕ
ΚΕ
ΜΒ
ΡΙ
ΟΣ
	

		
		
		
		
		
		
		
		
20
20

Ψηφιακός μετασχηματισμός, 
λειτουργική αναδιάρθρω-
ση, αναβάθμιση δεξιοτήτων 
(upskilling), βελτιστοποίηση 

κόστους και απλοποίηση διαδικασιών εί-
ναι μερικές έννοιες οι οποίες ακούγονται 
έντονα το τελευταίο διάστημα, τόσο στον 
επιχειρηματικό κόσμο όσο και στον δημό-
σιο/κρατικό τομέα. Εισερχόμενοι σε μια 
νέα πραγματικότητα, μετά το πρώτο σοκ 
της πανδημίας, οι οργανισμοί αναθεωρούν 
τον τρόπο λειτουργίας τους, με στόχο, πέρα 
από την επιβίωσή τους, να ανταποκριθούν 
στη νέα πραγματικότητα, δημιουργώντας 
αξία. 

Έτσι βλέπουμε τον σχεδιασμό ή και την 
υλοποίηση έργων μετασχηματισμού σχε-
δόν σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και στον δημόσιο τομέα. 
Τα έργα αυτά είναι συνήθως μεγάλης χρο-
νικής διάρκειας, πολύπλοκα στον σχεδι-
ασμό τους και στη διακυβέρνησή τους, 
απαιτούν πολλούς πόρους (οικονομικούς 
και ανθρώπινους) και υλοποιούνται με τη 
συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων με-
ρών. Όπως κάθε έργο που σχεδιάζεται και 
υλοποιείται από οργανισμούς, έτσι και τα 
έργα μετασχηματισμού ενέχουν κινδύνους 
που μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη 
του σκοπού τους. Ειδοποιός διαφορά, και 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη συ-
γκυρία και τις επιπτώσεις της πανδημίας, 
η πιθανότητα μη επίτευξης των στόχων 
για κάποιους οργανισμούς δεν μπορεί να 
υπάρξει ως επιλογή, καθώς η μη εκπλή-
ρωση των στόχων ενός έργου μετασχη-
ματισμού θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη 
βιωσιμότητά τους. 

Τι μπορεί να πάει όμως λάθος; Η ασάφεια 
στον προσδιορισμό της εταιρικής στόχευ-
σης βάσει ποσοτικοποιημένων αποτελε-
σμάτων και η αδύναμη διακυβέρνηση, με 
παράλληλη έλλειψη πρωτοκόλλων επικοι-

νωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, 
είναι κάποιες από τις αιτίες που μπορούν 
να οδηγήσουν στον εκτροχιασμό. Οργα-
νισμοί, που αυτή την περίοδο βρίσκονται 
στον σχεδιασμό ή/και στην υλοποίηση έρ-
γων μετασχηματισμού, θα πρέπει να απα-
ντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα για 
να προσδιορίσουν τον βαθμό ωριμότητας 
των πλάνων που σχεδιάζουν/υλοποιούν, 
όπως ποιος είναι ο απώτερος σκοπός και 
πώς αυτός επιτυγχάνεται με επιμέρους 
μετρήσιμους στόχους, ποιοι εμπλέκονται 
στο έργο και υπό ποιανού αιγίδα δρουν, αν 
είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι των εμπλεκομέ-
νων μερών (εσωτερικοί και εξωτερικοί) 
και τα παραδοτέα συνδεδεμένα με τους 
στόχους του έργου, ώστε να είναι μετρή-
σιμα, αν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου και 
έγκαιρου εντοπισμού προβλημάτων κ.λπ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 
παραπάνω ερωτήματα, σε κάποιο βαθμό, 
παραμένουν αναπάντητα ή απαντώνται 
κατά τη διάρκεια του έργου, με αρνητικές 
συνέπειες.

Πώς μπορούν να αποφευχθούν τα κα-
κώς κείμενα ενός έργου; Κάποιος θα μπο-
ρούσε να πει, απαντώντας τις παραπάνω 
ερωτήσεις. Σωστά, εν μέρει. Χρειάζεται 
όμως κάτι πιο συγκροτημένο και δομημέ-
νο, το οποίο θα αποτελέσει, συνδυαστικά 
με τον διαχειριστή του έργου (PMO), πα-
ράγοντα επιτυχίας. Αυτό είναι ένα πρό-
γραμμα διασφάλισης (project assurance 

program), το οποίο θα τρέξει παράλληλα 
με το έργο σε όλες τις φάσεις του, από τον 
σχεδιασμό μέχρι την παράδοσή του, και το 
οποίο θα εκτελεστεί από ανεξάρτητους 
εποπτικούς μηχανισμούς του οργανισμού 
(π.χ. Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου) ή από 
τρίτο ανεξάρτητο πάροχο. Σκοπός του προ-
γράμματος θα είναι να παρακολουθεί και 
να παρέχει αντικειμενική ενημέρωση για 
την πορεία του έργου, με μετρήσιμα στοι-
χεία και διαφανή τρόπο, προς την επιτρο-
πή διακυβέρνησης, να αναγνωρίζει τυχόν 
θέματα και κινδύνους που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων 
και να προτείνει προληπτικά διορθωτικές 
ενέργειες αντιμετώπισής τους, να εξετάζει 
την αποτελεσματική διακυβέρνηση και 
την εμπλοκή των κατάλληλων μερών τη 
σωστή χρονική στιγμή, όπως επίσης και 
να εξετάζει ευκαιρίες περιορισμού του 
κόστους και αποτελεσματικής διαχείρισης 
των πόρων. 

Μέχρι τώρα η πρακτική σε έργα μετα-
σχηματισμού περιορίζεται στην απλή δια-
χείριση (project management), με κάποιες 
επιμέρους δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες 
όμως δεν μπορούν να παρέχουν ολιστική 
διασφάλιση για την εκτέλεση του έργου. 
Είναι επιτακτική η ανάγκη, τώρα όσο ποτέ, 
οι οργανισμοί να εξασφαλίσουν ότι θα λά-
βουν τα αναμενόμενα οφέλη από τα έργα 
που σχεδιάζουν και υλοποιούν, τη σωστή 
στιγμή, με τον κατάλληλο τρόπο.

Οδηγώντας  
την αλλαγή  
με ασφάλεια
PwC
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Ψηφιακή συνέντευξη τύπου 
πραγματοποίησε την Τρίτη 
22 Σεπτεμβρίου η KPMG, με 
αφορμή την παρουσίαση της 

6ης έρευνας «CEO Outlook», η οποία περι-
λαμβάνει για τρίτη φορά ελληνικά ευρή-
ματα και τις απόψεις ελλήνων διευθυνό-
ντων συμβούλων (CEOs), αλλά παράλληλα 
ενσωματώνει τις προκλήσεις που φέρνει η 
κρίσης της πανδημίας. Το «KPMG 2020 CEO 
Outlook Covid-19 special edition» παρου-
σίασε ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner 
της KPMG στην Ελλάδα, και ανέδειξε τις 
προκλήσεις και προτεραιότητες 1.300 CEOs 
που επέφερε η νόσος Covid-19, σε ορίζοντα 
τριών ετών, σε ορισμένες από τις 11 κύρι-
ες χώρες του κόσμου. Σε αυτήν την πρώτη 
έρευνα του είδους της, που καταγράφει κα-
τά πόσο έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες 
και οι ανησυχίες των CEOs κατά τη διάρ-
κεια της παγκόσμιας πανδημίας, η KPMG 
πραγματοποίησε δύο έρευνες, μία κατά την 
έναρξη της πανδημίας τον Ιανουάριο και 
μία συμπληρωματική τον Ιούλιο/Αύγουστο.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, 
αποτελεί έναν από τους 7 σημαντικούς 
CEOs διεθνώς, που ηγούνται κορυφαίων 
εταιρειών παγκοσμίως, που τοποθετήθη-
καν δημόσια στη φετινή έρευνα και από το 
βήμα της ψηφιακής συνέντευξης τύπου. Ο 
κ. Σιάμισιης σχολίασε τα αποτελέσματα και 
μας έδωσε το προσωπικό του στίγμα για 
την αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19 
στο επιχειρείν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η 
πανδημία οδήγησε όλους τους CEOs σε άμε-
σο επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτή-
των τους. Στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια 
ανταποκριθήκαμε γρήγορα, ολοκληρωμένα 
και αποτελεσματικά στις ακραίες συνθήκες 
που διαμορφώθηκαν. Θέσαμε ως απόλυτη 
προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας 
των ανθρώπων μας και την απρόσκοπτη 
συνέχιση της λειτουργίας των εγκαταστά-
σεων. Σταθήκαμε αρωγοί στις ανάγκες της 
κοινωνίας με μια πολύ σημαντική δωρεά 
για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, ενώ στρατηγικά επικεντρωθήκαμε 

στην περαιτέρω διαχείριση των κινδύνων 
που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. 
Επιταχύναμε τις διαδικασίες για τη βιώσι-
μη ανάπτυξη του Ομίλου, δίνοντας έμφαση 
στον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχη-
ματισμό. Η συνεισφορά όλων –διοίκησης, 
στελεχιακού δυναμικού και εργαζομένων 
του Ομίλου– αποτέλεσε ένα εξαιρετικό πα-
ράδειγμα αφοσίωσης, επαγγελματισμού 
και αλληλεγγύης. Η κρίση αυτή μας βρήκε 
έχοντας διανύσει ήδη 10 χρόνια οικονο-
μικής ύφεσης και πιστεύω πως, για άλλη 
μια φορά, θα καταφέρουμε να βγούμε από 
αυτήν ακόμη πιο δυνατοί».

Σύμφωνα με την έρευνα «KPMG 2020 
CEO Outlook Covid-19 special edition», οι 
επικεφαλής των εταιρειών χρειάστηκε να 
αναπροσαρμόσουν τις προτεραιότητές τους, 
με πολλούς να εστιάζουν στα πιο σπουδαία 
θέματα –την υγεία και την ευημερία των 
ανθρώπων τους και των κοινωνιών που 
δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις τους. 
Με τη συγκυρία της πανδημίας στην αγο-
ρά, οι CEOs αναλαμβάνουν αποφασιστικές 

Αναδυόμενες 
τεχνολογίες και 
κλιματική αλλαγή 
στην κορυφή των 
ανησυχιών των 
ελλήνων CEOs
KPMG
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δράσεις σε όλο το εύρος των επιχειρήσεών 
τους, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό της εταιρείας τους και εργάζονται 
για να διασφαλίσουν ότι το διαθέσιμο ταλα-
ντούχο ανθρώπινο δυναμικό τους είναι ικα-
νό να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. 
Ανανεώνουν ή αναθεωρούν τον εταιρικό 
σκοπό τους, ώστε οι επιχειρήσεις τους να 
είναι σε θέση να συνεισφέρουν λύσεις στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

Τρεις βασικοί θεματικοί άξονες προέκυ-
ψαν από την φετινή έρευνα, τους οποίους 
προσδιορίζουμε ως: Σκοπός, Ευημερία και 
Προτεραιότητες.

ΣΚΟΠΟΣ
Στις αρχές του έτους, το 74% των ελλή-

νων CEOs (77% στις κύριες χώρες) δήλωναν 
ότι το κύριο αντικείμενο των επιχειρήσε-
ων είναι προσανατολισμένο στον σκοπό 
ή την κοινωνία. Σήμερα, σε ποσοστό 79% 
αναφέρουν ότι αισθάνονται μεγαλύτερη 
συναισθηματική σύνδεση με τον σκοπό 
της επιχείρησής τους από τη στιγμή που 

ξεκίνησε η κρίση, με την πλειοψηφία των 
ελλήνων CEOs (93%) να συμφωνεί.

Για τέσσερις από τους δέκα ερωτηθέντες 
(40%), η υγεία τους ή η υγεία ενός μέλους 
της οικογένειάς τους επηρεάστηκε από τον 
ιό και ως αποτέλεσμα σε ποσοστό 66% άλ-
λαξαν την απάντησή τους όσον αφορά τη 
στρατηγική τους στην πανδημία. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλοι 
οι έλληνες CEOs πρόκειται να εισάγουν νέα 
μέτρα κατά του ρατσισμού σε οποιαδήποτε 
μορφή.

ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
Ταυτόχρονα με την αντίδραση στην κρί-

ση, οι CEOs επιζητούν μια καλή τοποθέτηση 
των εταιρειών τους για μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη και ευημερία.

Σήμερα, οι έλληνες CEOs νιώθουν πιο σί-
γουροι για την ανάπτυξη της χώρας τους 
(67%), συγκριτικά με τις αρχές τους χρόνου 
(64%) και με τους CEOs στο εξωτερικό (45%). 
Παρόλα αυτά, έχουν μικρότερη βεβαιότητα 
τώρα για τις προοπτικές μακροπρόθεσμης 

οικονομικής ανάπτυξης (27%), συγκριτικά 
με τις αρχές του χρόνου.

Απόρροια της πανδημίας είναι η επιτά-
χυνση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με 
τις μεγαλύτερες εξελίξεις στην Ελλάδα να 
καταγράφονται στη δημιουργία ψηφιακής 
εμπειρίας για τον πελάτη, όπου 60% αναφέ-
ρουν ότι η πρόοδος που έχει γίνει τους έχει 
φέρει χρόνια μπροστά από όπου περίμεναν.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι CEOs εστιάζουν στις προτεραιότητες 

μετασχηματισμού, ώστε να αναπτύξουν τις 
δυνατότητες που απαιτούνται για να βγουν 
κερδισμένοι στη μετά Covid εποχή.

Σε ποσοστό 87% των ελλήνων CEOs ανα-
φέρουν ότι θέλουν να αξιοποιήσουν τα οφέ-
λη της βιωσιμότητας και της κλιματικής 
αλλαγής που επέφερε η πανδημία, ενώ δεν 
προκαλεί εντύπωση ότι το 73% αναφέρουν 
ότι η διαχείριση των σχετικών με το κλίμα 
κινδύνων θα παίξει ρόλο στο εάν θα κρα-
τήσουν ή όχι τη δουλειά τους την επόμενη 
πενταετία.
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Αναφορικά με το μέλλον της εργασίας, 
για την Ελλάδα η εξ αποστάσεως εργασία 
ήταν μια σχετικά νέα συνθήκη εργασίας, η 
οποία καθιερώνεται σταδιακά, με το 93% 
των ελλήνων CEOs να υποστηρίζει ότι έχει 
προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις πολι-
τικές καλλιέργειας νέας κουλτούρας, αλλά 
και στη διεύρυνση προσέλκυσης ταλαντού-
χου ανθρώπινου δυναμικού (87%).

Μια πολύ σημαντική πρόκληση που 
έχουν να αντιμετωπίσουν οι CEOs παγκό-
σμια αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα. Στην 
ελληνική αγορά, το 80% των CEOs αναφέ-
ρουν ότι θα επανεξετάσουν την προσέγγι-
ση σχετικά με την παγκόσμια εφοδιαστι-
κή αλυσίδα, με κύρια αιτία την πίεση των 
πελατών και των κοινωνικών ομάδων να 
φέρει την παραγωγή πιο κοντά στο σπίτι 
τους (50%).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Το CEO Outlook ενσωματώνει για τρίτη 

συνεχή χρονιά ελληνικά αποτελέσματα και 
ευρήματα, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες 
αλλά και τις διαφορές των ελλήνων σε σχέ-
ση με τους CEOs των κύριων χωρών που 
συμμετέχουν στην έκθεση αυτή. Μεταξύ 
άλλων, τα βασικά ευρήματα έχουν ως εξής:

- Το 67% των ελλήνων CEOs δείχνουν 
εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης 
της χώρας μας, ποσοστό το οποίο σημείω-
σε αύξηση μετά την κρίση της πανδημίας 
(64%).

- Το 27% νιώθουν αβέβαιοι για τις προ-

οπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικο-
νομίας.

- Οι νεοεμφανιζόμενες (ή αναδυόμενες) 
/ disruptive τεχνολογίες (20%) και οι περι-
βαλλοντικοί κίνδυνοι μαζί με την κλιματική 
αλλαγή (20%) αποτελούν τις μεγαλύτερες 
ανησυχίες για τους έλληνες CEOs.

- Σχεδόν όλοι οι έλληνες CEOs θεωρούν 
ότι η πανδημία έχει επιταχύνει τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό, με τις μεγαλύτερες 
εξελίξεις να καταγράφονται στη δημιουργία 
ψηφιακής εμπειρίας για τον πελάτη, όπου 
60% αναφέρουν ότι η πρόοδος που έχει ση-
μειωθεί τους έχει φέρει χρόνια μπροστά 
από το σημείο όπου περίμεναν να βρίσκο-
νται αυτή τη στιγμή. 

- Το 27% αναφέρει ότι η έλλειψη πληρο-
φοριών σε μελλοντικά λειτουργικά σενάρια 
–όπως νέοι τρόποι εργασίας– αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πρόκληση επιτάχυνσης του 
ψηφιακού μετασχηματισμού.

- Το 80% των CEOs αναφέρουν ότι θα επα-
νεξετάσουν την προσέγγιση σχετικά με την 
παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, με κύρια 
αιτία την πίεση των πελατών και των κοι-
νωνικών ομάδων να φέρει την παραγωγή 
πιο κοντά στο σπίτι τους (50%).

- Το 93% αναφέρουν ότι αισθάνονται με-
γαλύτερη συναισθηματική σύνδεση με τον 
σκοπό της επιχείρησής τους από τη στιγμή 
που ξεκίνησε η κρίση. 

- Το 86% συμφωνούν ότι το κύριο αντικεί-
μενο των επιχειρήσεων είναι προσανατο-
λισμένο στον σκοπό, ο οποίος παρέχει ένα 

σαφές πλαίσιο για γρήγορες και αποτελε-
σματικές αποφάσεις που σχετίζονται με 
τη νόσο Covid-19.

- Οι μισοί CEOs ανέφεραν ότι το κοινό πε-
ριμένει από τις επιχειρήσεις να καλύψουν 
το κενό στις κοινωνικές προκλήσεις, καθώς 
η βεβαιότητα και η εμπιστοσύνη προς τις 
κυβερνήσεις μειώνονται, ενώ όλοι πρόκει-
ται να εισάγουν νέα μέτρα κατά του ρατσι-
σμού σε οποιαδήποτε μορφή.

- Η πλειοψηφία των CEOs (93%) θεωρεί 
ότι η εργασία εξ αποστάσεως δημιούργησε 
σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές καλ-
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διεύρυνση προσέλκυσης ταλαντούχου αν-
θρώπινου δυναμικού (87%).

- Το 87% αναφέρει ότι η επικοινωνία με 
τους εργαζόμενους της εταιρείας βελτιώ-
θηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης.

- Σε 40% από τους ερωτηθέντες, η υγεία 
τους ή η υγεία ενός μέλους της οικογέ-
νειάς τους επηρεάστηκε από τον ιό και ως 
αποτέλεσμα τα δύο τρίτα των άλλαξαν την 
στρατηγική απάντησή τους στην πανδημία.

- Το 87% αναφέρουν ότι θέλουν να συνε-
χίσουν να αξιοποιούν τα οφέλη της βιωσι-

μότητας και κλιματικής αλλαγής, τα οποία 
επέφερε η νόσος Covid-19.

Το φετινό CEO Outlook προσφέρει βαθιά 
γνώση σε σημαντικά σημεία που επηρεά-
ζουν το τοπίο των επιχειρήσεων και το πώς 
οι σημερινοί CEOs εξοπλίζουν τις εταιρείες, 
τον εαυτό τους και τους ανθρώπους τους 
για να διαχειριστούν τις νέες προκλήσεις 
που φέρνει η πανδημία στο επιχειρείν. 

Ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της 
KPMG στην Ελλάδα, ανέφερε: «Οι έλληνες 
CEOs συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτι-
κότητα και, παρά την πολυετή οικονομική 
ύφεση, βλέπουν με αισιοδοξία την ανάπτυ-
ξη στη χώρα μας. Η συνθήκη της πανδημί-
ας έφερε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την 
ανάγκη για προσέλκυση του ταλαντούχου 
ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και την ευρύ-
τερη κοινωνική συνεισφορά και τον σκοπό 
της εταιρείας τους. Οι επιχειρήσεις πλέον 
χρειάζεται να προετοιμαστούν για την επό-
μενη μέρα της ανάπτυξης, επενδύοντας σε 
νέες τεχνολογίες, στο ταλαντούχο δυναμι-
κό και στα νέα δεδομένα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα CEO Outlook της KPMG παρέχει 

τις σε βάθος εκτιμήσεις χιλιάδων στελεχών 
διεθνώς για την ανάπτυξη των επιχειρήσε-
ων και της οικονομίας την επόμενη τριετία. 

Αρχικά συμμετείχαν στην έρευνα της 
KPMG 1.300 CEOs τον Ιανουάριο και Φε-
βρουάριο, προτού η κρίση της πανδημίας 

αρχίσει να γίνεται πλήρως αισθητή σε 
πολλές από τις βασικές αγορές. Η KPMG 
πραγματοποίησε μια επαναληπτική έρευνα 
με τη συμμετοχή 315 CEOs στο διάστημα 6 
Ιουλίου - 5 Αυγούστου, ώστε να κατανοή-
σουμε πώς έχει εξελιχθεί ο τρόπος σκέψης 
των CEOs κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και 
στις δύο περιπτώσεις, όλοι οι ερωτηθέντες 
έχουν έσοδα πάνω από US$ 500 εκ., και το 
ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν 
έχουν ετήσια έσοδα πάνω από US$ 10 δισ. 

Η έρευνα του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 
περιλαμβάνει ηγέτες από 11 βασικές αγορές 
(Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμα-
νία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο και ΗΠΑ) και 11 βασικούς κλάδους 
(διαχείριση περιουσίας, αυτοκινητοβιομη-
χανία, τραπεζική, λιανική, ενέργεια, υποδο-
μές, ασφάλειες, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, 
τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες). Στην 
επαναληπτική έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε πρόσφατα συμμετείχαν CEO από 
τους κλάδους που αναφέρθηκαν παραπά-
νω και από 8 βασικές αγορές (Αυστραλία, 
Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, ΗΒ 
και ΗΠΑ). Μπορείτε να διαβάσετε την πα-
γκόσμια (https://home.kpmg/xx/en/home/
insights/2020/09/kpmg-2020-ceo-outlook-
covid-19-special-edition.html) και την ελ-
ληνική (https://assets.kpmg/content/dam/
kpmg/gr/pdf/2020/09/kpmg-ceo-outlook-
2020-gr.pdf) έκθεση και να λάβετε μέρος 
στο διάλογο στο Twitter με το #CEOoutlook.
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Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
σχεδιάζεται και λειτουργεί με 
σκοπό την παροχή επαρκούς δια-
σφάλισης των στόχων του οργανι-

σμού. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί 
με λογικό κόστος, εννοώντας ότι το κόστος 
εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την ωφέλεια 
που προκύπτει από τη λειτουργία του. Έτσι, 
τα παρακάτω δύνανται να αναφερθούν ως 
προς τον σκοπό του συστήματος εσωτερι-
κού ελέγχου: 

- Να αποτελεί πραγματικό εργαλείο της 
διοίκησης ως προς την υλοποίηση των στό-
χων της. 

î Να παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης 
και μέτρησης του οικονομικού αποτελέ-
σματος, ώστε να μπορεί να συγκριθεί με 
τις αρχικές εκτιμήσεις. 

î Να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό, 
να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες 
και ανάγκες και να διασφαλίζει τη βιωσιμό-
τητα του εκάστοτε τμήματος. 

î Να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης 
και διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, την 
αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων, των 
ανθρωπίνων πόρων, καθώς και τη διαφύλα-
ξη των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. 

î Να παρέχει δικλίδες ώστε οι εκάστοτε 
κίνδυνοι να είναι διαχειρίσιμοι, διασφαλί-
ζοντας τα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα 

του οργανισμού. 
î Να διαχωρίζει αρμοδιότητες, καθήκο-

ντα και υποχρεώσεις μεταξύ των τμημά-
των και των εργαζομένων και να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στον βαθμό συνεργασίας 
μεταξύ των απασχολούμενων. 

î Να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις και 
εξουσιοδοτήσεις εφαρμόζονται από όλα τα 
στελέχη και την ιεραρχία, σύμφωνα με τις 
πολιτικές και διαδικασίες που έχουν θεσπι-
στεί από τη διοίκηση. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Οι δικλίδες ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί 

προκειμένου να εξασφαλίζονται οι σκοποί 
της διοίκησης. Όταν οι δικλίδες είναι επαρ-
κείς άρα και αποτελεσματικές, οι εκάστοτε 
κίνδυνοι αντιμετωπίζονται επαρκώς. Το σύ-
στημα εσωτερικού ελέγχου, κατά συνέπεια, 
θα πρέπει να στηρίζεται σε ορισμένες προϋ-
ποθέσεις ή, εναλλακτικά, δεδομένες αρχές.

Οι ακόλουθες αρχές του συστήματος εσω-
τερικού ελέγχου δύναται να παρατεθούν, 
προκειμένου για την επιτυχία του: 

Κατάλληλη στελέχωση: Δυναμικό με 
επαρκή κατάρτιση, δεξιότητες και γνώ-
σεις, συνεπάγεται αυξημένες πιθανότητες 
επίτευξης στόχων. Σημαντική παράμετρος 
επιτυχίας του συστήματος θεωρείται και 
η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
με σκοπό τη βέλτιστη χρησιμοποίησή του. 

Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών: 
Ο επαρκής και σαφής διαχωρισμός καθη-
κόντων και ευθυνών, σε όλα τα επίπεδα 
λειτουργίας, είναι από τις πλέον σοβαρές 
δικλίδες πρόληψης που εξετάζεται σε κάθε 
διενέργεια ελέγχου. Το εκάστοτε στέλεχος 
θα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς ποια είναι 
τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του, τα 
όρια των ευθυνών και εξουσιών του, καθώς 
επίσης το ποιος είναι υπόλογος και σε ποιον.  

Η διοίκηση στηρίζεται στην κατανομή 
των αρμοδιοτήτων, σε όλα τα επίπεδά της, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται το βέλτι-
στο αποτέλεσμα. Παράλληλα, θα πρέπει 
να ενισχύεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, 
η ανάπτυξη γνώσεων, η αξιολόγηση των 
όποιων ενεργειών και ο βαθμός επίτευξης 
των στόχων. 

î Έγκριση - εξουσιοδότηση: Σοβαρές ή 
επικίνδυνες / ασυνήθιστες συναλλαγές θα 
πρέπει να συνοδεύονται από ειδική εξου-
σιοδότηση, η οποία τις περισσότερες φορές 
θα πρέπει να δίδεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που 
αφορούν κλασικές καθημερινές εργασίες. 
Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικές εξουσιοδο-
τήσεις θα πρέπει να είναι περιορισμένες.

î Διασφάλιση των συναλλαγών: Κάθε 
συναλλαγή θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την εταιρική 
πολιτική της διοίκησης. Κάθε συναλλαγή 

Αποτελεσματικότητα 
συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου 
και εταιρική 
διακυβέρνηση
ΔΡ ΜΑΡΊΟΣ ΜΕΝΕΞΊΑΔΗΣ, PHD
Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Αεροπορίας Αιγαίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΖΟΠΟΎΝΊΔΗΣ, 
Ακαδημαϊκός, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Audencia Business School, Γαλλία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
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θα πρέπει να απεικονίζεται ορθά και να 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λογιστικών 
σφαλμάτων. 

î Έκδοση και καταχώριση στοιχείων: Κά-
θε καταχώριση στα λογιστικά βιβλία πρέπει 
να στηρίζεται από τα αντίστοιχα παραστα-
τικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται 
η γνησιότητα και ορθότητα της σχετικής 
λογιστικής εγγραφής, καθώς επίσης και η 
εγκυρότητα της πράξεως που απεικονίζεται 
σε αυτή. 

î Παρακολούθηση των εργασιών: Η συ-
στηματική παρακολούθηση των εργασιών 
του ανθρωπίνου δυναμικού παρέχει τη δυ-
νατότητα για άμεση διόρθωση όπου κρίνεται 
απαραίτητο. 

î Σχεδιασμός των διαδικασιών ανάλο-
γα με τους κινδύνους: Ο σχεδιασμός και η 
έκταση των διαδικασιών αποτελεί συνάρ-
τηση του μεγέθους, της φύσης των δραστη-
ριοτήτων και του κινδύνου που καλείται ο 
οργανισμός να αντιμετωπίσει. Ομοίως ανά-
λογο θα πρέπει να είναι και το κόστος του 
ελέγχου, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα οφέλη από τη λειτουργία και τον έλεγχο 
του συστήματος. 

î Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου: Θα 
πρέπει να προβλέπεται η λειτουργία της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του ιδίου του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που να 

λειτουργεί ανεξάρτητα. 
î Διαρκής αξιολόγηση: Η διαρκής παρα-

κολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος, 
με κριτήρια την επάρκεια και την ποιότητά 
του, θα πρέπει να ακολουθείται ευλαβικά. Ο 
εκάστοτε οργανισμός είναι δυναμικός και 
από τη στιγμή που προσαρμόζεται σε νέα 
δεδομένα και καταστάσεις, αντίστοιχα και 
το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέ-
πει να βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη και 
να προσαρμόζεται ανάλογα με τις αλλαγές 
που επέρχονται στον οργανισμό. 

ΕΣΏΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΙΣΚΟ
Ρίσκο είναι η πιθανότητα να συμβεί το 

ανεπιθύμητο, κάτι το διαφορετικό από το 
αναμενόμενο. Η έκφραση της γνώμης του 
εσωτερικού ελεγκτή αποτυπώνεται σε γρα-
πτή αναφορά, η οποία προωθείται στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο των εταιρειών, συνήθως 
μέσω της Επιτροπής Ελέγχου. Εν συνεχεία, 
το Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών 
κάνει μνεία στα ετήσια δελτία του περί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών 
δικλίδων ασφαλείας. 

Δεδομένου του ανωτέρω, είναι αυτονόητη 
η σημασία της ελαχιστοποίησης του ρίσκου 
από την πλευρά του εσωτερικού ελέγχου. Ο 
κίνδυνος θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί 
αν περιοριζόταν ο σκοπός και η εμβέλεια 

του ελέγχου σε λιγότερα θέματα, δραστηρι-
ότητες και συναλλακτικούς κύκλους. Είναι 
σύνηθες το φαινόμενο, οι επιτροπές ελέγχου 
να περιορίζουν τον εσωτερικό έλεγχο σε 
θέματα οικονομικής, κυρίως, φύσης, όπως 
το αν οι λογαριασμοί παρουσιάζουν την ακρι-
βοδίκαιη εικόνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι θα ελέγχονταν πλήρως ο οργανισμός σε 
όλα του τα σημεία. Αντίστροφα, η διοίκηση 
της οικονομικής μονάδας πρέπει να εντοπί-
ζει τους κινδύνους που απορρέουν από τις 
δραστηριότητές της και να αναθέτει στον 
εσωτερικό έλεγχο την αξιολόγηση του συ-
στήματος αντιμετώπισής των, καθιστώντας 
τον υπηρεσία πραγματικά αντικειμενική και 
ανεξάρτητη.

Περαιτέρω, όταν το μέγεθος του ρίσκου 
είναι εύκολο να καθοριστεί αντικειμενικά, 
τότε το στοιχείο της πιθανότητας να συμβεί 
είναι περισσότερο υποκειμενικό. Η πιθανό-
τητα να λάβει χώρα περισσότερο κρίνεται 
βάσει αποτελεσματικότητας της συγκεκρι-
μένης δικλίδας ασφαλείας. Με απλά λόγια, 
λοιπόν, όσο πιο φτωχή είναι μια διαδικασία 
και η δικλίδα ασφαλείας τόσο μεγαλύτερη 
είναι η πιθανότητα να εμφανιστεί ο κίνδυ-
νος. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και προη-
γουμένως, η πιθανότητα να εμφανιστεί ο 
κίνδυνος έχει το υποκειμενικό στοιχείο και 
ακριβώς αυτό το σημείο αποτελεί και διαμά-
χη μεταξύ των ελεγκτών και των στελεχών. 
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Η EY ανακοινώνει συνολικά 
έσοδα 37,2 δισ. δολαρίων για 
το οικονομικό έτος που έλη-
ξε τον Ιούνιο του 2020 (ΟΕ20), 

καταγράφοντας αύξηση 4,1%, παρά τις 
παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις του 
Covid-19. Τα τελευταία επτά χρόνια, ο πα-
γκόσμιος οργανισμός της EY σημείωσε 
μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,7%.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ NEXTWAVE ΚΑΙ Η 
ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΤΗΣ EY: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ 
ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η στρατηγική NextWave, η οποία ξεκί-
νησε να υλοποιείται το ΟΕ20, επεκτείνει 
τον σκοπό της EY για τη δημιουργία ενός 
καλύτερου εργασιακού κόσμου και θέτει 
μια σαφή φιλοδοξία: τη δημιουργία μακρο-
πρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμε-
να μέρη. Οι επιδράσεις της στρατηγικής 
NextWave θα μετρηθούν χρησιμοποιώντας 
το πλαίσιο μακροπρόθεσμης αξίας της EY, 
το οποίο βασίζεται σε τέσσερις διαστάσεις 
της αξίας: την ανθρώπινη αξία, την αξία 
καταναλωτή / πελάτη, την κοινωνική αξία 
και την οικονομική αξία.

Η ΕΥ συνεχίζει να παίζει ενεργό ρόλο 
στην προώθηση της δημιουργίας μακρο-
πρόθεσμης αξίας. Το ΟΕ20, η EY παγκοσμί-
ως συνέβαλε σε μια κοινή προσπάθεια που 
ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Διεθνούς 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου (IBC) του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), 
στο πλαίσιο του οποίου, 120 διευθύνοντες 
σύμβουλοι των μεγαλύτερων εταιρειών 
του κόσμου, συμφώνησαν σε ένα βασικό 
σύνολο μετρήσεων, με στόχο την τυπο-
ποίηση των γνωστοποιήσεων σχετικά με 
τις επιδόσεις των εταιρειών σε ζητήματα 
περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρ-
νησης (ESG) και τη δημιουργία μακροπρό-
θεσμης αξίας. Οι προτεινόμενες γνωστο-

ποιήσεις λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο 
μιας εταιρείας σε τέσσερις πυλώνες, οι 
οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους 
Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs): 
τον πλανήτη, τους ανθρώπους, την ευημε-
ρία και τις αρχές διακυβέρνησης. Αυτές οι 
βασικές μετρήσεις είναι διαθέσιμες στο 
«Global Review 2020» της EY.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής NextWave 
και για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανά-
γκες των επιχειρήσεων, όσον αφορά τη 
στρατηγική, τον μετασχηματισμό και την 
τεχνολογία, η EY παρουσίασε, την 1η Ιου-
λίου, δύο επαναπροσδιορισμένα τμήματα 
παροχής υπηρεσιών:

- Το Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής 
Στρατηγικής και Συναλλαγών (Strategy 
and Transactions) παρέχει διευρυμένες 
υπηρεσίες συμβουλευτικής για θέματα 
εταιρικής στρατηγικής, ενσωματώνοντας 
την εταιρεία συμβούλων EY-Parthenon 
στις επιχειρηματικές και στρατηγικές δυ-
νατότητες του –μέχρι πρότινος– τμήμα-
τος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και 
Υποστήριξης Συναλλαγών (Transaction 
Advisory Services). Το νέο τμήμα θα επι-
κεντρωθεί στην υποστήριξη των πελατών 
στον μετασχηματισμό και την υλοποίηση 
της εταιρικής στρατηγικής τους, με στόχο 
τη βελτιστοποίηση της αξίας του οργανι-
σμού τους και την αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων του.

- Το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
(Consulting, μέχρι πρότινος «Advisory») 
βοηθά τους πελάτες της EY να μετασχημα-
τιστούν και να αναπτυχθούν, μέσα σε μια 
αγορά επιταχυνόμενων πολυσύνθετων αλ-
λαγών, με βάση τρεις άξονες δημιουργίας 
αξίας: τους ανθρώπους στο επίκεντρο, την 
ταχεία τεχνολογία και την κλιμακούμενη 
καινοτομία. Βασίζεται σε ένα μοναδικό 
οικοσύστημα λύσεων, τεχνολογιών και 
συμμαχιών, για να βοηθήσει τις εταιρείες 

να ανταποκριθούν στις μετασχηματιστικές 
τους ανάγκες. Ως μέρος αυτού του νέου 
επαναπροσδιορισμένου τμήματος, η EY 
επιταχύνει σημαντικά την επέκταση των 
υπηρεσιών τεχνολογικής συμβουλευτικής 
(Consulting Technology), μέσω οργανικών 
προσλήψεων και εξαγορών.

Για να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός του παγκόσμιου οργανισμού της 
EY έχουν σχεδιαστεί επενδύσεις 1,5 δισ. 
δολαρίων για το ΟΕ21, σε τομείς όπως 
η ποιότητα των λογιστικών ελέγχων, οι 
τεχνολογικές λύσεις, το ανθρώπινο δυ-
ναμικό, καθώς και το ευρύτερο οικοσύ-
στημα στρατηγικών συμμαχιών της EY. 
Οι επενδύσεις θα αναπτύξουν περαιτέρω 
την πλατφόρμα τεχνολογιών που υποστη-
ρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της EY 
και θα επιτρέψουν στην EY να καινοτομεί 
στην εξυπηρέτηση των πελατών της και να 
ολοκληρώνει έργα κατά μήκος του οργανι-
σμού, με ταχύτητα και σε κλίμακα. Αυτή η 
πλατφόρμα τεχνολογιών χρησιμοποιείται 
από 1 εκατ. χρήστες-πελάτες, καθώς και 
περίπου 300.000 επαγγελματίες της EY, σε 
περισσότερες από 150 χώρες, με πάνω από 
500 εκατ. επιχειρηματικές συναλλαγές 
υπό επεξεργασία καθημερινά. Η EY απο-
τελεί ήδη κορυφαίο χρήστη τεχνολογιών 
υπολογιστικού νέφους (cloud technology) 
παγκοσμίως, με το 80% των πιο σημαντι-
κών επιχειρησιακών υποδομών της να 
φιλοξενούνται σε υπολογιστικό νέφος. 
H EY διαθέτει, επίσης, ένα εσωτερικό 
οικοσύστημα περισσότερων από 44.000 
τεχνολόγων και 22.000 επιστημόνων επε-
ξεργασίας δεδομένων (data scientists), το 
οποίο αναπτύσσει συνεχώς, ενισχύοντας 
τις ψηφιακές δεξιότητες των επαγγελμα-
τιών της, καθώς και μέσω προσλήψεων σε 
τομείς όπως η επιστήμη των δεδομένων 
(data science) και η αρχιτεκτονική ψηφι-
ακών συστημάτων (digital architecture).

Έσοδα ύψους 37,2 
δισ. δολ. για το 2020 
ανακοίνωσε η ΕΥ 
παγκοσμίως
ΕΎ
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Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας 
Covid-19 επηρέασαν τις κυβερνήσεις και 
τις επιχειρήσεις, οι ομάδες της EY παγκο-
σμίως αντέδρασαν γρήγορα, παρέχοντας 
ζωτικής σημασίας υπηρεσίες για να τις 
υποστηρίξουν στην εξασφάλιση επιχει-
ρησιακής συνέχειας και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητάς τους. Μεταξύ άλλων:

- Βοηθώντας την κυβέρνηση της Χιλής 
στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για 
τον έλεγχο ασθενών πριν την είσοδό τους 
σε αίθουσες επειγόντων περιστατικών.

- Βοηθώντας τους υπαλλήλους των 
κυβερνητικών υπηρεσιών της Αυστρα-
λίας για τη γρήγορη μετάβασή τους στην 
απομακρυσμένη εργασία κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, υποστηρίζοντάς τους, πα-
ράλληλα, στην ανάπτυξη και παροχή νέων 
υπηρεσιών.

- Υποστηρίζοντας την κυβέρνηση του 
Καναδά στην παροχή προστατευτικού εξο-
πλισμού για υπηρεσίες πρώτης γραμμής 
παγκοσμίως, σε μια εποχή που περισσό-
τερες από 60 χώρες είχαν σταματήσει τις 
εξαγωγές τέτοιου εξοπλισμού.

- Βοηθώντας πολλά τραπεζικά ιδρύματα 
παγκοσμίως, στην επεξεργασία φακέλων 
για τη χορήγηση δανείων, σε μια περίοδο 
άνευ προηγουμένου ζήτησης.

- Στην Ελλάδα, η EY συνέβαλε στην 
προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και, πιο 
μακροπρόθεσμα, την εμβάθυνση των ψη-
φιακών δεξιοτήτων των μαθητών, με την 
αγορά 1.000 tablets, τα οποία διένειμε σε 
σχολεία σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του υπουργείου.

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Συνολικά, ο αριθμός των εργαζόμενων 
της EY αυξήθηκε κατά 5,3% παγκοσμίως 

(298.965 άτομα σε όλον τον κόσμο). Παρά 
τις διαταραχές που προκάλεσε ο Covid-19, η 
EY έμεινε πιστή στη μακροχρόνια δέσμευ-
σή της για την υποστήριξη του θεσμού της 
πρακτικής άσκησης, με τις μισές από τις 
15.000 πρακτικές ασκήσεις, κατά το ΟΕ20, 
να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.

Η εξαιρετική κουλτούρα της EY σε ζητή-
ματα ανθρώπινου δυναμικού συνεχίζει να 
αναγνωρίζεται από σχετικές κατατάξεις 
εγνωσμένου κύρους. Η EY παραμένει ο ελ-
κυστικότερος εργοδότης στον τομέα των 
επαγγελματικών υπηρεσιών, με βάση την 
ετήσια κατάταξη «World’s Most Attractive 
Employer» της Universum, ενώ είναι δεύ-
τερη –μόνο μετά τη Google– στη συνολική 
κατάταξη. Στις ΗΠΑ, η EY βρίσκεται στην 
ετήσια κατάταξη «100 Best Companies to 
Work For» του Fortune, για 21 συναπτά έτη, 
χρονικό διάστημα που θεωρείται ρεκόρ. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το ΟΕ20, η EY έθεσε τον φιλόδοξο στόχο 
να επηρεάσει θετικά τις ζωές συνολικά 1 
δισ. ανθρώπων έως το 2030, μέσω του προ-
γράμματος εταιρικής ευθύνης EY Ripples. 
Πάνω από ένα εκατ. επαγγελματίες της 
EY θα κινητοποιηθούν παγκοσμίως για να 
δημιουργήσουν αλλαγές μακροπρόθεσμης 
αξίας, συνεργαζόμενοι με επιχειρηματίες 
με κοινωνικό αντίκτυπο, υποστηρίζοντας 
την επόμενη γενιά και επιταχύνοντας την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Μέσα στο 
ΟΕ20 επηρεάστηκαν θετικά περισσότερες 
από 15,5 εκατ. ζωές, αυξάνοντας το σύνολο 
σε περισσότερα από 34 εκατ. μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επεν-
δύσεις συνολικού ύψους 126 εκατ. δολα-
ρίων, σε έργα αφιερωμένα στην ενίσχυση 
των τοπικών κοινοτήτων, ενώ οι άνθρωποι 
της EY παγκοσμίως αφιέρωσαν συνολικά 
790 χιλιάδες ώρες σε ποικίλες πρωτοβου-

λίες και έργα «αξίας σε είδος» (value-in-
kind). Οι άνθρωποι της EY έχουν, επίσης, 
χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες και τις 
γνώσεις τους για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιούργησε ο Covid-19, 
μέσω εθελοντικών δράσεων και δωρεάν 
παροχής υπηρεσιών.

Στο Davos, η EY δεσμεύτηκε για μηδενι-
κό αποτύπωμα άνθρακα έως το τέλος του 
ημερολογιακού έτους 2020 και βρίσκεται 
σε καλό δρόμο για να ανταποκριθεί στη 
δέσμευσή της, συνεχίζοντας να αναλαμ-
βάνει δράσεις για τη δημιουργία βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για τις 
μελλοντικές γενιές.

Σχολιάζοντας τις παγκόσμιες επιδόσεις 
της ΕΥ για το ΟΕ20, ο κ. Παναγιώτης Πα-
πάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ 
Ελλάδος, δήλωσε: «Για δέκατη συνεχόμενη 
χρονιά, η ΕΥ πέτυχε ισχυρούς ρυθμούς 
ανάπτυξης παγκοσμίως, χάρη στις διαρ-
κείς επενδύσεις της στην τεχνολογία, την 
καινοτομία και, κυρίως, τους ανθρώπους 
της. Στην Ελλάδα, επίσης, συνεχίζουμε να 
αναπτυσσόμαστε δυναμικά, βοηθώντας 
τους πελάτες μας να δημιουργούν μακρο-
πρόθεσμη αξία και να υλοποιούν φιλόδοξα 
προγράμματα μετασχηματισμού των επι-
χειρήσεών τους. Περισσότερο, όμως, από 
τα οικονομικά αποτελέσματα, μας κάνει 
ιδιαιτέρως υπερήφανους η εμπειρία του 
τελευταίου εξαμήνου, στη διάρκεια του 
οποίου προστατέψαμε αποτελεσματικά 
τους ανθρώπους μας από την πανδημία, 
μεταβαίνοντας άμεσα και απρόσκοπτα 
σε καθεστώς τηλεργασίας για το σύνο-
λο του ανθρώπινου δυναμικού μας, που 
αποτελείται από περισσότερους από 1.300 
επαγγελματίες, ενώ, παράλληλα, σταθήκα-
με δίπλα στους πελάτες μας, βοηθώντας 
τους να αντιμετωπίσουν όλο το φάσμα των 
προκλήσεων που δημιούργησε η κρίση του 
Covid-19».

ΕΤΑΊΡΊΚΑ ΝΕΑ
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Οι θεσμικοί επενδυτές δίνουν 
ολοένα και αυξανόμενη έμφαση 
στην αξιολόγηση των εταιρειών 
με κριτήριο τις επιδόσεις τους 

σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και 
διακυβέρνησης (Environmental, Social and 
Governance, ESG), σύμφωνα με την πέμπτη 
έρευνα του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματι-
κής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της 
ΕΥ, η οποία διεξήχθη μεταξύ 298 θεσμικών 
επενδυτών παγκοσμίως. 

Η συντριπτική πλειονότητα των επενδυ-
τών (98%) αξιολογεί τη μη χρηματοοικονο-
μική επίδοση βάσει εταιρικών δημοσιοποιή-
σεων, με το 72% να δηλώνουν ότι διενεργούν 
μια δομημένη, μεθοδική αξιολόγηση. Αυτό 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς στην 
τέταρτη έκδοση της έρευνας, που διεξήχθη 
το 2018, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 32%.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την έρευνα, οι 
μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις σε θέ-
ματα ESG κατείχαν κεντρικό ρόλο στη δια-
μόρφωση των αποφάσεων των επενδυτών, 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες (91%) –είτε 
συχνά είτε περιστασιακά– με το ποσοστό 
των επενδυτών που αναφέρουν ότι λαμβά-
νουν υπόψη συχνά μη χρηματοοικονομικά 
κριτήρια να αυξάνεται στο 43%, από 34% το 
2018.

Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή φαίνε-
ται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, με το 73% 
των επενδυτών να απαντούν ότι θα αφιε-
ρώσουν σημαντικό χρόνο και προσοχή στην 
αξιολόγηση των επιδράσεων από φυσικούς 
κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική 

αλλαγή, κατά τη διαδικασία επιλογής και 
κατανομής κεφαλαίων.

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ 
ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG

Η έρευνα εντοπίζει, επίσης, ένα διευρυ-
νόμενο χάσμα μεταξύ της αυξανόμενης 
έμφασης που δίνουν οι επενδυτές στην 
αξιολόγηση της επίδοσης των επιχειρήσεων 
βάσει κριτηρίων ESG και της διαθεσιμότητας 
τυποποιημένων και έγκυρων μη χρηματο-
οικονομικών δεδομένων από την πλευρά 
των επιχειρήσεων.

Ο αριθμός των επενδυτών που δηλώνουν 
ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τις δημοσιο-
ποιήσεις περιβαλλοντικών κινδύνων αυξή-
θηκε στο 34%, από 20% το 2018. Ταυτόχρονα, 
το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώ-
νουν ότι οι επιχειρήσεις δεν γνωστοποιούν 
επαρκώς τους κοινωνικούς κινδύνους και 
τους κινδύνους διακυβέρνησης που θα μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν τα επιχειρηματικά 
τους μοντέλα αυξήθηκε σε 41% (από 21% το 
2018) και 42% (από 16%), αντίστοιχα. 

Σε ερώτηση σχετικά με τις προκλήσεις ως 
προς τη χρησιμότητα και την αποτελεσμα-
τικότητα των πρόσφατων αναφορών ESG, 
το 46% των επενδυτών ανέφεραν ως την 
κορυφαία πρόκληση, τη μη συσχέτιση των 
πληροφοριών ESG και των βασικών χρημα-
τοοικονομικών πληροφοριών. Ακολουθούν 
η έλλειψη πληροφόρησης σε πραγματικό 
χρόνο (41%) ή πληροφοριών σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο η εταιρεία δημιουργεί 
μακροπρόθεσμη αξία (41%), η έλλειψη δημο-

σιοποιήσεων για τις μελλοντικές προοπτι-
κές (37%), καθώς και η ανεπαρκής έμφαση 
στα ουσιαστικά θέματα (37%).

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΏΝ ΕΠΙΔΟΣΕΏΝ ESG

Η έρευνα της EY διαπίστωσε σημαντικό 
ενδιαφέρον μεταξύ των επενδυτών για ανε-
ξάρτητη αξιολόγηση των επιδόσεων ESG, με 
τρεις στους τέσσερις ερωτώμενους (75%) 
να θεωρούν σημαντική τη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας των εταιρικών σχεδίων για κίν-
δυνους που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή. Οι επενδυτές εντοπίζουν, επίσης, 
μια έντονη ανάγκη για την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης, όσον αφορά τις δημοσιοποι-
ήσεις πράσινων επενδύσεων, με το 82% να 
αναφέρουν ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει 
ανεξάρτητη διασφάλιση της επίδρασης των 
πράσινων επενδύσεων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, η κ. Κιάρα Κόντη, Director στο τμήμα 
Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, ανέφερε: 
«Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα ανα-
θεωρεί τους κανόνες και τα κριτήρια βάσει 
των οποίων κατανέμει τα κεφάλαιά της, 
αποδίδοντας πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα 
στους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες, 
δηλαδή στις επιδόσεις των επιχειρήσεων 
σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, 
την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG). 
Ωστόσο, οι δημοσιευμένες μη χρηματοοι-
κονομικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται 
πάντα στις απαιτήσεις των επενδυτών. Οι 
επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ανταπο-
κριθούν σε αυτή την πρόκληση, εστιάζοντας 
σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης τα οποία 
σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική τους 
επίδοση, είναι εκείνες που θα εξασφαλίσουν 
τα απαραίτητα κεφάλαια για την οικονομική 
ανάκαμψη στη μετά Covid-19 εποχή».

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση 
με θέματα κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης 
ανάπτυξης και μη χρηματοοικονομικών ανα-
φορών, συμβουλευτείτε το www.ey.com/
en_gl/assurance/sustainability-matters.

Οι επιδόσεις των 
επιχειρήσεων σε 
θέματα περιβάλλοντος, 
κοινωνίας και 
διακυβέρνησης
EY
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Η EY παγκοσμίως, σε συνεργα-
σία με το Hult International 
Business School, ανακοινώνει 
το πρώτο, πλήρως αναγνωρι-

σμένο, διαδικτυακό εταιρικό πρόγραμμα 
Master of Business Administration (MBA). 
Το MBA θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο σύ-
νολο των 284.000 υπαλλήλων της EY, σε 
περισσότερες από 150 χώρες, στο πλαίσιο 
της εταιρικής κουλτούρας ένταξης χωρίς 
αποκλεισμούς, που προωθεί ο οργανισμός.

Το «EY Tech MBA», που παρέχεται από το 
Hult International Business School, εστιάζει 
στο να βοηθήσει τους ανθρώπους της EY να 
αναπτύξουν τον κατάλληλο τρόπο σκέψης, 
αλλά και το κατάλληλο εύρος δεξιοτήτων, 
ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο 
μέλλον της εργασίας. Το πρόγραμμα διατί-
θεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, αντανα-
κλώντας τη γενικότερη τάση για μετάβαση 
στην ψηφιακή εκπαίδευση, που εντάθηκε 
εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, στη 
διάρκεια της οποίας η EY σημείωσε μια αύ-
ξηση της τάξης άνω του 40% στη χρήση των 
διαδικτυακών εργαλείων εκπαίδευσης που 
παρέχει στους εργαζομένους της. 

Οι άνθρωποι της EY που θα παρακολουθή-
σουν το MBA, θα μπορούν να διαμορφώσουν 
το δικό τους προσωπικό πρόγραμμα σπου-
δών, διαλέγοντας μαθήματα από ένα εύρος 
τομέων –από την τεχνητή νοημοσύνη (AI), το 
blockchain και τη ρομποτική αυτοματοποίη-
ση διαδικασιών (RPA), έως και την ευημερία 
στον χώρο εργασίας, τη διαφορετικότητα και 
την κοινωνική ένταξη, καθώς και τις βιώσι-
μες επιχειρηματικές πρακτικές. 

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το Hult 
International Business School, το οποίο φη-
μίζεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγί-
ζει την εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων, καθώς και την 
προσήλωσή του στην εκμάθηση πρακτικών 
γνώσεων. Το Hult, ένα από τα διαχρονικά 
κορυφαία business schools του κόσμου, 
αποτελεί το πρώτο business school το οποίο 
είναι τριπλά διαπιστευμένο στις ΗΠΑ. 

Το MBA δρα συμπληρωματικά προς το 
εταιρικό πρόγραμμα EY Badges, μέσω του 
οποίου οι άνθρωποι της EY αποκτούν, δια-
δικτυακά, πιστοποιήσεις σε δεξιότητες του 
μέλλοντος, μαθαίνοντας και εφαρμόζοντας 
τις γνώσεις τους στην πράξη. Προκειμένου 
να τους απονεμηθεί το «EY Tech MBA» από 
το Hult International Business School, οι 
εργαζόμενοι της EY θα πρέπει να ολοκληρώ-
σουν 16 προγράμματα Badges, από ένα εύρος 
θεματολογιών, όπως η τεχνολογία, η ηγεσία 
και διάφορα επιχειρηματικά θέματα, ενώ 
απαιτείται, επίσης, να εκπονήσουν και μια 

τελική εργασία. Συνολικά, ο κάθε σπουδα-
στής θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερες 
από 300 ώρες στο πρόγραμμα.

Σχολιάζοντας το νέο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα της EY, ο κ. Παναγιώτης Παπάζο-
γλου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, 
δήλωσε: «Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των 
ανθρώπων της, είναι αυτό που καθιστά την 
ΕΥ κορυφαία εταιρεία στον τομέα της, πα-
γκοσμίως. Το νέο διαδικτυακό πρόγραμμα 
“EY Tech ΜΒΑ” της ΕΥ, σε συνεργασία με 
το Hult International Business School, θα 
εξοπλίσει περαιτέρω τα στελέχη μας και 
θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν τη σύγ-
χρονη τεχνολογία για να αναπτύξουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες, που θα τους επι-
τρέψουν να βοηθήσουν τους πελάτες μας 
να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της 
ψηφιακής εποχής. Πρόκειται για ένα ακόμη 
σημαντικό βήμα στη διαρκή προσπάθεια της 
ΕΥ να παρέχει στα στελέχη της νέες ευκαι-
ρίες επαγγελματικής, αλλά και προσωπικής, 
ανάπτυξης».

Η ΕΥ προσφέρει 
δωρεάν στους 
284.000 ανθρώπους 
της παγκοσμίως ένα 
πλήρως ψηφιακό 
πρόγραμμα MBA
EY
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Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές εξουσι-
οδοτούνται από τον νόμο να δι-
ενεργούν υποχρεωτικούς ελέγ-
χους στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών δημοσίου συμ-
φέροντος, για την ενίσχυση της εμπιστο-
σύνης του κοινού. Η έννοια του δημοσίου 
συμφέροντος στον υποχρεωτικό έλεγχο 
σημαίνει ότι ένα ευρύ σύνολο ανθρώπων 
και θεσμών βασίζεται στην ποιότητα του 
έργου του ανεξάρτητου ελεγκτή. Η καλή 
ποιότητα του ελέγχου συμβάλλει στην ομα-
λή λειτουργία των αγορών, βελτιώνοντας 
την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των 
οικονομικών καταστάσεων. 

Σημαντικές αλλαγές έχουν νομοθετηθεί 
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και δι-
εθνώς, αποσκοπώντας στη βελτίωση της 
ποιότητας των ελέγχων. Ωστόσο, οι χρήστες 
των οικονομικών καταστάσεων εκφράζουν 
τον προβληματισμό τους για τα αργά αντα-
νακλαστικά του ελεγκτικού επαγγέλματος 
στην ανάγκη εξέλιξης και προσαρμογής 
στις αυξανόμενες και διαφοροποιημένες 
ανάγκες τους. Οι προβληματισμοί ενισχύο-
νται από περιστατικά όπου η ποιότητα των 
ελέγχων υπήρξε σημαντικά χαμηλότερη 
των προσδοκιών, συντελώντας, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, στην αδυναμία έγκαιρου 
εντοπισμού σημαντικής απάτης. 

Αν και περιορισμένου αριθμού, οι αστο-
χίες επισκιάζουν το σύνολο των επιτυχη-
μένων ελέγχων, κατά τους οποίους συχνά 
εντοπίζονται περιστατικά απάτης, που 
όμως δεν δημοσιοποιούνται. Ένα περι-
στατικό αστοχίας στον εντοπισμό απάτης 
αρκεί για να πλήξει την αξιοπιστία του ελε-
γκτή και να κλονίσει την εμπιστοσύνη της 
αγοράς. 

Η πρόσφατη αποκάλυψη της απάτης στην 
εταιρεία Wirecard, με τη συνεπακόλουθη 
ταχεία κατάρρευσή της, καθιστά επιτακτι-
κή την ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου 

διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων, 
ώστε να συνεχίσουν να είναι χρήσιμοι και 
σχετικοί με τις ανάγκες των αγορών. Το 
διεθνές ελεγκτικό πρότυπο ISA 240, που 
προσδιορίζει τις «ευθύνες των ελεγκτών 
στις περιπτώσεις απάτης στον έλεγχο οι-
κονομικών καταστάσεων», αναφέρει ότι 
οι ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τη λήψη 
εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ου-
σιώδη ανακρίβεια, είτε λόγω απάτης είτε 
λόγω λάθους. Η απάτη μπορεί να οφείλεται 
σε παραποίηση οικονομικών στοιχείων ή 
και σε υπεξαίρεση περιουσιακών στοι-
χείων. Ο ελεγκτής οφείλει να επιδεικνύει 
επαγγελματικό σκεπτικισμό, να σκέφτεται 
και να ενεργεί δημιουργικά για τον εντοπι-
σμό περιστατικών απάτης, διακρίνοντας 
ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί για την 
απόκρυψή της. Παράδειγμα αποτελεί η σύ-
μπραξη αρκετών προσώπων για απόκρυψη 
στοιχείων, η πλαστογράφηση εγγράφων, η 
μη προσκόμιση εγγράφων, δεδομένων ή 
πληροφοριών, καθώς και η δημιουργία πο-
λύπλοκης επιχειρησιακής δομής με στόχο 
την παραπλάνηση του ελεγκτή. 

Πρόσφατα, ο πρόεδρος της PwC, Bob 
Moritz, δεσμεύτηκε για την εκ νέου και 
εις βάθος αξιολόγηση του τρόπου έγκαι-
ρου εντοπισμού περιστατικών απάτης. 
Προς αυτό, σημαντικό ρόλο έχει η δημι-
ουργία κουλτούρας όπου ο ελεγκτής έχει 
την υποχρέωση και την ικανότητα να 
«θέτει υπό αμφισβήτηση» τα στοιχεία που 

λαμβάνει κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου 
και να αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο 
για την κριτική αξιολόγησή τους ως προς 
την αυθεντικότητα, την ορθότητα και την 
επάρκεια. Αυτό προϋποθέτει την άριστη 
κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου 
και τρόπου λειτουργίας της ελεγχόμενης 
εταιρείας, καθώς και των κινδύνων απά-
της. Η ικανότητα του ελεγκτή να συνδυάζει 
πληροφορίες από διάφορες πηγές και να 
εντοπίζει παρατυπίες στα νούμερα ή στις 
συναλλαγές, αποτελεί προϋπόθεση για τον 
έγκαιρο εντοπισμό περιπτώσεων σημαντι-
κής απάτης. Η τεχνολογία λειτουργεί πλέον 
ενισχυτικά, δίνοντας τη δυνατότητα ελέγ-
χου του συνόλου των καταγεγραμμένων 
συναλλαγών και τον εντοπισμό σημείων 
προς περαιτέρω διερεύνηση. 

Η εποπτική πίεση που ασκήθηκε τα προ-
ηγούμενα χρόνια για αναβάθμιση της ποι-
ότητας των ελέγχων επικεντρώθηκε στη 
βελτίωση της τεκμηρίωσης των εκτελούμε-
νων διαδικασιών, η οποία είναι απαραίτητη, 
αλλά τείνει να μετατοπίζει την προσοχή 
του ελεγκτή στον τύπο και όχι στην ουσία.

Είναι σημαντικό, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές 
να μπορέσουν να διαχειριστούν επιτυχώς 
την πιεστική υποχρέωση για λεπτομερή 
τεκμηρίωση και ταυτόχρονα να παραμεί-
νουν χρήσιμοι με την ουσιαστική αναβάθ-
μιση της ποιότητας του ελεγκτικού τους 
έργου. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο ανεξάρτη-
τος ελεγκτής να συνεχίσει να εκπληρώνει 
τον σημαντικό κοινωνικό του ρόλο.

Ο ρόλος του ανεξάρτητου 
ελεγκτή στην ομαλή 
λειτουργία των αγορών
PwC
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Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: 
ALPHA BANK: IBAN: GR 38 0140 8020 8020 0200 1001246
Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR 94 0110 1290 0000 1294 8035907
Eurobank: IBAN: GR 89 026 0062 0000 150200 840163

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, 
επικοινωνήστε: ΣΟΕΛ, Βάσω Μουζακίτη,  
210 3891400-466,  
email:Vaso.Mouzakiti@soel.gr 

(Προκειμένου να ισχύσει η συνδρομή σας, πρέπει να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης και το παρόν δελτίο συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας 
στον αριθμό φαξ: 210 3825159 και να επικοινωνήσετε με την κα Μουζακίτη, για επιβεβαίωση της αποστολής. Το αποδεικτικό κατάθεσης και τα στοιχεία 
σας είναι απαραίτητα για την έκδοση του αναγκαίου παραστατικού – απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο.)

τρόποι πληρωμής

συνδρομες (4 τεύχη το χρόνο), τιμή τεύχους 10,00 €
εσωτερικού
μέλη σοελ € 18,00 φυσικά πρόσωπα € 40,00
φοιτητές € 18,00 εταιρείες, οργανισμοί, ιδρύματα, βιβλιοθήκες € 50,00 

συνδρομες κυπρου 
μέλη σ.ε.λ.κ., ελεγκτικές εταιρείες  €24,00  λοιπά φυσικά πρόσωπα €46,00 
εταιρείες,οργανισμοί, ιδρύματα,βιβλιοθήκες €56,00

συνδρομές εξωτερικού 80,00 €
(Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται τα ταχυδρομικά τέλη.)

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΉΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΉΤΉ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / NAME 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / PROFESSION

ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ / ADDRESS

ΑΦΜ / VAT  ΔΟΥ

ΠΟΛΉ / CITY Τ.Κ. / POSTAL CODE ΧΩΡΑ / COUNTRY

ΤΉΛΕΦΩΝΟ / PHONE NUMBER EMAIL

m Επιθυμώ να γίνω συνδρομητής / τρια για τα τεύχη (ετήσια συνδρομή, 4 τεύχη)
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ΤΟ ΣΏΜΑ ΟΡΚΏΤΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ (ΣΟΛ) ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1955-1993 
ΟΙ ΠΡΏΤΟΙ ΟΡΚΏΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Μὴ ὑπαρχόντων Ἑλλήνων Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς χώρας 
ἐκ τῆς ἐχθρικῆς κατοχῆς, λόγῳ τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς οἰκονομίας, τῶν χρηματο-
δοτήσεων αὐτῆς διὰ ξένων κεφαλαίων, τῆς ἀνάγκης διασφαλίσεως καὶ ἐλέγχου τῶν 
χορηγουμένων δανείων καὶ πιστώσεων, κατ’ ἀπαίτησιν τῶν ξένων χρηματοδοτῶν καὶ 
κατόπιν τῆς ἀπὸ 27 Νοεμβρίου 1948 συμβάσεως, τῆς ὑπογραφείσης μεταξὺ Ἑλληνικῆς 
Κυβερνήσεως καὶ Διοικήσεως Οἰκονομικῆς Συνεργασίας τῶν Η.Π.Α., ἐκλήθησαν καὶ 
ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς ὀργανωταὶ καὶ ἐλεγκταὶ βιομηχανιῶν, αἵτινες ἐπιστοδοτήθησαν 
ἐκ τοῦ σχεδίου Μάρσαλ, Ἄγγλοι ὁρκωτοὶ λογισταί.

Βρεταννοὺς ὁρκωτοὺς λογιστὰς ἐχρησιμοποίει, μέχρι τῆς ἱδρύσεως τοῦ Σώματος 
Ὁρκωτῶν Λογιστῶν ἐν Ἑλλάδι καὶ ὁ Ὀργανισμὸς Χρηματοτόδοτήσεως Οἰκονο-
μικῆς Ἀναπτύξεως (Ο.Χ.Ο.Α.) Ἐπίσης βρεταννοὺς καὶ ξένους ὁρκωτοὺς λογιστὰς 
ἐχρησιμοποίουν καὶ χρησιμοποιοῦν εἰσέτι καὶ σήμερον, δι’ ἴδιον ὅμως λογαριασμόν, 
διάφοροι ξέναι ἑταιρίαι, διατηροῦσαι ἐν Ἑλλάδι θυγατέρας ἑταιρίας, ὑποκαταστήματα 
ἤ Κλάδους καὶ τῶν ὁποίων αἱ ἕδραι εὑρίσκονται εἰς χώρας, ἔνθα ἔχει καθιερωθῆ ὁ 
θεσμὸς καὶ ἐλέγχονται αὗται παρ’ ὁρκωτῶν λογιστῶν... Διὰ τοῦ ἄρθρου 17 τοῦ Ν.Δ. 
3329/1955 [σ.σ.: Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών], παράγρ. 1, ἡ Ἑλληνικὴ 

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1955-1995
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Ί. ΝΊΦΟΡΟΠΟΎΛΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, Ωρίων Α.Ε.

28 Νοεμβρίου 1956. 
Οδός Πατησίων, 
στο ύψος της οδού 
Βερανζέρου. Στο βά-
θος το «Μέγαρο των 
Ορκωτών Λογιστών», 
καθώς το διπλανό 
ακίνητο ήταν τότε 
κενό. Η κυκλοφορία 
ιδιωτικών αυτοκινή-
των έχει απαγορευ-
θεί, λόγω της έλλει-
ψης βενζίνης που 
προκλήθηκε από την 
κρίση του καναλιού 
του Σουέζ. 
Πηγή: gettyimages.
com
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Κυβέρνησις προέβλεψε τὴν παραμονὴν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τη δύο Βρεταννῶν Ο.Λ... ἵνα 
χρησιμοποιηθῶσιν, ὁ μὲν εἶς ὡς μέλος τοῦ Ε.Σ. τοῦ Σ.Ο.Λ., ὁ δ› ἕτερος ὡς Σύμβουλος 
παρ’ αὐτῷ... Ἐκ τούτων ὁ τελευταῖος Leslie A. Mattingly, ἀδείᾳ τοῦ Ε.Σ. τοῦ Σ.Ο.Λ. 
ὑπῆρξεν ὁ συγγραφεὺς τοῦ ἐν ἔτει 1963 ἐκδοθέντος βιβλίου «Ἐλεγκτικῆς», ὅπερ περι-
έλαβε κυρίως τὴν ὑπ’ αὐτοῦ προπαρασκευασθεῖσαν ὕλην πρὸς χάριν τῶν μελῶν τοῦ 
Σ.Ο.Λ.» (Ιωαν. Μ. Καμπαλούρης, 1966).

Για τη θέση ορκωτού λογιστού επελέγησαν από το Ε.Σ. οι παρακάτω, ο διορισμός 
των οποίων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 166 τ. Γ’ της 11.8.1956: 1. Αθανασιάδης Ιωάννης 
του Ηρακλείου, 2. Ανδριόλας Βασίλειος του Δημητρίου, 3. Κόκκινος Νικόλαος του 
Δημητρίου, 4. Κονταράτος Νικόλαος του Αντωνίου, 5. Ραμπαούνης Ηλίας του Βα-
σιλείου, 6. Τσαγγαίος Κων/νος του Σταύρου, 7. Χασάπης Γρηγόριος του Κων/νου, 
8. Ανδρέου Κων/νος του Αναστασίου, 9. Γεωργαντάς Ελευθέριος του Δημητρίου, 
10. Ζαμάνος Διονύσιος του Λουκά.

Το 1957 εκτελέστηκαν οι πρώτες εργασίες από το ΣΟΛ, συνολικά 104 εργασί-
ες. Το 1960 όλες οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (περίπου 80) 
υπήχθησαν στον έλεγχο του ΣΟΛ.

Διατελέσαντες προέδροι του Σώματος Ορκωτών Λογιστών
1956-57: Αθανασιάδης Ιωάννης
1957-60: Χασάπης Γρηγόριος
1960-63: Ραμπαούνης Ηλίας
1963-66: Κόκκινος Νικόλαος
1966-68: Κονταράτος Νικόλαος
1968-70: Χασάπης Γρηγόριος
1970-73: Μπογέας Θεόδωρος
1973-75: Ζωγράφος Νικόλαος 
1975-77: Καμπαλούρης Ιωάννης
1977-82: Ζωγράφος Νικόλαος
1983-85: Πετρίδης Χαράλαμπος
1985-88: Τσεκούρας Γεώργιος
1989-91: Μαρούλης Ιωάννης
1991-92: Τζερμιαδιανος Κων/νος

 

Άρθρο του Νικο-

λάου Κονταράτου, 

προέδρου του ΣΟΛ 

την περίοδο 1966-

68, στον «Οικονο-

μικό Ταχυδρόμο» 

(22-12-1966)
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΏΜΑ ΤΏΝ ΟΡΚΏΤΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ - 
ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗ ΕΥΧΕΡΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΠΕΝΑΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
[«Σχεδίου Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως της Ελλάδος 1966-1970»]. 

«...Και εις το έργον τούτο δύναται αναμφισβητήτως να προσφέρη πολλά ως 
μόνιμον και ενδεικνυόμενον όργανον ελέγχου το Σώμα Ελλήνων Ορκωτών Λο-
γιστών. Είναι άλλως τε αναμφίβολον ότι το Σώμα Ορκωτών Λογιστών από της 
συστάσεώς του προσέφερε πολυτίμους υπηρεσίας: συνετέλεσε, μεταξύ άλλων, 
εις την εξυγίανσιν των οικονομικών πλείστων όσων Επιχειρήσεων, εξησφάλι-
σε πιστοποιητικόν ελέγχου του Ισολογισμού των και δια της δημοσιότητός του 
απέκλεισε τας ευκόλους διαβολάς διά τας εξ αυτών υγιώς εργαζομένας, εξη-
νάγκασε τας ρεπούσας εις δολιχοδρομήσεις όπως ακολουθήσουν την ευθείαν, 
έκαμε υπαρκτόν και ουσιαστικόν τον έλεγχον, επροχώρησε όπου εζητήθη, και 
εις την ορθολογιστικήν οργάνωσιν, πάντα δε ταύτα υπό μάλλον αντιξόους δια το 
Σώμα συνθήκας.

Το ευδόκιμον αυτό έργον θα πρέπει να διευρυνθή και αι αγαθαί επιδράσεις 
της λειτουργίας του θεσμού θα πρέπει να επεκταθούν ώστε και το κόστος των 
ελέγχων να πέση ...

Τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών εν Ελλάδι ανέρχονται:
Εις 14 Ορκωτούς Λογιστάς, 27 Βοηθούς Ορκωτούς Λογιστάς και 78 Δοκίμους 

Ορκωτούς Λογιστάς.
Σύνολον 119 [σ.σ.: σύφωνα με το άρθρο, ο αντίστοιχος αριθμός στη Μεγάλη 

Βρετανία, το έτος 1961, ανερχόταν σε 33.883 μέλη]
Η εσωτερική οργάνωσις του Σώματος απαρτίζεται από επιτροπάς, κυριώτεραι 

των οποίων είναι:
α) Επιτροπή εξετάσεων δια τας προαγωγάς των μελών.
β) Επιτροπή Διαχειρίσεως.
γ) Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Πλουτισμός βιβλιοθήκης, κωδικοποιήσεις Φορολο-

γικής Νομοθεσίας, εκδόσεις.
δ) Επιτροπή επιμορφώσεως μελών θερινών σπουδών.
ε) Επιτροπή Κοινοβουλίου και Νομοθεσίας (Θέματα παρακολουθήσεως νομο-

θεσίας σχετικής με την εργασίαν των μελών).
στ) Επιτροπή Μελετών.
ζ) Ανακριτική επιτροπή (Πειθαρχικόν Συμβούλιον).»
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΟΥ ΣΟΛ (1955-1990)
Το έτος 1990 οι εργασίες του ΣΟΛ είχαν φτάσει στις 2.200 περίπου.
Σύνθεση των μελών του ΣΟΛ το έτος 1992

(Κωνσταντίνος Καραμάνης, «Θεωρία και πρακτική σύμφωνα με τα διεθνή 
ελεγκτικά πρότυπα») 

ΤΑ «ΜΗ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΜΕΝΑ» ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΏΣ ΤΟ 1993 

ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Εκτός από το ΣΟΛ δραστηριοποιήθηκαν και άλλα ελεγκτικά γραφεία, τα οποία 

όμως μέχρι το 1993 δεν αναγνωρίζονταν από την ελληνική νομοθεσία, εξαιτίας 
της ιδιότυπης οργάνωσης του ελεγκτικού θεσμού στην Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει 
μάλιστα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και έως το 1992 (Π.Δ. 226/1992, νέο 
θεσμικό πλαίσιο), διαμάχη με το ΣΟΛ, σχετικά με το δικαίωμα αναγνώρισης διε-
νέργειας υποχρεωτικών ελέγχων. Αυτές οι εταιρείες/γραφεία, κυρίως ήταν οι: 

ΒΑΘΜΊΔΕΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΟΣΟΣΤΌ

Δόκιμος Β 67 (12%

Δόκιμος Α 150 (27%

Βοηθός Ορκωτός Λογιστής 170 (31%

Ορκωτός Λογιστής 163  (30%

Σύνολο 550 (100%
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Russell & Co (αργότερα Arthur Young & Co και σήμερα EY)
Είχε εγκατάσταση στην Ελλάδα πριν την ίδρυση του ΣΟΛ. Σημειώνεται ότι με 

βάση το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 4107/14-9-1960, το οποίο προέβλεπε την πρόσληψη 
βοηθών ορκωτών λογιστών άνευ διαγωνισμού, «ασκησάντων καθήκοντα παρ’ 
ημεδαπών ή αλλοδαπών Ορκωτών Λογιστών», προσλήφθηκαν στο ΣΟΛ άτομα 
προσκομίζοντας βεβαιώσεις απασχολήσεως από την εταιρεία Russell.

Moore Stephens. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1963 από τον κ. Δαμιανό Κωνστα-
ντίνου*.

Arthur Andersen - Στέφανος Παντζόπουλος (1966), νωρίτερα (1960-64) είχε 
εργαστεί στην «Newbery & Co Istanbul Chartered Accountants» και τα έτη 1965-
1966 στην «Russel & Co Athens».

Peat Marwick Mitchell. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τον κ. Μάριο Κυριάκου* το 
1967. Το 1993 (στην Ελλάδα) ενώθηκε με την KMG (Klynveld Main Goerdeler) και 
δημιουργήθηκε η KPMG.

Coopers & Lybrand (1970 - Βάσος Ιωάννου* και Μιχαλάκης Ζαμπέλας*). Το 1998 
συγχωνεύτηκε με την Price Waterhouse (Richard Casey), σήμερα PwC. Νωρίτερα 
(1997) είχε απορροφήσει την εταιρεία «Κωστούρης -Μιχαηλίδης Α.Ε.** - Grant 
Thornton», η οποία δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, από την δεκαετία του ’70.

Ernst & Whinney. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1976. Υπεύθυνος του γραφείου, 
τότε, ο Άθως Στυλιανού*. Το 1989 συγχωνεύτηκε με την Arthur Young & Co και 
δημιουργήθηκε η Ernst & Young (EY). 

Touche Ross & Co. Το 1976, η Γ. Συρίμης & Σία**, που δραστηριοποιούνταν ήδη 
στην Ελλάδα, συγχωνεύθηκε με την Touche, Ross & Co. Διευθύνοντες εταίροι 
μέχρι το 1981 ήταν οι: Θησέας Μεταξάς* και Χρήστος Παναγιωτίδης* (το έτος 
1981 μεταπήδησε ως εταίρος στην τότε Peat, Marwick, Mitchell & Co). Το 1982, 
τον Θησέα Μεταξά, διαδέχθηκαν οι Μιχάλης Χατζηπαύλου και Νίκος Σοφιανός. 
Το έτος 1989 με τη διεθνή συγχώνευση της Touche, Ross & Co με την Deloitte, 
Haskins & Sells, το δίκτυο εκπροσωπείται από τους: Μιχάλης Χατζηπαύλου*, 
Νίκος Σοφιανός και Γεώργιος Καμπάνης. 

(*) Με καταγωγή από την Κύπρο και με σπουδές κυρίως στην Αγγλία (γενέτειρα 
της Ελεγκτικής).

(**) Εταιρεία με κύπριους ιδιοκτήτες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ - ΕΛΕΓΚΤΏΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΕ)
Το 1975 ιδρύθηκε από τον Γιάγκο Χαραλάμπους* και άλλους συναδέλφους του η 

Society of Certified Accountants και το 1979 ιδρύεται (με πρωτεργάτες τους: Άθω 
Στυλιανού, Μάριο Κυριάκου και Χρήστο Παναγιωτίδη) ο ΣΕΛΕ (Σύλλογος Εγκε-
κριμένων Λογιστών - Ελεγκτών Ελλάδος), ως σύνδεσμοι των γραφείων αυτών. 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΏΜΟΝΕΣ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΕΠΕΛ)

Σημαντική δράση με τους ίδιους στόχους 
με τον ΣΕΛΕ είχαν αναπτύξει πριν και οι 
ΕΠΕΛ, που ιδρύθηκε το 1968 και συνέχισε 
τη δράση της έως τις αρχές της δεκαετίας του 
’80, υπό τον Θεόδωρο Στάικο (πρώην μέλος 
του ΣΟΛ), ο οποίος είχε ιδρύσει την Εταιρεία 
«Γερμανοελληνική Ελεγκτικολογιστική A.E.»

(«Οικονομικός Ταχυδρόμος», 9.11.1978)
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ «BIG 8» ΣΤΟΥΣ «BIG 6» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ «BIG 
4»

Σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα κυριαρ-
χούσαν παγκοσμίως οκτώ δίκτυα («Big 8», μετέπειτα «6» 
και σήμερα «4») τα οποία ήταν τα εξής: Arthur Andersen, 
Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins and Sells, Ernst 
& Whinney, Peat Marwick Mitchell, Price Waterhouse, 
Touche Ross και Arthur Young.

(«Το Βήμα», 14.6.1992)

Το νέο θεσμικό πλαίσιο μετά το 1993
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ)
Με το Π.Δ. 226/1992 συστάθηκε Σώμα Ορκωτών Ελε-

γκτών - ΣΟΕ (αργότερα μετονομάστηκε σε Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών - ΣΟΕΛ) και ιδρύθηκαν ή αναγνωρίστη-
καν ελεγκτικές εταιρείες από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 
που προηγουμένως ανήκαν στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών 
(ΣΟΛ) ή σε γραφεία ορκωτών που αντιπροσώπευαν ξένους 
ελεγκτικούς οίκους.

Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Δύο περίπου χρόνια μετά από την αλλαγή (Π.Δ. 226/1992), ο χάρτης των ελε-

γκτικών εταιρειών είχε ως εξής: 

(«Το Βήμα», 15.10.1995)
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ΣΗΝΕΙΏΣΕΙΣ
1. Εταιρείες και ορκωτοί (9 από τις 29) που προέρχονταν από το Σώμα Ορκωτών 

Λογιστών.
2. Ορκωτοί που είχαν εργαστεί ως στελέχη στον Θ. Στάικο (ΕΠΕΛ).
3. Συνενώθηκαν οι υπ’ αρ. 12 και 26 και δημιουργήσαν το έτος 1995, μαζί με 

τον Ιωάννη Ζουριδάκη, την εταιρεία «Ευρωελεγκτική». Το 2005 απορρόφησαν τη 
«Διεθνή Ελεγκτική» (αρ. 3). Τώρα PKF Ευρωελεγκτική.

4. Συγχωνευθήκαν (αρ. 7 και 14) το έτος 1999 και η εταιρεία ονομάστηκε «BKR 
Πρότυπος Ελεγκτική». Το 2006 μετονομάστηκε σε «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελε-
γκτική», αφού προηγουμένως είχε ουσιαστικά απορροφήσει την υπ’ αρ. 6 εταιρεία, 
η οποία και αντιπροσώπευε τότε την BDO στην Ελλάδα. Το 2012 μετονομάστηκε 
σε «Διεθνής Ελεγκτική».

5. Το έτος 1997 η «Coopers & Lybrand» απορρόφησε την «Κωστούρης Μιχαηλίδης» 
και το 1998 απορρόφησε την «Price Waterhouse». Σήμερα PwC.

6. Η ελεγκτική εταιρεία στην οποία συνεργάστηκε η πλειοψηφία των ορκωτών 
λογιστών που προέρχονταν από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

7. Ουσιαστικά συγχωνευθήκαν (αρ. 13, 20 και 23) το έτος 2003, ίδρυσαν την 
«Alpha Ελεγκτική - Baker Tilly». 

8. Οι εταιρείες 2, 8, 16,17, 22 και 24 αποτελούσαν τους «Big 6» της εποχής εκείνης. 

Α/Α Ελεγκτική εταιρεία Διεθνής διασύνδεση Επικεφαλής Σημ.

1 Αλεξάνδερ Γιανγκ & Σία ΟΕ Alexander Young Σ. Λογοθέτης  

2 Άρθουρ Αντερσεν Σ. Παντζόπουλος Ο.Ε. Arthur Andersen Σ. Παντζόπουλος 8 

3 Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε. Panell Kerr Foster Χ. Πετρίδης 1, 3

4 DMR Στυλιανού Α.Ε. [νυν RSM ] DRM International Α. Στυλιανού  

5 Ελληνάκης Ευτύχιος Summit International Ε. Ελληνάκης 3

6 Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. Moores Rowland International Χ. Παναγιωτίδης 4 

7 Ένωση Ορκωτών Λογιστών Α.Ε.  Ι. Αναστασόπουλος 1, 4

8 Ερνστ & Γιαγκ (Ελλάς) Α.Ε. Ernst & Young Χ. Γκλαβάνης 8 

9 Εύθυνος Α.Ε. (νυν Grant Thornton) Nexia International Κ. Τζερμιαδιανός 1

10 Ιντεράξιον Ελεγκτική HLB Π. Βεντούρας  

11 Καρακίτσος Κυριάκος  Κ. Καρακίτσος 2

12 Κασιμάτης Γεώργιος  Γ. Κασιμάτης 1, 3

13 Κέι & Βι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Kenneth Clark Laventhal Ι. Καλογερόπουλος 1,7

14 Κοινοπραξία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Α.Ε. BKR International Μ. Χρυσομάλλης 1, 4

15 Κολοκοτρώνης - Παπακυριάκου ΕΠΕ Binder Dijke Otte Λ. Κολοκοτρώνης  

16 Κούπερς & Λάιμπραντ Α.Ε. Coopers & Lybrand Β. Ιωάννου 5, 8

17 KPMG Πητ Μάργουηκ Κυριάκου Α.Ε. KPMG Μ. Κυριάκου  8

18 Κυπρής & Σία Ο.Ε. IA International Φ. Κυπρής  

19 Κωστούρης Μιχαηλίδης & Σία Α.Ε. Grant Thornton International Χ. Σιάτης 5

20 Μαραβελέα Παναγιώτα ΕΠΕ  Π. Μαραβελέα 2, 7

21 Μουρ Στήβενς Α.Ε. Moore Stephens Δ. Κωνσταντίνου  

22 Ντιλόιτ & Τους Α.Ε. Deloitte & Touche Ν. Σοφιανός 8 

23 Παπαδόπουλος Αντώνιος  Α. Παπαδόπουλος 7 

24 Πράις Γουότερχαουζ Α.Ε. Price Waterhouse Ρ. Κέσλεϋ 5, 8

25 Σιγάλας Κωνσταντίνος  Κ. Σιγάλας 2

26 Σοφιανόπουλος Παναγιώτης  Π. Σοφιανόπουλος 1, 3

27 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.  Χ. Αλαμάνος 1, 6

28 Τζαβέλλας Κρίτων / DFK Ελλάς DFK International Κ. Τζαβέλλας  

29 Χήτας Χρήστος / ΕΛΕΒΕ ΕΠΕ  Χ. Χήτας 1

(Πηγή: «Το 
Βήμα», 15.10.1995. 
Η στήλη (Σημ.) 
αφορά παραπο-
μπή σε σημειώ-
σεις, που έγιναν 
με βάση στοιχεία 
από το ΦΕΚ, τις 
ιστοσελίδες των 
εταιρειών και 
πληροφορίες 
που δόθηκαν από 
συναδέλφους.)
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που διέπουν τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

• Κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 

• Ικανότητα αξιολόγησης 
οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τα Δ.Π.Χ.Α. 

Απευθύνεται σε
• Οικονομικούς διευθυντές 
• Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων 
• Στελέχη που ασχολούνται με την 

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης

την 29η Ιουλίου 2019 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)
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ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

01. 
 
 

News

04. 
 
 

Editorial

06.    
Το στοίχημα  
της οικονομίας  
μετά την παν-
δημία, Μαρία 
Ακριβού

10.    
E.E: Αναθε-
ώρηση της 
Οδηγίας για τις 
μη χρηματοοι-
κονομικές ανα-
φορές, Ροδούλα 
Ρούσου, ΣΟΛ 
Crowe

16. 
Covid-19 και 
κυβερνοασφά-
λεια:  
Ποια είναι τα 
μέτρα που μπο-
ρούν να λάβουν 
οι επιχειρήσεις,  
Στέλλα Αγγελο-
πούλου, Grant 
Thornton

18.    
Έξι προκλήσεις 
που φέρνει η 
«νέα πραγ-
ματικότητα» 
στο τραπεζικό 
σύστημα, Χά-
ρης Συρούνης, 
KPMG

20.     
Οι 8 μεγα-
τάσεις που 
διαμορφώνουν 
το σήμερα και 
το αύριο του 
κόσμου μας, EY

24.  
Η πανδημία 
δημιούργησε 
πρόσθετες προ-
κλήσεις για την 
ακεραιότητα 
των επιχειρή-
σεων, EY

26.  
Covid-19: Τα 
νέα δεδομένα 
και οι προο-
πτικές στον 
τομέα των 
εξαγορών και 
συγχωνεύσε-
ων, Δημήτρης 
Δουβρής, Grant 
Thornton, Ελί-
να Λίτσα, Grant 
Thornton

28. 
Μία από τις 
μεγαλύτερες 
αυξήσεις στην 
ιστορία των 
επενδύσεων 
στην τεχνολο-
γία προκάλεσε 
η Covid-19, 
KPMG

34.    
Εταιρική 
διακυβέρνη-
ση, Σταύρος 
Νικηφοράκης, 
AΞΩΝ, Γιάγκος 
Χαραλάμπους, 
AΞΩΝ

38. 
Η κρισιμότητα 
της εταιρικής 
διακυβέρνη-
σης για την 
επιχειρηματική 
στρατηγική και 
τη δημιουρ-
γία εταιρικής 
αξίας, Grant 
Thornton

40.    
Ο ρόλος της 
ηθικής στο 
μέλλον του 
φορολογικού 
σχεδιασμού, 
Φωτεινή Στα-
γάκη

43. 
Ψηφιακοί 
νομάδες, Chris 
Smith, BDO 
Global

45. 
Οι αμοιβές 
ελέγχου προς 
τις πωλήσεις: 
Ένας χρήσι-
μος αλλά όχι 
πολύ γνωστός 
αριθμοδείκτης, 
Βασίλειος Φ. 
Φίλιος

46.    
Ο ρόλος των δι-
επιστημονικών 
επιτροπών και 
η συμβολή τους 
στον έλεγχο, 
Γιώργος Καρα-
μιχάλης, ΣΟΕΛ, 
ΣΟΛ Crowe

48.    
Με το βλέμμα 
στραμμένο στις 
ευκαιρίες και 
την ανάπτυξη, 
Νικόλαος Βου-
νισέας, KPMG

49.    
Το κόστος των 
λαθών πρόβλε-
ψης, Φίλιππος 
Β. Φίλιος

50. 
Η έννοια του 
περιθωρίου 
συνεισφοράς 
και η σημασία 
του, Φίλιππος 
Β. Φίλιος

52.    
Τα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύ-
ματα ενόψει 
μοναδικών στα 
χρονικά αλλα-
γών, PwC

53.    
Οδηγώντας  
την αλλαγή  
με ασφάλεια, 
PwC

54. 
Αναδυόμενες 
τεχνολογίες 
και κλιματική 
αλλαγή στην 
κορυφή των 
ανησυχιών των 
ελλήνων CEOs, 
KPMG

58. 
 
 

Αποτελεσματι-
κότητα συστή-
ματος εσωτε-
ρικού ελέγχου 
και εταιρική 
διακυβέρνηση 
Δρ Μάριος Με-
νεξιάδης, PhD, 
Κωνσταντίνος 
Ζοπουνίδης, 
Χρήστος Λεμο-
νάκης

60. 
 
 

Έσοδα ύψους 
37,2 δισ. δολ. 
για το 2020 
ανακοίνωσε η 
ΕΥ παγκοσμί-
ως, ΕΥ

62.    
Οι επιδόσεις 
των επι-
χειρήσεων 
σε θέματα 
περιβάλλοντος, 
κοινωνίας και 
διακυβέρνη-
σης, , EY

63.    
Η ΕΥ προσφέ-
ρει δωρεάν 
στους 284.000 
ανθρώπους της 
παγκοσμίως 
ένα πλήρως 
ψηφιακό πρό-
γραμμα MBA, 
EY

64. 
Ο ρόλος του 
ανεξάρτη-
του ελεγκτή 
στην ομαλή 
λειτουργία των 
αγορών, PwC

66. 
 
 

Τα πρώτα βι-
βλία λογιστικής 
(«καταστι-
χογραφίας») 
στην ελληνική 
γλώσσα, Κων-
σταντίνος Ι. 
Νιφορόπουλος

41
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  

ΤΟΥ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΟΡΚΩΤΩΝ  
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• Κατανόηση και εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που διέπουν τα 
Δ.Π.Χ.Α. 

• Κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. 

• Ικανότητα αξιολόγησης 
οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τα Δ.Π.Χ.Α. 

Απευθύνεται σε
• Οικονομικούς διευθυντές 
• Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων 
• Στελέχη που ασχολούνται με την 

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης

την 29η Ιουλίου 2019 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)

Είναι ανοιχτό σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς.Είναι ανοιχτό σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς.
Συνεργάζεται με τους φορείς:Συνεργάζεται με τους φορείς:

Το ΙΕΣΟΕΛΙΕΣΟΕΛ
το οποίο διανύει το 23ο23ο έτος επιτυχούς λειτουργίας του, παρέχει διετή

Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση
στους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)

και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ)
που προορίζονται

για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα
για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα

της ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
& ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

www.soel.gr – www.iesoel.gr
ΑΘΗΝΑ: Καποδιστρίου 28,  10682 Τηλ. 2103891400, Φαξ 210 3825159, email: info@soel.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γιαννιτσών 32 & Καριοφύλλη, 54627. Τηλ. 2310 502980, Φαξ 2310 566387
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Λεωφ. 62 Μαρτύρων & Διονυσίου Φραγκιαδάκη 1. Τηλ. 2810 313164, Φαξ 2810 313163
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