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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”
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● ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΟΝΤΟ-
ΛΟΓΙΑΣ δημοσιεύει έκθεση που διερευνά 
τις ηθικές επιπτώσεις της τεχνολογίας 
στους ελεγκτές - λογιστές. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: https://bit.ly/3a29uVd. 

● Η IFAC κυκλοφορεί το τρίτο μέρος της 
έκδοσής της με τίτλο «Εξερεύνηση του 
κώδικα IESBA». Για περισσότερες πληρο-
φορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: https://bit.ly/30ACwI9. 

● ΤΟ IAASB διαβουλεύεται για τη Διασφά-
λιση Εκτεταμένης Εξωτερικής Αναφο-
ράς (EER). Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/2C7UMPZ. 

● Η ACCOUNTANCY EUROPE δημοσιεύει 
τις θέσεις της για τη δημιουργία μιας συ-
νεκτικής, παγκόσμιας προσέγγισης στις 
εταιρικές αναφορές. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/2XBrlNN. 

● Η ACCOUNTANCY EUROPE δημοσιεύει 
έρευνα με τίτλο: «Αντιδράσεις χωρών στις 
επιπτώσεις στην υποβολή έκθεσης ελέγ-
χου λόγω κοροναϊού». Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/3fGOeFr. 

● ΤΟ IAASB εκδίδει υλικό υποστήριξης για 
τεκμηρίωση ελέγχου κατά τη χρήση αυτο-
ματοποιημένων εργαλείων και τεχνικών. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/3kjLwt7. 

● ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ του Σταύρου 
Θωμαδάκη ως Προέδρου του IESBA. 

● Η IFAC εγκαινιάζει το Σχέδιο Δράσης 
Πρακτικής Μεταμόρφωσης https://bit.
ly/3ijEfaZ. 

● Η IFAC εγκαινιάζει έναν κατάλογο ελέγ-
χου περί αδιάκοπης λειτουργίας των μι-
κρών επιχειρήσεων. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/3kkXuCX.

● ΤΟ IAASB κυκλοφορεί σχετική καθο-
δήγηση για την έκθεση ελέγχου εν μέσω 
COVID-19. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/3a6Evah. 

● ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΕΛ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ Η 
IFAC αναλύουν τις βέλτιστες προσεγγίσεις 
για τη διαφάνεια επί της πραγματικής ιδι-
οκτησίας, καθώς τα οικονομικά εγκλήμα-
τα αυξάνονται κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/2XABg6g. 

● ΤΟ ΔΠΕ 540 (Αναθεωρημένο) «Εφαρμο-
γή και επεξηγηματικά παραδείγματα για 
τον έλεγχο απλών και σύνθετων λογιστι-
κών εκτιμήσεων». Για περισσότερες πλη-
ροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: https://bit.ly/2XGoJ18. 

● Η IFAC ανταποκρίνεται στη διαβούλευ-
ση του WEF για τη βελτίωση της αναφο-
ράς για το ESG και τη δημιουργία αξίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2Dvzg8f. 

● Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ εκδίδει 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
οι επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν 
μια μακροπρόθεσμη ατζέντα δημιουργί-
ας αξίας. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/33Dg1o2. 

● ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ IFAC στην επισκόπηση 
της Οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομι-
κή αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/3a27xIn.

● ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ IPSASB για την αντι-
μετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2F2xg87. 

Από το Γραφείο  
Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ NEWS Eν περιλήψει...
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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 40 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.
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Η ελληνική οικονομία βρίσκεται 
σ’ ένα μονοπάτι εξέλιξης που, 
μετά τη βύθιση του ΑΕΠ του 
δεύτερου τριμήνου, επανακά-

μπτει, παρόλο που αναμένεται μία ύφεση 
έτους -8,2%. Στην αρχή με αξιόλογο δυνα-
μισμό, ενώ τώρα εμφανίζει μία επιβραδυ-
νόμενη ανάκαμψη. Η κρίση του Covid έχει 
χτυπήσει έντονα τη ζήτηση στην οικονομία, 
πλήττοντας κυρίως, κατά σειρά, τους αν-
θρωπογενείς κλάδους της εστίασης, τους 
χώρους κοινωνικής συναναστροφής (μπαρ, 
κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.), τα ξενοδοχεία, 
τις επιχειρήσεις προσωπικής φροντίδας και 
αθλητικών δραστηριοτήτων κ.λπ. Εκτιμάται 
ότι το 2020 θα καταλήξουμε με 110.000 περισ-
σότερους ανέργους, με καθαρή εκροή από 
την απασχόληση μεγαλύτερη (διπλάσια) της 
ανεργίας, κυρίως από γυναίκες, φθάνοντας 
έτσι το ποσοστό της ανεργίας γύρω στο 20%. 

Το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα θα εμφα-
νίσει μία μείωση κατά 4% και θα κινηθεί γύρω 
στα 17.300 ευρώ.

Παράλληλα, το δημοσιονομικό έλλειμμα 
θα το δούμε να σκαρφαλώνει στο -7%, ενώ 
το πρωτογενές έλλειμμα θα κινηθεί στο -4% 
με -6%. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το δη-
μόσιο χρέος να ανέβει ως ποσοστό του ΑΕΠ 
στο 184%.

Ως επακόλουθο, η ύφεση που έχει προηγη-
θεί έχει τις πηγές της κυρίως στη μείωση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης (-7%) και των επεν-
δύσεων (-10%) αλλά με τις ιδιωτικές επενδύ-
σεις να υποφέρουν πολύ περισσότερο (-26%).

Όμως η ύφεση, που ήταν αποτέλεσμα κυ-
ρίως των κοινωνικών περιορισμών, έχει 
αρχίσει να απομειώνεται και στο δεύτερο 
τρίμηνο την αναμένουμε να κινηθεί, σε σχέση 
με το 2019, μεταξύ -9% και -10%, έναντι -14% 
περίπου το δεύτερο τρίμηνο.

Κοινός παρονομαστής της κατάστασης 
αυτής της οικονομίας είναι η μεγέθυνση 
της επιδημιολογικής αβεβαιότητας, ενώ ο 
μεγαλύτερος ανασχετικός παράγοντας της 
ύφεσης ήταν και είναι η κυβερνητική παρέμ-
βαση μέσω της προγραμματισμένης μείωσης 
των εσόδων (μείωση φορολογικών και ασφα-
λιστικών εισφορών), αναβολής φορολογικών 
υποχρεώσεων και διεύρυνσης των δημοσι-
ονομικών δαπανών. Εκτιμάται ότι το 2020 
χάσαμε 9 δισ. ευρώ έσοδα, ενώ οι δημόσιες 
δαπάνες θα αυξηθούν κατά 6 δισ. ευρώ.

Όμως η αβεβαιότητα μας ακολουθεί τους 
τελευταίους μήνες του 2020 και τους πρώ-
τους μήνες του 2021. Σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις το εμβόλιο θα αρχίσει να διατίθεται 
στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Έτσι όμως δι-
ατηρείται μία επιφυλακτική προοπτική. Εάν 
δεν υπήρχαν αυτές οι πρόσθετες επιδημιολο-
γικές επιφυλάξεις, οι οποίες τις τελευταίες 

Η ελληνική 
οικονομία μετά τον 

Covid-19 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Ε. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Καθηγητής ΕΚΠΑ
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ημέρες του Οκτωβρίου έχουν επιστρέψει 
δριμύτερες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε 
όλη σχεδόν την Ευρώπη, θα αναμέναμε για 
την Ελλάδα το 2021 μία αξιόλογη ανάκαμψη, η 
οποία θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ +5% 
και +7%. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένουμε 
να ανακάμψει σε αντίστοιχα ποσοστά, ενώ 
οι επενδύσεις να κυμανθούν γύρω στο +15%, 
στηριζόμενες κυρίως στο δημόσιο. Φαίνεται 
ότι οι επενδύσεις αποτελούν ίσως τον σο-
βαρότερο μοχλό ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας, ενώ εδώ και χρόνια αποτελούσαν 
τον μεγάλο ασθενή της οικονομίας. Συγχρό-
νως, οι επενδύσεις και ειδικότερα η διαχείρι-
ση των ακινήτων είναι πολύ σπουδαιότερος 
τομέας στη διαμόρφωση του ελληνικού ΑΕΠ 
απ’ ό,τι είναι ο τουριστικός τομέας, παρόλο 
που σε όρους απασχόλησης ο τουριστικός 
τομέας και η εστίαση έχουν πολύ σοβαρό-
τερο ρόλο.

Το σημαντικό σημείο είναι ότι ο οικιστικός 
τομέας δεν υπέστη υφεσιακό σοκ όπως το 
2010, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο σχε-
δόν τον κόσμο, αφού οι τιμές απλώς διέκοψαν 
την άνοδό τους. Μάλιστα, στη Γερμανία εμφά-
νισαν τάσεις περαιτέρω ανόδου, πιεζόμενες 
κυρίως από τη διευρυμένη ποσοτική χαλάρω-
ση των κεντρικών τραπεζών. Έτσι, η κρίση 
ζήτησης και προσφοράς δεν έχει μεταβληθεί, 
μέχρι στιγμής, σε χρηματοπιστωτική κρίση, 
γεγονός που θα μας έφερνε σε ένα μακρο-
χρόνιο υφεσιακό μονοπάτι.

Ουσιαστικά η νομισματική και η δημοσιο-
νομική πολιτική έχουν ενεργοποιηθεί κατά 
τρόπο πρωτοφανή, αλλάζοντας αρχικά τα δε-
δομένα των χαρακτηριστικών της ασκούμε-
νης οικονομικής πολιτικής. Η δημοσιονομική 
πολιτική παίζει πλέον ένα πολύ μεγαλύτερο 
ρόλο και οι δισταγμοί της για τη χρησιμο-
ποίησή της πέρασαν ευτυχώς πολύ γρήγο-

ρα. Μάλιστα υπάρχουν σκέψεις ότι οι δύο, 
πολύ κοντά η μία στην άλλη, κρίσεις (2010, 
2020) έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες της 
νομισματικής πολιτικής, με αποτέλεσμα η 
δημοσιονομική πολιτική να είναι το μόνο δια-
θέσιμο μέσο πολιτικής στο παιχνίδι. Προς την 
κατεύθυνση αυτή λειτουργεί και το μεγάλο 
πακέτο της Ευρώπης (750 δισ. ευρώ), αλλά 
και ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός.

Βεβαίως, οι πραγματικές οικονομικές 
εξελίξεις από εδώ και πέρα θα εξαρτηθούν 
σε σημαντικό βαθμό από τέσσερις παράγο-
ντες: α) από την επιδημιολογική εξέλιξη, β) 
από τους κινδύνους που υπάρχουν (Brexit, 
γεωστρατηγικές παράμετροι κ.λπ.), γ) από 
τα σημάδια που ήδη αφήνει στις οικονομίες 
η παρούσα κρίση, δ) από τον τρόπο που θα 
ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή νομισματική και 
δημοσιονομική πολιτική. 
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Σε αυτήν την περίοδο κρίσης, που 
απειλεί να ξαναγράψει τους κα-
νόνες της παγκοσμιοποίησης και 
όπου όροι όπως «slowbalization» 

είναι πιο ακριβείς παρά ποτέ, οι μεσαίες 
επιχειρήσεις, που εκ σχεδιασμού δεν είναι 
διεθνείς, καλούνται να επιδείξουν ανθε-
κτικότητα αλλά και να ανταποκριθούν στις 
οικονομικές και ψηφιακές προκλήσεις που 
αναδύονται μπροστά τους. Ο αντίκτυπος 
της παγκοσμιοποίησης στις μεσαίες επι-
χειρήσεις αποτελεί το θέμα μιας πολύ 
ενδιαφέρουσας και ζωντανής συζήτησης 
ανάμεσα στον κ. Anders Ηeede, COO της 
BDO International, και τον κ. Noel Clehane, 
επικεφαλής Κανονιστικής και Δημόσιας 
Πολιτικής της BDO.

Noel: Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας 
με τα δύσκολα θέματα: Πάνω από 4.000.000 
επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19, 
300.000 θάνατοι και πολλοί περιορισμοί 
μετακίνησης (lock-downs) ενός ή περισ-
σότερων ειδών σε πολλά μέρη του κόσμου, 
τεράστια ποσοστά ανεργίας, προβλέψεις 
για βαθιά ύφεση στην Ευρώπη και τη Βό-
ρεια Αμερική, καμία ανάπτυξη στην Ασία 
και, για πρώτη φορά στα τελευταία 60 
χρόνια, πολύ ανησυχητικοί καιροί για τις 
αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες αγο-
ρές, μια δυσοίωνη εικόνα, σωστά; Όταν σου 

είχα πάρει συνέντευξη το 2016, είχαμε μι-
λήσει εις βάθος για το πώς μεταβαλλόταν 
η παγκόσμια οικονομία. Τώρα είμαστε στο 
2020. Υποστήκαμε ένα σοκ μικρής προβλε-
ψιμότητας αλλά με τεράστιο αντίκτυπο, 
στην πραγματικότητα μια σειρά από σοκ, 
μια παγκόσμια κρίση υγείας που οδηγεί σε 
μια οικονομική κρίση και αυτή με τη σειρά 
της σε μια κρίση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, σε μια πολιτική κρίση, ακόμα και 
σε μια συνταγματική κρίση σε κάποιες 
χώρες. Η τέλεια καταιγίδα, σωστά; Οπότε, 
δεδομένων όλων αυτών, το ίδιο το μέλλον 
της παγκοσμιοποίησης και του παγκόσμιου 
εμπορίου είναι σίγουρα υπό εξέταση ή, το 
λιγότερο, υπό μια σοβαρή αναμόρφωση 
και επίκειται η επαναξιολόγηση της πα-
γκοσμιοποίησης. Σωστά;

Anders: Πραγματικά, έχεις δίκιο. Η πα-
γκοσμιοποίηση και το παγκόσμιο εμπόριο 
είχαν ήδη αρχίζει να αλλάζουν πριν από 
τον κρίση και αυτό που βλέπουμε είναι ότι 
η εν λόγω αλλαγή θα επιταχυνθεί. Η πα-
γκοσμιοποίηση είχε και θετικές συνέπειες 
στην παγκόσμια οικονομία, ειδικά μετά 
τον Β‘› Παγκόσμιο πόλεμο, καθώς πολλοί 
άνθρωποι εξήλθαν από τη φτώχεια, αλλά 
μετά την οικονομική κρίση του 2008 έχει 
επιβραδυνθεί η ανάπτυξη στις περισσό-
τερες οικονομίες και αυτό που βλέπουμε 

είναι ότι, σε αυτή την κρίση, όροι όπως 
«slowbalization» [σ.σ.: η επιβράδυνση της 
οικονομίας, η σταδιακή ενσωμάτωση της 
παγκόσμιας οικονομίας μέσω του εμπο-
ρίου, των χρηματοπιστωτικών και άλλων 
ροών, αλλά με ένα σημαντικά βραδύτερο 
ρυθμό] είναι πιο ακριβείς από ποτέ.

Noel: Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι 
επιχειρήσεις εξαιτίας της επιβράδυνσης; 

Anders: Αντιμετωπίζουν μεγάλες αλλα-
γές και στη μετάβαση στα παγκόσμια συ-
στήματα και παρατηρούμε ότι, πέρα από τα 
πολιτικά, οικονομικά και ψηφιακά θέματα 
που επηρεάζουν τη μετάβαση αυτή, προ-
στέθηκε και η κρίση υγείας, μετατρέπο-
ντάς την σε μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα. 
Θα δώσω μερικά παραδείγματα: ας δούμε 
πόσο επηρέασε ο Covid-19 τις αλυσίδες 
εφοδιασμού, κάνοντάς τις πολύ πιο ευά-
λωτες. Η εξάρτηση από την Κίνα, η οποία 
είναι το κέντρο παραγωγής της παγκό-
σμιας οικονομίας, έχει δημιουργήσει ένα 
τεράστιο σοκ για τις επιχειρήσεις και τις 
οικονομίες και έχει αναπτυχθεί μια έντα-
ση μεταξύ της αναποτελεσματικότητας 
και της ανθεκτικότητας, η οποία γίνεται 
όλο και πιο σύνθετη. Έχουμε επιπλέον και 
ένα πολιτικό παιχνίδι, τον πόλεμο μεταξύ 

Παγκοσμιοποίηση 
και μεσαίες 

επιχειρήσεις:  
Μια συζήτηση 

ANDERS HEEDE
CΟO, BDO International

NOEL CLEHANE
Επικεφαλής Κανονιστικής και Δημόσιας Πολιτικής, BDO
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ΗΠΑ και Κίνας, αυτός ο εμπορικός πόλε-
μος δεν έχει τελειώσει. Παρατηρούμε ότι 
η πολιτική και η ασφάλεια θα επηρεάσουν 
το παγκόσμιο εμπόριο, τον διάλογο γύρω 
από τη συστηματική παραγωγή έργων υπο-
δομής, τα 5G δίκτυα και όλα αυτά μαζί θα 
κάνουν ακόμα πιο σύνθετο το ζήτημα. Και, 
τέλος, σχετικά με την ψηφιακή ανάπτυξη, 
ο Covid-19 επιτάχυνε χωρίς αμφιβολία την 
ψηφιακή μετάβαση και τα κερδοφόρα επι-
χειρηματικά μοντέλα είναι ψηφιακά. Κατά 
τη διάρκεια των περιορισμών μετακίνησης 
το είδαμε αυτό, και θα μεταβούμε από τις 
ψηφιακά ενεργοποιημένες επιχειρήσεις 
στις ψηφιακά διαρθρωμένες επιχειρήσεις.

Noel: Επομένως, υποθέτω ότι αυτό είναι 
το θετικό συμπέρασμα και θα επιστρέψου-
με σε αυτό αργότερα, Anders, αλλά ήδη 
πριν από την πανδημία πολλοί αναλυτές 
επεξεργάζονταν το πώς θα διαμορφωθεί 
η μελλοντική παγκόσμια οικονομία και 
ξέρω ότι το σκέφτεσαι και εσύ αυτό εδώ 
και κάποιο καιρό μαζί με άλλους από την 
παγκόσμια ηγετική ομάδα της BDO και έχω 
αναπτύξει και εγώ ένα στρατηγικό σχέδιο 
της BDO σε σχέση με αυτό. 

Anders: Είναι ξεκάθαρο ότι η πολυπλο-
κότητα σχετικά με το παγκόσμιο εμπόριο 
αυξάνεται, παρατηρούμε δε ότι οι κανόνες 

συνεργασίας και ο τρόπος που διεξάγει κα-
νείς παγκόσμιο εμπόριο έχουν γίνει ακόμα 
πιο περίπλοκοι για τις επιχειρήσεις και 
αυτό εντείνεται λόγω κρίσης. 

Noel: Ναι, φαίνεται ότι, στη μετά Covid-19 
εποχή, ο κόσμος θα είναι σίγουρα λιγότερο 
παγκοσμιοποιημένος και περισσότερο δι-
χασμένος. Είπαμε ότι το ίδιο το ΑΕΠ που 
αφορά το εμπόριο, οι κεφαλαιακές ροές, 
ακόμα και οι άμεσες ξένες επενδύσεις και 
όλα τα σχετικά μετρήσιμα στοιχεία πα-
γκοσμιοποίησης υποχωρούν και, παρότι 
έχεις τη φήμη του πολυμήχανου Δανού, 
θα υπάρχει κάτι σχετικά με αυτήν τη μετά 
Covid-19 εποχή, τουλάχιστον στην οικονο-
μική σφαίρα, που θα σε ανησυχεί. 

Anders: Πράγματι, το μεγάλο ερώτημα 
είναι εάν βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη 
συμμετοχή διάφορων μερών σε αυτό, συ-
μπεριλαμβανομένων των τριών μεγάλων 
δυνάμεων, ΗΠΑ, Κίνας και Ε.Ε., γιατί εάν 
αυτές δεν είναι σε θέση να αντιμετωπί-
σουν τα ζητήματα, νομίζω ότι αυτό σίγουρα 
θα βλάψει την ανάπτυξη και την επανα-
φορά αυτών των οικονομιών και τότε θα 
εισέλθουμε σε μια μεγάλη περίοδο ύφεσης.

Noel: Το ΔΝΤ είπε πρόσφατα ότι αυτή τη 
στιγμή κλειδί για την αντιμετώπιση της 

κατάστασης είναι να μη ληφθούν ανεπαρ-
κή μέτρα. Θα βάλω στη συζήτηση μερικά 
θέματα και θέλω τη γρήγορη απάντησή σου 
επ’ αυτών. Αλυσίδες εφοδιασμού. 

Anders: Οι αλυσίδες εφοδιασμού βρίσκο-
νται σε έντονα μεταβατική περίοδο, αλλά 
και πάλι υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα 
στο κόστος και την ανθεκτικότητα και όταν 
οι άνθρωποι συζητούν για την ανάγκη μας 
να απομακρυνθούμε από την Κίνα, αυτό θα 
είχε ένα κόστος και το ερώτημα είναι αν 
είμαστε έτοιμοι να το υποστούμε. Νομίζω 
ότι θα δούμε μια παγκόσμια πόλωση σε 
σχέση με αυτό και η Κίνα θα παραμείνει 
μια πάρα πολύ σημαντική πηγή προμήθειας 
αγαθών.

Noel: Ποια είναι η άποψή σου για την 
επανεγκατάσταση και τον επαναπατρισμό 
τομέων παραγωγής; 

Anders: Πιστεύω ότι αυτή η ευκαιρία 
έχει χαθεί. Η ερώτηση είναι ποιοι είναι οι 
μελλοντικοί τομείς παραγωγής. Ναι, μπο-
ρεί να πλησιάζουν πιο κοντά στην πατρίδα 
αλλά όχι πλήρως και δεν νομίζω ότι θα 
δούμε τις ίδιες θέσεις εργασίας να επα-
ναπατρίζονται στη Δυτική Ευρώπη ή τη 
Βόρεια Αμερική. 
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Noel: Η πρωτοβουλία της Κίνας για το 
Belt & Road στην Ασία; 

Anders: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον 
έργο υποδομής που χτίζει αγορές, χτίζει 
οικονομίες και τις διασυνδέει με τον υπό-
λοιπο κόσμο, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε 
πώς θα εξελιχθούν και θα προωθήσουν τις 
εμπλεκόμενες οικονομίες στην παγκόσμια 
σκηνή.

Noel: Ωραία, δύο ακόμα θέματα: Ανέφε-
ρες την παγκόσμια πόλωση, πιστεύεις ότι 
αυτό θα οδηγήσει σε περιφερειακή διαίρε-
ση της παγκόσμιας οικονομίας; 

Anders: Ναι, νομίζω ότι μπορεί να συμ-
βεί αυτό και το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα 
γίνει από κανονιστική άποψη. Εάν δούμε 
να διαχωρίζονται περιοχές και να σχηματί-
ζονται διαφορετικά οικονομικά συμφέρο-
ντα, τότε θα δούμε έναν κατακερματισμό 
και το κόστος του επιχειρείν, τοπικά ή 
διεθνώς, θα αυξηθεί, και αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα την περιφερειακή διαίρεση 
της παγκόσμιας οικονομίας. 

Noel: Ναι, το Brexit, η περιχαράκωση 
των ΗΠΑ. 

Anders: Δεν τοποθετώ το Brexit και την 
περιχαράκωση των ΗΠΑ στην ίδια κατη-
γορία, αλλά είναι αλήθεια ότι οι μεγάλες 
οικονομίες αλλάζουν κάποιους από τους 
θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού, κα-
θώς και τους ιστορικούς μηχανισμούς, και 
αυτό θα επηρεάσει τις παγκόσμιες αγορές.

Noel: Ανάκαμψη· ποιο γράμμα ψάχνου-
με; L, U, V, W; [σ.σ.: τύποι ανάκαμψης]

Anders: Νομίζω ότι αυτή είναι μια κυ-
νική προσέγγιση, ενώ εγώ τοποθετούμαι 
στην πιο αισιόδοξη πλευρά. Πρέπει να πω 
για τις οικονομίες που χτυπήθηκαν σφο-
δρά από τον Covid-19, όπως και στη Δανία, 
που επιβλήθηκε νωρίς περιορισμός με-

τακινήσεων και τώρα αίρονται τα μέτρα, 
το άνοιγμα θα είναι δύσκολο και κάποιοι 
τομείς παραγωγής θα έχουν μεγάλες ζη-
μιές, αλλά νομίζω ότι θα επανέλθουν γρη-
γορότερα απ’ ό,τι πιστεύουμε, επειδή είναι 
ανθεκτικοί και, παρότι το επιχειρείν θα 
αλλάξει, εμείς θα επιμείνουμε.

Noel: Κάποιος γνωστός είπε κάποτε ότι 
είναι πάντοτε συνετό να κοιτάς μπροστά, 
αλλά δύσκολο να κοιτάξεις μακρύτερα απ’ 
ό,τι μπορείς να δεις. Θα ήθελα να ξέρω τι 
προβλέπεις για τις μεσαίες επιχειρήσεις, 
κατεξοχήν πελάτες της BDO, οι οποίες εί-
ναι φιλόδοξες, ευέλικτες, με διεθνή στό-
χευση, ιδιόκτητες και σίγουρα προσανατο-
λισμένες στην ανάπτυξη. Επομένως, ποιες 
προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν; Ποιες εί-
ναι οι ευκαιρίες, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες 
εάν ανακάμψουν σωστά. 

Anders: Πράγματι, είναι μια μεταβαλλό-
μενη αγορά αυτό που βιώνουμε σήμερα, 
μπορεί να το δει αυτό κανείς ως πρόκληση 
αλλά και ως ευκαιρία. Συγγνώμη αν μα-
κρηγορήσω, αλλά νομίζω ότι είναι σημα-
ντικό να διακρίνουμε μεταξύ προϊόντων 
και υπηρεσιών, οπότε ας μιλήσουμε για 
τα προϊόντα στη μεσαία αγορά. Εάν θέλεις 
να είσαι μια B2B επιχείρηση στη μεσαία 
αγορά, το πιθανότερο είναι ότι είσαι μέρος 
κάποιας αλυσίδας εφοδιασμού και μόλις 
μιλήσαμε για τις αλλαγές που υφίστα-
νται οι αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό είναι 
σίγουρα πρόκληση, όταν οι επιχειρήσεις 
επανασχεδιάζουν, επανεκτιμούν και πιθα-
νότατα πηγαίνουν από μια κινέζικη πηγή 
σε πολυμερείς πηγές. Θα αντιμετωπίσουν 
την πρόκληση της αποτελεσματικότητας 
και της ανθεκτικότητας και θα σκέφτονται 
ότι, αν πρέπει να αυξήσουν το εμπόρευ-
μά τους, τότε θα αυξηθεί και το κόστος 
και, επομένως, πρέπει να παραμείνουν 
ευέλικτες. Οπότε, με αυτές τις αλλαγές 
θα είναι σίγουρα μια ευκαιρία για τις με-
σαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι οι εξειδι-
κευμένες επιχειρήσεις θα επικρατήσουν. 

Νομίζω ότι και οι ευέλικτες επιχειρήσεις 
θα επικρατήσουν. Θα σκεφτούν πώς να 
εξισορροπήσουν το μειονέκτημα κόστους 
σε σχέση με την Κίνα με ευελιξία και και-
νοτομία. Νομίζω ότι πολλοί από τους πε-
λάτες μας είναι πολύ ικανοί σε αυτόν τον 
τομέα και μπορεί να υπάρχει το ζήτημα 
του αυξημένου κόστους, αλλά οι πελάτες 
δεν επικεντρώνονται μόνο σε αυτό αλλά 
επίσης αναμένουν ευελιξία, καινοτομία και 
ψηφιακά συστήματα, το οποίο είναι και το 
κλειδί εδώ. Νομίζω ότι τα ψηφιακά συστή-
ματα θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. 

Noel: Ναι, μόλις έκανα μια μικρή έρευ-
να για τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι σε 
μειονεκτική θέση στο διεθνές εμπόριο 
και συχνά παραμελημένες στις συμβά-
σεις ελεύθερου εμπορίου, αλλά μιας και 
η οικονομία μετατοπίζεται στην παροχή 
υπηρεσιών, κυρίως στην Ευρώπη και στη 
Βόρεια Αμερική, και ξέρεις πόσο σημα-
ντικό είναι να αρθούν οι περιορισμοί στην 
παροχή υπηρεσιών, πες μου για τις ελπίδες 
σου σχετικά με την ανάπτυξη της παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών, τώρα και στη μετά 
Covid-19 εποχή και πώς μπορεί να προστα-
τευθούν στο μέλλον. 

Anders: Πολύ καλή ερώτηση. Χωρίς αμ-
φιβολία, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών 
έχει δημιουργήσει μια πιο παγκοσμιοποι-
ημένη, καινοτόμα και αποτελεσματική πα-
ροχή υπηρεσιών. Και θα αναπτυχθεί ακόμα 
περισσότερο. Αν δραστηριοποιείται κάποιος 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών και δεν 
είναι ψηφιακά ενεργός στη μικρή τοπική 
του κοινότητα, τότε θα δυσκολεύεται να τα 
βγάλει πέρα. Αλλά πάλι δεν είναι ξεκάθαρο 
το ζήτημα. Οι μεσαίες επιχειρήσεις στον 
τομέα παροχής υπηρεσιών διέπονται από 
τοπικούς κανονισμούς και εξαρτώνται από 
τοπικά ταλέντα και ξέρουμε ότι αυτό θα 
ενταθεί και όλοι συμφωνούν ότι ο μεγά-
λος δημόσιος τομέας έχει επιστρέψει λόγω 
του Covid-19 και θα επηρεάσει τον τομέα 
των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, το ψηφιακό 
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τοπίο δεν είναι παγκόσμιο. Βλέπουμε ότι 
οι ΗΠΑ κόβουν τους δεσμούς τους με την 
Κίνα. Βλέπουμε τη συζήτηση σχετικά με τα 
σημαντικά έργα υποδομής, τα 5G δίκτυα. 
Επομένως, οι παράμετροι όσο και το κό-
στος σχετικά με τις υπηρεσίες θα αλλάξει. 
Πιστεύω ότι η προστασία δεδομένων θα 
επανέλθει σαν θέμα, μπορεί όχι σαν πρώτο 
και κύριο θέμα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι 
το πρώτο τείχος για τους λίγους που δρο-
μολόγησαν σχετικές πλατφόρμες. Και ένα 
ακόμα σχόλιο είναι ότι οι χώρες θα πρέπει 
να χρηματοδοτήσουν όλα αυτά τα τεράστια 
φορολογικά πακέτα και ο ψηφιακός φόρος 
ήταν ένα αναδυόμενο θέμα που πιστεύω θα 
επανέλθει πλήρως και η αξία των ψηφια-
κών συστημάτων θα αυξηθεί. Επομένως, 
είναι ένα περίπλοκο τοπίο σχετικά με τις 
υπηρεσίες και νομίζω ότι το να παίρνουν 
οι επιχειρήσεις τα κατάλληλα μέτρα για να 
γίνουν ψηφιακά ενεργές δεν είναι μεν ένα 
εντελώς ξεκάθαρο θέμα, αλλά εκεί πρέπει 
να προσανατολιστούν. 

Noel: Συμφωνώ μαζί σου και υποθέτω 
ότι οι πελάτες μας δεν μπορούν να κάνουν 
κάτι γι’ αυτό, αλλά, όπως το έχει θέσει και 
ο τέως διευθυντής του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Εμπορίου, Pascal Lamy, υπάρχει ο 
πειρασμός της «προληπτικής μέριμνας» 
στην πολιτική, που είναι βασική αιτία του 
προστατευτισμού και θα αποτελέσει πραγ-
ματικότητα στη μετά Covid-19 εποχή. 

Anders: Ναι, συμφωνώ.

Noel: Και αυτό δεν μπορεί συγκαλυφθεί. 
Υποθέτω ότι η παγκόσμια οικονομία είναι 
σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή και 
τα τεράστια μακροοικονομικά και φορολο-
γικά κίνητρα αποτρέπουν μια μεγαλύτερη 
οικονομική ζημία, μιας και οι περισσότε-
ρες οικονομίες είναι στον «πάγο» τώρα. 
Ανησυχώ για την έλλειψη παγκόσμιου συ-
ντονισμού και συνεργασίας, που τη βλέπω 
σε ένα βαθμό και στον κεντρικό τραπεζικό 
τομέα. Πόσο σημαντική θα είναι η διατή-

ρηση μιας ανοιχτής παγκόσμιας οικονο-
μίας για να επιτευχθεί ο επαναπατρισμός 
θέσεων εργασίας και η επανεκκίνηση της 
οικονομικής ανάπτυξης, ποιος θα ηγηθεί 
μιας τέτοιας προσπάθειας και πόσο αισι-
όδοξος είσαι ότι αυτό θα συμβεί; 

Anders: Ένας άλλος χαρακτηρισμός 
που μου αρέσει για τη μεσαία αγορά είναι 
ότι αποτελεί οικονομική μηχανή και αυτό 
ισχύει για τις περισσότερες οικονομίες. Η 
αλήθεια είναι ότι τα μεγάλα φορολογικά 
πακέτα βοηθούν και εκείνες τις επιχειρή-
σεις «ζόμπι» και επειδή σε τέτοιες κατα-
στάσεις είναι δύσκολο να τις διακρίνεις, 
τελικά γίνεται πιο περίπλοκο να πλοηγηθεί 
κανείς στις διεθνείς αγορές και το κόστος 
των εξαγωγών ή της πρόσβασης στις πα-
γκόσμιες αγορές αυξάνεται. Επομένως, 
από τη μια, χρειαζόμαστε αυτά τα πακέτα 
και κίνητρα αλλά, από την άλλη, δημιουρ-
γούν ένα θολό τοπίο για το ποιες είναι υγι-
είς επιχειρήσεις.

Noel: Τέλος, Anders, ο Parag Khanna, 
συγγραφέας του «The Future is Asian», 
μου είπε πρόσφατα: μην ανησυχείς για την 
παγκοσμιοποίηση, να ανησυχείς για τον 
εαυτό σου. Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να 
πει είναι ότι το να ανησυχείς για τον εαυτό 
σου βραχυπρόθεσμα δημιουργεί τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε 
όλοι μας, συμπεριλαμβανομένων των επι-
χειρήσεων, να γίνουμε ευέλικτοι και προ-
σαρμοστικοί και έτοιμοι να επιταχύνουμε 
την όποια ανάκαμψη, γιατί η παγκοσμιο-
ποίηση θα φροντίσει η ίδια τον εαυτό της, 
ειδικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας, που 
θα διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο.

Anders: Το παγκόσμιο εμπόριο δεν ήταν 
εύκολος χώρος για τις μεσαίες επιχειρή-
σεις πριν από τον Covid-19. Τώρα έχει γίνει 
ακόμα πιο περίπλοκος, δεδομένου μάλιστα 
ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν περιορι-
σμένα μέσα, αλλά όταν έχεις φιλοδοξία να 
«μεγαλώσεις», και είσαι ευέλικτος, και-

νοτόμος και ανθεκτικός, τότε υπάρχουν 
ευκαιρίες ακόμα και σε αυτόν τον ολοένα 
και πιο περίπλοκο κόσμο, με όλους αυτούς 
τους κανόνες συνεργασίας να βρίσκονται 
σε μεταβατική περίοδο. Πιστεύω πράγματι 
ότι υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά πρέπει να 
κατανοήσουμε τις μεσαίες επιχειρήσεις 
τόσο σε παγκόσμιο όσο και τοπικό επίπεδο, 
καθώς δεν υπάρχει μια μόνο προσέγγιση 
σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι οι μεσαίες 
επιχειρήσεις που βελτιώνουν συνεχώς 
τις επιχειρηματικές τους πρακτικές θα 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την ανά-
καμψη, που οι χώρες έχουν τόσο πολλή 
ανάγκη τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω, όμως, 
πώς βλέπεις εσύ το μέλλον της παγκόσμι-
ας ανάπτυξης και ανάκαμψης; 

Noel: Συμφωνώ μαζί σου ότι τα ψηφια-
κά συστήματα και οι υπηρεσίες, αλλά και ο 
συνδυασμός αυτών των δύο, είναι σίγουρα 
ένα τεράστιο κομμάτι της οικονομίας του 
21ου αιώνα, και θεωρώ ότι ο συνδυασμός 
αυτός θα βοηθήσει στην ανάκαμψη. Πι-
στεύω ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ θα παραμεί-
νουν οι κυρίαρχες οικονομικές δυνάμεις 
για το προσεχές μέλλον. Θα στοιχημάτιζα 
όμως και στην Ινδία και την Ασία, καθώς ο 
συνδυασμός 2 δισ. ανθρώπων και η έβδομη 
και πέμπτη κατάταξή τους αντίστοιχα στην 
παγκόσμια οικονομία, που μέχρι το 2050, αν 
όχι νωρίτερα, θα γίνει τρίτη και τέταρτη, θα 
αλλάξει το οικονομικό γίγνεσθαι του 21ου 
αιώνα. Θεωρώ ότι ο νέος πληθυσμός με 
υψηλή μόρφωση και η διαρκώς αυξανομένη 
παραγωγή έργων υποδομής θα αποτελέσει 
τη μηχανή της ανάπτυξης για το μέλλον και 
αυτό θα βοηθήσει και τις μεσαίες επιχειρή-
σεις στην Ασία και την Ινδία. Για παράδειγ-
μα οι εμπορικές συμβάσεις τύπου SAP και 
CP TPP ανοίγουν τον δρόμο αυτόν το δρόμο 
και εκεί θα στοιχημάτιζα. Συμφωνώ όμως 
μαζί σου ότι τα ψηφιακά συστήματα και οι 
υπηρεσίες και κυρίως ο συνδυασμός τους 
είναι η μεγαλύτερη ελπίδα μας. Ας ελπί-
σουμε ότι θα το αντιμετωπίσουμε κι αυτό 
και θα επέλθει ανάκαμψη.
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Ο ρόλος της Λογιστικής και της Ελεγκτικής στη διαδικασία παροχής χρηματοοικονο-
μικών πληροφοριών μπορεί να παρουσιαστεί στο διάγραμμα 1:

Η Ελεγκτική αφορά μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπου εφαρμόζονται πρω-
τίστως οι αρχές της χρηματοοικονομικής λογιστικής και, πιθανότατα, της αναλυτικής 
λογιστικής (υποχρεωτικά ή προαιρετικά). H χρηματοοικονομική λογιστική μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως μία δημιουργική εργασία για τη λήψη αποφάσεων, ενώ η ελεγκτική δεν 
δημιουργεί νέες λογιστικές πληροφορίες, αλλά προσθέτει αξιοπιστία στις πληροφορίες 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, στο διάγραμμα 2 εμφανίζονται, στην 1η και 2η σειρά αντίστοιχα, οι διαδικα-
σίες για την κατάρτιση (λογιστική) και τον έλεγχο (ελεγκτική) των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων:

Ενδεικτικά αποτελέσματα 
ελέγχου εφαρμογής 

Λογιστικών και Ελεγκτικών 
Προτύπων από την ΕΛΤΕ για 

τα έτη 2016-2019 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ
Πρόεδρος Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Καθηγητής Λογιστικής



ΣΕ
ΠΤ
ΕΜ
ΒΡ
ΙΟ
Σ	

		
		
		
		
		
		
		
		
20
20

Η παρουσίαση που ακολουθεί αφορά ένα μέρος αποτελεσμάτων ελέγχου της ΕΛΤΕ με 
τη συνδρομή του ΣΟΕΛ για τα έτη 2016-2019. Έχουν επιλεγεί τέσσερις ενδεικτικές περι-
πτώσεις στα πεδία ελέγχου Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων, όπου παρουσιάζονται 
κατά σειρά βαρύτητας παραλείψεων, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά (ποσοστιαία), με βάση 
τα δεδομένα του δειγματοληπτικού ελέγχου.

1. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
α. Λογιστική
Οι αδυναμίες στις ελεγκτικές διαδικασίες που σχετίζονται με κονδύλια στις οικονομι-

κές καταστάσεις (πάγια, χρεόγραφα, αποθέματα, επισφαλείς απαιτήσεις) και εμπεριέχουν 
λογιστικές εκτιμήσεις ή και λάθη σε κονδύλια παρουσιάζονται ποσοστιαία στο σχήμα 1α:

β. Ελεγκτική
Οι αντίστοιχες αδυναμίες στη διαδικασία, αποστολή και λήψη επιβεβαιωτικών επιστο-

λών για υπόλοιπα/επαλήθευση σε πελάτες, τράπεζες και προμηθευτες παρουσιάζονται 
ποσοστιαία στο σχήμα 1β:
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Παρατηρούμε πολύ υψηλά ποσοστά αδυναμιών σε λογιστικές και ελεγκτικές διαδικα-
σίες για τα έτη 2016, 2019, ενώ είναι τυχαία η σύμπτωση του ίδιου μικρού ποσοστού για το 
2018. Με βάση τις απαντητικές επιστολές μπορεί να προκύπτουν διαφορές μεταξύ των 
πληροφοριών που ζητήθηκαν να επιβεβαιωθούν ή περιέχονται στα αρχεία της ελεγχόμενης 
επιχείρησης και των πληροφοριών που παρέχονται από το πρόσωπο που επιβεβαιώνει. Το 
ΔΠΕ 505 χαρακτηρίζει τις διαφορές αυτές ως «εξαιρέσεις». Η αξιολόγηση του ελεγκτή/
λογιστή, όταν λαμβάνεται υπόψη μαζί με άλλες ελεγκτικές διαδικασίες που ίσως να έχει 
εκτελέσει, μπορεί να τον βοηθήσει στην εξαγωγή συμπεράσματος για το εάν έχουν απο-
κτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ή για το εάν είναι απαραίτητα επιπλέον 
ελεγκτικά τεκμήρια όπως ορίζει το ΔΠΕ 330.

 
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

α. Λογιστική
Οι αστοχίες στη γνώμη του ελεγκτή κατά την έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου εμφανί-

ζονται ποσοστιαία στο σχήμα 2α:

β. Ελεγκτική
Τα αντίστοιχα προβλήματα στο σχεδιασμό του ελέγχου, στην εκτίμηση των κινδύνων 

και στην κατανόηση της οντότητας εμφανίζονται ποσοστιαία στο σχήμα 2β:

Παρατηρούμε εξαιρετικά διαφοροποιημένη συμπεριφορά στα ποσοστά σχεδιασμού 
(ελεγκτική) και έκθεσης/πιστοποιητικού (λογιστική) για την τετραετία 2016-2019. Σε 
κάθε περίπτωση, απαιτείται ο σχεδιασμός του ελέγχου κατά τρόπο που να διασφαλίζει 
την αποτελεσματικότητά του, να αναπτύσσεται και να τεκμηριώνεται το γενικό σχέδιο 
του ελέγχου, το οποίο πρέπει να προδιαγράφει το εύρος και τη δομή του ελέγχου. Σ’ αυτόν 
καθορίζονται η φύση, ο χρόνος και η έκταση των επιμέρους ελεγκτικών διαδικασιών που 
απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού σχεδίου του ελέγχου. Μαζί με το πρόγραμμα 
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του ελέγχου, αναθεωρούνται κατά την πορεία του ελέγχου, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο 
ελεγκτής/λογιστής για να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους που ενδέχεται 
να εμπεριέχονται στις οικονομικές καταστάσεις (ουσιώδεις ανακρίβειες από εκούσια ή 
ακούσια λάθη) οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή κατανόηση του ελεγχόμενου οργανισμού 
και του περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένου και 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

 
3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

α. Λογιστική
Τα προβλήματα παρουσίασης (κατάταξη κονδυλίων) και γνωστοποιήσεων στις οικονο-

μικές καταστάσεις απεικονίζονται ποσοστιαία στο σχήμα 3α:

β. Ελεγκτική
Οι αντίστοιχες ελλείψεις στις επιστολές έγγραφων διαβεβαιώσεων (αλλιώς αρνητική 

γνώμη) της διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας απεικονίζονται ποσοστιαία στο σχήμα 
3β, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχε συμπεριληφθεί ο πίνακας μη διορθω-
μένων σφαλμάτων:

Παρατηρούμε μια παρόμοια συμπεριφορά στα ποσοστά λογιστικών και ελεγκτικών 
προβλημάτων παρουσίασης για τα έτη 2016, 2017, ενώ δεν υπάρχει πληροφόρηση για το 
έτος 2018 στον τομέα της ελεγκτικής. Το ΔΠΕ 580, σε συνδυασμό με το ΔΠΕ 200, ασχολείται 
με την ευθύνη ελεγκτή/λογιστή να αποκτά έγγραφες διαβεβαιώσεις για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων, καθώς και με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν αν η διοίκηση 
της ελεγχόμενης οντότητας αρνηθεί να δώσει τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις.
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΙΛΟΥ - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
α. Λογιστική
Τα προβλήματα στον έλεγχο των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη που αφορούν κυ-

ρίως μη γνωστοποίηση ή ελλιπή γνωστοποίηση συναλλαγών εμφανίζονται ποσοστιαία 
στο σχήμα 4α:

β. Ελεγκτική
Τα αντίστοιχα ζητήματα ενοποίησης, επικοινωνίας με τους ελεγκτές των θυγατρικών 

(αν υπάρχουν) και από την επισκόπηση της εργασίας του ελεγκτή του ομίλου εμφανίζονται 

ποσοστιαία στο σχήμα 4β:
Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των προβληματικών περιπτώσεων σε αμφότερους τους 

ελέγχους ομίλου - συνδεδεμένων μερών ανέρχονται στα ίδια περίπου επίπεδα για την 
τετραετία 2016-2019. Όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης σε μια συγγενή ή 
κοινοπραξία, η οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί τη διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης της 
επένδυσης και της λογιστικής αξίας της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, 
κατά την ημερομηνία απόκτησης. Επίσης, όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις 
μιας συγγενούς ή κοινοπραξίας έχουν επιμετρηθεί στις ατομικές τους χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις με μεθόδους άλλες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για ενοποίηση, τα εν 
λόγω στοιχεία για τον υπολογισμό της διαφοράς πρέπει να επαναμετρώνται, σύμφωνα με 
τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για ενοποίηση, αλλιώς πρέπει να γνωστοποιείται το 
γεγονός αυτό. Ακόμη, αν η σύνθεση των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, οι ενοποιημένες χρηματοοι-
κονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που καθιστούν δυνατή τη 
σύγκριση των διαδοχικών ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Τέλος, η σειρά διαδικασιών του σχετικού ελέγχου παρουσιάζεται στο διάγραμμα που 
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Η ελληνική οικονομία δοκι-
μάστηκε και δοκιμάζεται 
(Covid-19), φτάνοντας κατά 
καιρούς στα όρια των δυνατο-

τήτων της. Από το λυκόφως στο λυκαυγές, 
από την έναρξη στη λήξη της ελληνικής 
οικονομικής κρίσης, χρειάστηκε να δια-
νύσουμε αρκετά απαιτητικά χρόνια, τα 
οποία επέφεραν σημαντικές δοκιμασίες 
στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον ελλαδικό χώρο. Δυστυχώς, δεν κα-
τάφεραν όλες να αντεπεξέλθουν στις δο-
κιμασίες, όσες όμως τα κατάφεραν σαφώς 
και βγήκαν πιο δυνατές. Άλλωστε οι μόνες 
εταιρικές ευκαιρίες που δόθηκαν εν μέσω 
κρίσης ήταν η ανάπτυξη νέων πολιτικών 
και στρατηγικών, έτσι ώστε, παρερχόμε-
νες οι κακές οικονομικές συγκυρίες, να 
μπορούν να αντιμετωπιστούν νέες, όπως 
αυτή της εν εξελίξει πανδημίας. Τελικά, 
σύμφωνα και με τον περίφημο αφορισμό 
του Φρίντριχ Νίτσε, «ό,τι δεν σε σκοτώνει, 
σε κάνει πιο δυνατό». 

Η έρευνα της οικονομικής πορείας των 
ελεγκτικών εταιρειών τα χρόνια της κρί-
σης, μοιραία, μας ωθεί να αφουγκραστού-
με, εκτός των άλλων, και τη γενικότερη 
εταιρική οικονομική πορεία στην Ελλάδα, 
μιας και το εύρος των πελατών των ελε-
γκτικών εταιρειών περιορίζεται μόνο από 
το μέγεθος και όχι από τη φύση ή το είδος. 
Έτσι, έχοντας ως παραδοχή ότι μια ισχυρή 

οικονομία θα πρέπει να διαθέτει ισχυρές, 
μεγάλες και υγιείς επιχειρήσεις, η συρρί-
κνωση του τζίρου όλων των υπολοίπων 
εταιρειών και η απομάκρυνσή τους από τα 
ελεγκτικά όρια θα καθρεπτιστεί και στους 
τζίρους των ελεγκτικών γραφείων.

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να συ-
μπυκνώσει την οικονομική εικόνα των 
οκτώ μεγαλύτερων ελεγκτικών οντο-
τήτων την περίοδο 2008-2018, μέσω της 
παρατήρησης των εξελίξεων 5 βασικών 
οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών. 

ΟΚΤΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, 11 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΠΕΝΤΕ 
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Μέσα από τους πίνακες που ακολουθούν 
θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης 
της πορείας του κύκλου εργασιών, των 
αποτελεσμάτων προ φόρων, της καθαρής 
θέσης και των αριθμοδεικτών κεφαλαίου 
κίνησης και περιόδου είσπραξης απαιτήσε-
ων από πελάτες. Η έρευνα αναπτύσσεται 
σε 5 ενότητες, οι οποίες ακολουθούν τον 
εισαγωγικό πίνακα στον οποίο εμφανίζο-
νται οι ελληνικές «Big 8» σύμφωνα με τον 
μέσο όρο του κύκλου εργασιών τους, από 
το 2008 έως και το 2018. Συγκεκριμένα οι 
ενότητες αφορούν τα εξής:

Ενότητα 1: Η εξέλιξη του κύκλου εργα-
σιών από το 2008-2018

Ενότητα 2: Η εξέλιξη των αποτελεσμά-

των προ φόρων από το 2008-2018
Ενότητα 3: Η εξέλιξη της καθαρής θέσης 

από το 2008-2018
Ενότητα 4: Η εξέλιξη του αριθμοδείκτη 

περιόδου είσπραξης απαιτήσεων από πε-
λάτες από το 2008-2018 (ο αριθμοδείκτης 
αυτός απεικονίζει σε ημέρες τον μέσο όρο 
προθεσμίας είσπραξης των απαιτήσεων 
από πελάτες).

Ενότητα 5: Η εξέλιξη του κεφαλαίου 
κίνησης από το 2008-2018 (η συνήθης έν-
νοια του κεφαλαίου κίνησης είναι αυτή του 
καθαρού κυκλοφορούντος ενεργητικού, 
δηλαδή το κυκλοφορούν ενεργητικό μείον 
τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Για τις 
εταιρείες που εφάρμοζαν ΕΓΛΣ τέθηκαν 
υπόψη οι Μεταβατικοί Ενεργητικού και 
Παθητικού και το Κεφάλαιο εισπρακτέο 
στην επόμενη χρήση.

Κάθε ενότητα περιέχει 2 γραφήματα 
(εκτός της τέταρτης), με τις εταιρείες να 
συμμετέχουν ανά τετράδες. Στην πρώτη 
τετράδα περιέχονται οι τέσσερις μεγαλύ-
τερες και στη δεύτερη οι αμέσως επόμενες 
τέσσερις μεγαλύτερες. Στην τέταρτη ενό-
τητα βρίσκουμε ένα γράφημα με όλες τις 
εταιρείες. Τα γραφήματα που ακολουθούν 
δημιουργήθηκαν με σκοπό την παρατήρη-
ση και όχι τον σχολιασμό. Επίσης θεωρή-
θηκε ότι η μετάβαση στα ΕΛΠ από το ΕΓΛΣ 
δεν δημιουργεί πρόβλημα στα μεγέθη που 
επιλέχθηκαν προς παρατήρηση. 

Έρευνα:  
Ελληνική οικονομική κρίση 

vs. Εταιρείες ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών

Η οικονομική πορεία των μεγαλύτερων «8»  
από το 2008 έως και το 2018

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΔΗΣ
BBA, MBA, MSc, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ΣΟΛ Crowe
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ «BIG 8»:

Οι 8 μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες 
σύμφωνα με τον μέσο όρο του κύκλου 

εργασιών τους για τις χρήσεις από το 2008 
έως και το 2018
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Κατά την τελευταία τριετία και 
με τη λήξη του τρίτου προγράμ-
ματος προσαρμογής, η ελληνι-
κή οικονομία κινήθηκε με υψη-

λότερους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτή 
πολλών άλλων οικονομιών της Ευρωζώ-
νης. Η πανδημία Covid-19 ανέτρεψε βίαια 
αυτή τη δυναμική, οδηγώντας σε ύφεση 
την ελληνική και το σύνολο σχεδόν της 
παγκόσμιας οικονομίας, ενώ οι οικονομι-
κές εκτιμήσεις για το κοντινό μέλλον είναι 
ακόμα αποθαρρυντικές, εντός και εκτός 
Ελλάδος. Δηλαδή, το γεγονός ότι φαίνεται 
πως είμαστε ήδη στο πρώτο στάδιο ενός 
δεύτερου γύρου της πανδημίας, ο οποίος 
μπορεί να ενταθεί τον ερχόμενο χειμώνα, 
και χωρίς να έχουμε ακόμη βεβαιότητα ως 
προς τον χρόνο διάθεσης αποτελεσματι-
κών εμβολίων και φαρμάκων εμπορικά, 
δημιουργεί νέα αρνητικά, κοινωνικά και 
οικονομικά, δεδομένα για το άμεσο μέλλον 
και τις προοπτικές του, καθώς και σημα-
ντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, του-
λάχιστον βραχυπρόθεσμα. 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως αντέδρα-
σαν ταχύτατα για να αποτρέψουν, αφε-
νός, τα χειρότερα από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας και, αφετέρου, τις οικονομικές 
επιπτώσεις κυρίως του lockdown, με ανά-
ληψη άνευ προηγουμένου δημοσιονομι-
κών μέτρων στήριξης των εισοδημάτων 

των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και 
της ρευστότητας της οικονομίας (το ύψος 
των μέτρων υπολογίζεται ότι κυμαίνεται 
ανά χώρα μεταξύ 5% - 10% του ΑΕΠ). Με-
σοπρόθεσμα, όμως, τα μέτρα αυτά και η 
οικονομική υστέρηση δημιουργούν συν-
θήκες δημοσιονομικής αστάθειας, αν τα 
δημοσιονομικά ελλείμματα ρεκόρ που 
προκαλούνται από τα μέτρα στήριξης και 
την ύφεση, και η σημαντική αύξηση δημο-
σίου και ιδιωτικού χρέους, δεν αντιμετω-
πιστούν επιτυχώς με σοβαρά και επώδυνα, 
τελικά, μέτρα προσαρμογής. 

Επιπλέον, οι κεντρικές τράπεζες και οι 
εποπτικές αρχές προχώρησαν παγκοσμί-
ως σε ελαστικοποίηση των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων των τραπεζών, καθώς και 
σε πρωτοφανή μέτρα στήριξης της ρευ-
στότητας του Δημοσίου, των τραπεζών 
και των επιχειρήσεων, που εκτιμάται ότι 
ξεπερνούν σε ύψος τα € 12 τρισ., διαμορ-
φώνοντας ιδιαίτερα πολύ χαμηλό κόστος 
χρηματοδότησης, μηδενικό σχεδόν ύψος 
επιτοκίων και ρεκόρ διαθέσιμης ρευστό-
τητας σε κυκλοφορία, διευκολύνοντας 
έτσι τη χρηματοδότηση της οικονομίας και 
την ανάληψη χρηματοδοτικών κινδύνων 
εκ μέρους των τραπεζών. Το παραπάνω 
πρωτοφανές ύψος νέας ρευστότητας στο 
σύστημα δεν μπορεί παρά να αντιστρα-
φεί, μεσοπρόθεσμα, με ανάληψη από τις 
κεντρικές τράπεζες αντίστροφων περι-
οριστικών μέτρων νομισματικής πολιτι-
κής, ώστε να αποτραπεί η πληθωριστική 

έκρηξη στην παγκόσμια οικονομία και να 
περιοριστεί η φούσκα τιμών στα κινητά 
περιουσιακά στοιχεία.

Παρά ταύτα, η παγκόσμια ύφεση εκτιμά-
ται ότι θα είναι μεγάλη για το 2020 (μεταξύ 
4% - 5%), ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 
η ύφεση θα κυμανθεί μεταξύ -7% και -10% 
(η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο 
τρίμηνο το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε 15,2% 
σε ετήσια βάση), επαληθεύοντας τις πρό-
σφατες εκτιμήσεις της Grant Thornton, 
ενώ υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για την 
ταχύτητα και τον ρυθμό της οικονομικής 
ανάκαμψης το 2021. Το βέβαιο είναι ότι 
οι πιθανότητες μιας V τύπου ανάκαμψης 
εξανεμίζονται καθημερινά.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο αντέδρασαν δυναμικά 
στην κρίση, εγκρίνοντας αρχικά πακέτο 
μέτρων € 540 δισ. τον Απρίλιο του 2020 
για την αντιμετώπιση του άμεσου οικο-
νομικού αντίκτυπου της πανδημίας του 
κορωνοϊού, κυρίως για κάλυψη του αυξη-
μένου κόστους δαπανών υγείας και στήρι-
ξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, λόγω 
των περιορισμών μετακινήσεων. Στη συ-
νέχεια, πρόσφατα, μετά από έντονες και 
διχαστικές διαπραγματεύσεις, εγκρίθηκε 
πακέτο δανείων και μεταβιβάσεων με τη 
δημιουργία του ταμείου ανάκαμψης με τον 
τίτλο «Next Generation EU» (NGEU), ύψους 

Ελληνική οικονομία: 
Ευκαιρία, προκλήσεις  

και κίνδυνοι 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΎΖΗΣ

Πρόεδρος Grant Thornton Ελλάδας, Μέλος Δ.Σ. Ιδρύματος Ωνάση
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€ 390 δισ. σε μεταβιβάσεις και € 360 δισ. 
σε δάνεια. 

Τέθηκαν οι προτεραιότητες να κατευ-
θυνθούν οι πόροι σε χώρες, περιοχές και 
κλάδους που έχουν υποστεί τις πιο βαριές 
συνέπειες από την κρίση, αλλά και να αξι-
οποιηθούν τα εν λόγω ποσά για τον παρα-
γωγικό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών 
οικονομιών. Ιδιαίτερα, υπάρχει μέριμνα τα 
σημαντικά αυτά κεφάλαια να κατευθυν-
θούν κυρίως στην επιτάχυνση ιδιωτικών 
και δημοσίων επενδύσεων και αναβάθμι-
ση των υποδομών, την ψηφιοποίηση της 
παραγωγικής δομής και της δημόσιας δι-
οίκησης, την αντιμετώπιση των κλιματο-
λογικών και περιβαλλοντικών προκλήσε-
ων, την ενίσχυση των δράσεων πράσινης 
ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας και 
τη μετεκπαίδευση του εργατικού δυνα-
μικού, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση 
στη νέα οικονομία, να αντιμετωπιστεί η 
αυξανόμενη ανεργία και να επιτευχθούν 
υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης. 

Το φιλόδοξο πρόγραμμα θα χρηματοδο-
τηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
δανεισμού της από τις διεθνείς αγορές, 
ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 
της εμβάθυνσης και επιτάχυνσης της ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ τα χρήματα 
θα πρέπει να έχουν δεσμευθεί σε δράσεις 
μέχρι το τέλος του 2023 και να έχουν εκτα-
μιευθεί μέχρι το τέλος του 2026. Άρα, 
επείγει κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε. να προ-
ετοιμάσει σύντομα και να υποβάλει προς 

χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ολοκληρωμένα και μελετημένα επενδυτι-
κά σχέδια και προγράμματα και να θέσει 
συγκεκριμένους χρηματοδοτικούς στό-
χους και προτεραιότητες αξιοποίησης των 
διαθέσιμων κεφαλαίων.

Παράλληλα, εγκρίθηκε από το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο, ο κοινοτικός προϋ-
πολογισμός, το Multiannual Financial 
Framework (MFF) για την περίοδο 2021-
2027, ύψους € 1.074,3 δισ., ουσιαστικά 
διαμορφώθηκε ο ευρωπαϊκός προϋπολο-
γισμός για την επόμενη επταετία. Στόχος 
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπί-
σει επιτυχώς τις άμεσες και μελλοντικές 
προκλήσεις, κυρίως να υλοποιήσει τις 
πολιτικές προτεραιότητες και την οικονο-
μική και κοινωνική ατζέντα της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού και 
ενεργειακού μετασχηματισμού, της ανα-
βάθμισης των υποδομών υγείας, αλλά και 
της ενίσχυσης των μεταρρυθμίσεων, του 
κράτους δικαίου και των δημοκρατικών 
θεσμών στα κράτη μέλη.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Η Ελλάδα αντέδρασε έγκαιρα με το ξέ-
σπασμα της πανδημίας και στο υγειονομι-
κό και στο οικονομικό πεδίο, με αποτέλε-
σμα να έχει από τις καλύτερες επιδόσεις 
ευρωπαϊκά ως προς τον περιορισμό της 
διάδοσης του ιού στον πληθυσμό, ενώ φαί-
νεται ότι δεν θα έχει τη χειρότερη ύφεση 

στην Ευρωζώνη, παρά την εξάρτηση της 
οικονομίας της από τρεις κλάδους που 
επλήγησαν σημαντικά από την κρίση, 
δηλαδή τις μεταφορές, τον τουρισμό και 
την εστίαση. Η κυβέρνηση, παρά τη δημο-
σιονομική στενότητα, πέτυχε να άρει τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για το 2020 
και το 2021 (θα στοχεύσει σε μηδενικό 
πρωτογενές πλεόνασμα το 2021) και ανέ-
λαβε και υλοποίησε προγράμματα στήρι-
ξης των εισοδημάτων των νοικοκυριών, 
των επιχειρήσεων και της ρευστότητας 
της οικονομίας, ύψους συνολικά 6,3% του 
ΑΕΠ. Αποτέλεσμα η αντιστροφή των πρω-
τογενών πλεονασμάτων (3,5% το 2019) σε 
έλλειμμα, εκτιμώμενο να κυμανθεί μεταξύ 
-5% και -6% του ΑΕΠ για το 2020, ενώ το 
συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα θα κι-
νηθεί κοντά στο 10% του ΑΕΠ, ένα μάλλον 
ανησυχητικό ποσοστό. 

Η Ελλάδα είχε μια επιτυχή παρουσία 
στις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και εξασφάλισε να λάβει ex 
ante πακέτο βοήθειας περίπου € 70 δισ., 
€ 32 δισ. από το NGEU και € 38 δισ. από το 
MFF. Να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι 
δεν υπάρχουν αυτοματισμοί στην εκταμί-
ευση των ως άνω ποσών, αλλά η Ελλάδα 
θα πρέπει να διεκδικήσει τα ποσά αυτά 
με την υποβολή ολοκληρωμένων προτά-
σεων και επενδυτικών σχεδίων σύντομα, 
όχι αργότερα από το 2022, τα οποία πρέπει 
να εγκριθούν από τα ευρωπαϊκά όργανα, 
τηρώντας το αυστηρό και ενίοτε γραφει-
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οκρατικό πλαίσιο των διαδικασιών και 
προδιαγραφών που έχουν θεσμοθετήσει 
οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Ενεργώντας σωστά 
η κυβέρνηση, για να προετοιμαστεί κατάλ-
ληλα και να επιταχύνει τις αποφάσεις, δη-
μιούργησε εξειδικευμένη Κυβερνητική 
Συντονιστική Επιτροπή αξιοποίησης του 
πακέτου των € 70 δισ., υπό τον συντονισμό 
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών 
κ. Θ. Σκυλακάκη, ενώ εξειδίκευσε τις ανα-
γκαίες δράσεις και πρωτοβουλίες σε έξι 
νευραλγικά υπουργεία.

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο οι πόροι που 
αναμένεται να γίνουν διαθέσιμοι από την 
Ε.Ε. για τα επόμενα χρόνια να αξιοποιη-
θούν από την Ελλάδα για να επιταχύνει τον 
μετασχηματισμό της παραγωγικής δομής 
της, αλλά και να βελτιώσει σταθερά την 
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια της 
οικονομίας και την παραγωγικότητα της 
χώρας. Ιδιαίτερα, οι διαθέσιμοι πόροι θα 
πρέπει, βάσει σχεδίου, να διοχετευθούν 
κυρίως για την υποστήριξη και αναβάθμιση 
των υποδομών, την ενίσχυση των ξένων 
ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, τον 
ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό, 
την πράσινη και κυκλική οικονομία και τη 
χρηματοδότηση δομικών και μεταρρυθμι-
στικών παραγωγικών πρωτοβουλιών και 
θεσμικών αλλαγών. Οι τελευταίες αφο-
ρούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον 
δημόσιο τομέα και τη δημόσια διοίκηση, τις 
ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση της 
δημόσιας περιουσίας, την ενίσχυση του 
ανταγωνισμού στις αγορές και τη στήριξη 
και μετεκπαίδευση της εργασίας. Στόχος 
είναι να τεθεί η ελληνική οικονομία σε δι-
ατηρήσιμη και ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, 
δημιουργώντας εισοδήματα, ευκαιρίες, 
ευημερία και πλούτο για τους πολλούς. 

Η πανδημία του Covid-19, βρήκε την Ελ-
λάδα σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο, 
εξερχόμενη από μια βαθιά και παρατετα-
μένη οικονομική κρίση και έχοντας να δι-
αχειριστεί σοβαρά προβλήματα που μας 
κληροδότησε η τελευταία, ενώ η πανδημία 
τείνει να οξύνει τα προβλήματα σε σοβα-
ρό βαθμό. Σημαντικές προκλήσεις είναι η 
αναμενόμενη αύξηση της ανεργίας, των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων (ύψους € 60 
δισ. στο τραπεζικό σύστημα σήμερα, € 90 
δισ. συνολικά στην οικονομία), του δημο-
σίου και ιδιωτικού χρέους, των δημοσιονο-
μικών ελλειμμάτων και της φτώχειας και 
περιθωριοποίησης σημαντικού τμήματος 
του πληθυσμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ανέθεσε 
σε επιτροπή ειδικών, υπό την προεδρία 
του νομπελίστα καθηγητή Χριστόφορου 
Πισσαρίδη, να συντάξει έκθεση για τις ανα-
πτυξιακές και μεταρρυθμιστικές προτε-
ραιότητες της χώρας και την αξιοποίηση 
των ως άνω ευρωπαϊκών πόρων, και να 
αναδείξει τις αναγκαίες πολιτικές και θε-
σμικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν 
την οικονομία στη συστηματική βελτίω-
ση της παραγωγικότητας, σε ισχυρούς και 
διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και 
τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων 
θέσεων εργασίας. 

Η επιτροπή δημοσίευσε την ενδιάμεση 
προσωρινή έκθεσή της πρόσφατα και το 
τελικό κείμενο θα παραδοθεί στην κυ-
βέρνηση στα τέλη Σεπτεμβρίου. Βασικός 
στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι 
η συστηματική αύξηση των εισοδημάτων 
και του εθνικού πλούτου που μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με πρωτοβουλίες που ενι-
σχύουν καθοριστικά την παραγωγικότητα, 
την εργασία και τις επενδύσεις. 

Συγκεκριμένα, οι κεντρικές προτεραι-
ότητες του προτεινόμενου αναπτυξιακού 
σχεδίου της χώρας είναι οι ακόλουθες:

î αύξηση της παραγωγικότητας,
î αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου 

της χώρας, από εσωστρεφές και κατανα-
λωτικό, σε εξωστρεφές και επενδυτικό, 

î η στενότερη διασύνδεση της παραγω-
γής με την τεχνολογία και την καινοτομία, 

î η υλοποίηση των περιβαλλοντικών 
και ψηφιακών στόχων και δεσμεύσεων 
της χώρας και

î η μεταρρύθμιση του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης, 
συμπεριλαμβανομένων, ως κορυφαίων 
προτεραιοτήτων, των τομέων υγείας, παι-
δείας, δικαιοσύνης, ψηφιοποίησης και κοι-
νωνικής ασφάλισης. 

Η επιτροπή θέτει επίσης συγκεκριμέ-
νους ποσοτικούς στόχους για την άνοδο 
των συνολικών επενδύσεων και των εξα-
γωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, ώστε να κι-
νηθούν σταδιακά από τα σημερινά επίπεδα 
του 12% και 37% περίπου, αντίστοιχα, προς 
αυτά του 24% και 60%, δηλαδή προς τον μέ-
σο όρο των άλλων αντίστοιχου μεγέθους 
οικονομιών της Ευρωζώνης. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στη συστηματική αύξηση 
των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξα-
γωγών αγαθών, που βρίσκονται σήμερα 
στο 8% και 19% του ΑΕΠ αντίστοιχα, από 
τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη.

Επιπροσθέτως, προτείνεται: 
î η λήψη μέτρων για την αύξηση του 

αριθμού των επιχειρήσεων μεγάλου με-
γέθους, ως προϋπόθεση επιτάχυνσης της 
εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας,

î ενίσχυση του ρόλου της βιομηχανίας 
και του αγροδιατροφικού συμπλέγματος,

î μείωση της φορολογίας και των ασφα-
λιστικών εισφορών στην εργασία,

î ενίσχυση των επενδύσεων σε εκπαι-
δευτική κατάρτιση και γνώση του ανθρώ-
πινου δυναμικού,

î δημιουργία θυλάκων τεχνολογικής 
αιχμής σε επιμέρους κλάδους,

î απλούστευση των κανόνων λειτουρ-
γίας της οικονομίας και περιορισμός του 
ρυθμιστικού και διοικητικού βάρους,

î ενίσχυση των κινήτρων για αποταμί-
ευση των νοικοκυριών (άρα αύξηση των 
εργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών 
και των εταιρειών διαχείρισης περιουσι-
ακών στοιχείων),

î σοβαρή αύξηση των ξένων επενδύ-
σεων,

î βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας 
και χρηματοδότησης, με αναβάθμιση του 
ρόλου των κεφαλαιαγορών και την ορι-
στική εξυγίανση του τραπεζικού τομέα,

î μεταρρύθμιση στην κοινωνική ασφά-
λιση με ανάπτυξη ενός δεύτερου και τρί-
του πυλώνα, με κίνητρα για ιδιωτικές 
αποταμιευτικές αποφάσεις,

î μεταρρυθμίσεις σε δικαιοσύνη, υγεία, 
παιδεία και ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης,
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î ενίσχυση της έρευνας και καινοτο-
μίας,

î υλοποίηση όλων των εμβληματικών 
δράσεων πράσινης ανάπτυξης,

î αναβάθμιση των υποδομών της χώρας 
και κίνητρα για επιτάχυνση των ιδιωτικών 
επενδύσεων.

Η έκθεση υιοθετεί μια μεσοπρόθεσμη 
οπτική, καθώς η ουσιαστική ενίσχυση 
της παραγωγικής βάσης της οικονομίας 
προϋποθέτει δομικές αλλαγές που θα 
εξελιχθούν σε βάθος δεκαετίας, ώστε να 
φανούν τα πλήρη αποτελέσματα, αλλά 
πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυ-
νατό. Επιπροσθέτως, οι παρεμβάσεις που 
προτείνονται στην έκθεση θα αποδώσουν 
ουσιαστικά εάν εφαρμοστούν με συνέπεια 
σε συνδυασμό μεταξύ τους. 

Στην τελική κατάρτιση της έκθεσης θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό 
των προτεινόμενων δράσεων και μέτρων 
δύο κρίσιμοι παράγοντες, οι διεθνείς τά-
σεις και οι συνθήκες εκκίνησης της ελ-
ληνικής οικονομίας. Οι τελευταίες δεν 
διαμορφώνονται ευνοϊκές σήμερα, εντός 
και εκτός Ελλάδας, και πιθανά να έχουν 
αρνητική επίπτωση στην εξέλιξη, προο-
πτική και τελική επιτυχία του ελληνικού 
σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας. Άρα, 
πρέπει να υπάρχει ευελιξία και προσαρ-
μοστικότητα για να αποδώσει το σχέδιο 
ακόμα και αν αλλάξουν οι συνθήκες. 

Ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη 
και προοπτική της ελληνικής οικονομίας 
είναι σειρά κρίσιμων διεθνών τάσεων, που 
οδηγούν ως αναγκαιότητα σε σημαντικό 
μετασχηματισμό του παραγωγικού προ-
τύπου παγκοσμίως, αλλά και της Ελλάδας. 
Οι διεθνείς τάσεις καθιστούν στοιχείο επι-
βίωσης τον δομικό μετασχηματισμό και 
την προσαρμογή των οικονομιών, των ερ-
γασιακών σχέσεων, των κοινωνικών και 
οικονομικών προτύπων. 

Ιδιαίτερα σημαντική επίπτωση θα έχουν 
στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας, οι διεθνείς τάσεις που αφορούν: 

î την κλιματική αλλαγή,
î την ψηφιακή τεχνολογία,
î τη ρομποτική,

î την αυτοματοποίηση και την τεχνητή 
νοημοσύνη,

î την αλλαγή της δομής του παγκόσμιου 
εμπορίου, με την άνοδο του ρόλου της Άπω 
Ανατολής και της Κίνας,

î την όξυνση των κοινωνικών και εισο-
δηματικών ανισοτήτων που δημιουργούν 
πολιτικές και κοινωνικές ακρότητες και 
άνοδο του εθνικισμού,

î τη γήρανση του πληθυσμού στις ανε-
πτυγμένες οικονομίες και την αστικοποί-
ηση του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες 
χώρες,

î την τάση για δημιουργία μέσων τε-
χνολογικών εφαρμογών και ψηφιακών 
καινοτομιών, cashless και paperless οικο-
νομίες με τη ραγδαία ανάπτυξη, π.χ., των 
es, e-commerce, e-transaction, e-banking, 
e-government, e-press, e-medicine, e-
communication κ.λπ., που οδηγούν στα-
διακά στην αύξηση της εξ αποστάσεως 
(κυρίως από το σπίτι) εκπαίδευσης, εργα-
σίας, εμπορικών αγορών και συναλλαγών, 
διασκέδασης, ενημέρωσης και delivery 
σίτισης στο σπίτι.

Η χώρα μας υστερεί σοβαρά έναντι 
των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών στην 
προσαρμογή της οικονομίας στα νέα διε-
θνή δεδομένα και τάσεις, καθώς και στον 
βαθμό μετασχηματισμού της προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα οι τομείς 
της παραγωγής θέρμανσης και των μετα-
φορών χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε πολύ μικρό ποσοστό (9% και 
3,3% αντίστοιχα), ενώ απέχουμε πολύ από 
το να ικανοποιήσουμε τις βασικές διεθνείς 
συμφωνίες και τους στόχους που προκύ-
πτουν με βάση τις προδιαγραφές για βιώ-
σιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και 
από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις πηγές ενέργει-
ας, την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση 
αποβλήτων και την αποδοτικότητα των 
πηγών ενέργειας. 

Η Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2019, δη-
μοσίευσε το ανανεωμένο Εθνικό Σχέδιο 
για την ενέργεια και το κλίμα, που θέτει 
φιλόδοξους στόχους για το 2030 (κατάρ-

γηση του λιγνίτη έως το 2028, αύξηση των 
ΑΠΕ στο 35% της ακαθάριστης τελικής κα-
τανάλωσης ενέργειας, 30% στις πωλήσεις 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων μέχρι το 
2030 και μείωση της εκπομπής αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 42% σε σχέση με 
το 1990). 

Επιπροσθέτως, η πανδημία Covid-19 ανα-
μένεται να έχει μονιμότερες επιπτώσεις 
στη διεθνή οικονομία και στην Ελλάδα, 
επιταχύνοντας ριζοσπαστικές εξελίξεις 
που βρισκόντουσαν ήδη σε εξέλιξη στην 
οικονομία και κοινωνία. Χαμένοι των εξε-
λίξεων για σημαντικό χρονικό διάστημα 
φαίνεται να είναι οι κλάδοι των ξενοδοχεί-
ων, εστίασης, ταξιδιών, αερομεταφορών, 
διασκέδασης και ο τραπεζικός λόγω νέ-
ων NPEs, ενώ κερδισμένοι είναι οι κλάδοι 
τεχνολογίας, ηλεκτρονικών ειδών, super 
markets, logistics, ταχυμεταφορών, ειδών 
αθλητισμού και home suppliers αγαθών και 
υπηρεσιών. Ψηφιακά μέσα αξιοποιούνται 
για να επιταχύνουν την εκπαίδευση στο 
σπίτι, εργασία από το σπίτι, διασκέδαση στο 
σπίτι, αγορές και συναλλαγές από το σπίτι 
και όλες οι υπηρεσίες εξ αποστάσεως απο-
κτούν σημαντική σημασία και δυναμική. 

Συνοπτικά, από την παραπάνω συνολική 
παρουσίαση, θα μπορούσαμε να επισημά-
νουμε ότι οι επερχόμενες αλλαγές στην 
ελληνική κοινωνία και οικονομία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές και θα επηρεάσουν 
καθοριστικά τις προτεραιότητες των επι-
χειρήσεων.

Ιδιαίτερα, ευκαιρίες ανάπτυξης νέων 
δραστηριοτήτων και επενδύσεων πιθανά 
να προκύψουν στις παρακάτω περιοχές:

î ψηφιοποίηση και έργα μετασχηματι-
σμού του δημόσιου τομέα, 

î ψηφιοποίηση παραγωγικής και λει-
τουργικής αλυσίδας επιχειρήσεων,

î μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υγεία, 
κοινωνική ασφάλιση, δημόσια διοίκηση, 
δικαιοσύνη και ΔΕΚΟ,

î αναδιάρθρωση και στρατηγική εξυ-
γίανσης προβληματικών επιχειρήσεων,

î συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχει-
ρήσεων,

î ενεργοποίηση δημοσίων επενδύσεων 
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και ΣΔΙΤ (σε οικονομικές, ψηφιακές και 
κοινωνικές υποδομές),

î ψηφιακή παροχή εξ αποστάσεως πλει-
άδων προϊόντων και υπηρεσιών,

î επανακατάρτιση και μετεκπαίδευση 
ανθρώπινου δυναμικού,

î ανάπτυξη εξωστρέφειας ελληνικών 
επιχειρήσεων, κυρίως προς την Άπω Ανα-
τολή και Κίνα,

î διαχείριση και αγορά μη εξυπηρετού-
μενων δανείων,

î αγροτικός, διατροφικός τομέας (π.χ. 
φρούτα, λαχανικά, τρόφιμα),

î βιομηχανίες υποκατάστασης εισα-
γωγών,

î κατασκευές (κατέρρευσαν την τελευ-
ταία δεκαετία),

î ξένες επενδύσεις, επενδύσεις ξένων 
σε κατοικίες και ακίνητα και εγκατάσταση 
ξένων κατοίκων και επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα (π.χ. Golden Visa),

î ενεργειακός μετασχηματισμός και 
κλιματική αλλαγή (π.χ. ηλεκτροκίνηση, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση 
απορριμμάτων, ανακύκλωση),

î ασφαλιστικές εργασίες και διαχείριση 
χρηματοοικονομικών διαθεσίμων,

î εξωτερική ανάθεση σε τρίτους δρα-
στηριοτήτων και υπηρεσιών (outsourcing) 
επιχειρήσεων, τραπεζών και του δημόσιου 
τομέα,

î αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και 
ιδιωτικοποιήσεις.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οι μεγάλες προκλήσεις, ευκαιρίες αλλά 
και κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία 
και την κυβέρνηση είναι οι ακόλουθοι με-
σοπρόθεσμα, κίνδυνοι που μπορεί, αν δεν 
αντιμετωπιστούν επιτυχώς, να παγιδεύ-
σουν την ελληνική οικονομία σε μονιμό-
τερη στασιμότητα. 

1. Να διατηρήσει η χώρα μεσοπρόθεσμα 
τη δημοσιονομική σταθερότητα, την εμπι-
στοσύνη των αγορών και να μετριάσει την 

επίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμε-
τώπισης της πανδημίας στη βιωσιμότητα 
του δημόσιου χρέους, που αναμένεται να 
ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ στο τέλος του 
2020, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρω-
ζώνη.

2. Να αντιμετωπίσει επιτυχώς η Ελλάδα 
τις προκλήσεις που θα προκύψουν όσον 
αφορά το ύψος των επιτοκίων, το κόστος 
δανεισμού ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
και τη ρευστότητα στην αγορά από τη στα-
διακή αντιστροφή των πρωτοφανών μέ-
τρων στήριξης της ρευστότητας που έχει 
υλοποιήσει η ECB λόγω της πανδημίας και 
την επαναφορά των αυστηρών κεφαλαια-
κών απαιτήσεων στο τραπεζικό σύστημα 
από τον SSM. 

3. Να επιλύσει το τραπεζικό σύστημα το 
πρόβλημα του μεγάλου αποθέματος των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων (ύψους 
σήμερα € 60 δισ. περίπου, το υψηλότερο 
στην Ευρωζώνη), που αναμένεται να αυ-
ξηθεί κατά € 10-15 δισ. μεσοπρόθεσμα λόγω 
του Covid-19, ενώ παραμένουν έντονες οι 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
από τα € 90 δισ. συνολικά προβληματικά 
δάνεια στην οικονομία (δηλαδή συν τα € 
30 δισ. που διαχειρίζονται τρίτοι servicers 
και ξένα funds). 

4. Να υλοποιήσει η κυβέρνηση το ανα-
γκαίο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδιαί-
τερα στη δημόσια διοίκηση, σε περιβάλ-
λον διευρυμένων διεθνών αβεβαιοτήτων, 
αυξανόμενης εγχώριας ανεργίας, οικο-
νομικής καχεξίας και επιταχυνόμενης 
φτώχειας στην Ελλάδα, ως προϋπόθεση 
για την αναπτυξιακή ανάταξη της χώρας.

5. Να αξιοποιήσει επιτυχώς τους ση-
μαντικούς νέους πόρους από το Next 
Generation EU και το MMF (περίπου € 70 
δισ.) για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και 
εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο και 
σε υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς 
οικονομικής ανάκαμψής. Την ελληνική 
οικονομία τη χαρακτηρίζει σήμερα η γρα-
φειοκρατία, η υποεπένδυση, η υπερφορο-
λογηση, η υποαποταμίευση, το υπέρμετρο 

δημόσιο χρέος, το υψηλό κόστος ενέργειας 
και χρήματος, ο αναποτελεσματικός δη-
μόσιος τομέας, προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν για την επιτυχή αναπτυ-
ξιακή ανάταξη της χώρας. 

6. Να υλοποιηθούν και να αποδώσουν 
καρπούς πολιτικές ταχύτατης αύξησης 
των εγχώριων, ξένων και δημοσίων επεν-
δύσεων, κυρίως ΣΔΙΤ, που ως ποσοστό του 
ΑΕΠ παραμένουν οι χαμηλότεροι στην Ευ-
ρωζώνη, καθώς και της εγχώριας αποτα-
μίευσης, ιδιαίτερα των νοικοκυριών, που 
κατέρρευσε στη διάρκεια της ελληνικής 
κρίσης. Να σημειωθεί ότι η διεθνής καθαρή 
επενδυτική θέση της χώρας παραμένει 
έντονα αρνητική. Χωρίς την καταγραφή 
μιας άνευ προηγουμένου ανάκαμψης των 
επενδύσεων κάθε είδους και μορφής, δεν 
είναι εφικτή η επίτευξη των φιλόδοξων 
στόχων υψηλών ρυθμών ανάπτυξης του 
ΑΕΠ στο μέλλον.

7. Να αντιμετωπιστεί το κρίσιμο οικονο-
μικό και κοινωνικό ζήτημα της ανεργίας 
και με την αξιοποίηση των μηχανισμών 
στήριξης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, 
αλλά κυρίως μέσω της ισχυρής ανάκαμ-
ψης της οικονομίας. 

8. Να αντιμετωπιστούν επιτυχώς μια 
σειρά από κρίσιμα επιπρόσθετα διαρ-
θρωτικά προβλήματα, ο αργός ψηφιακός 
μετασχηματισμός, το υψηλό επίπεδο φο-
ροδιαφυγής, η επιστροφή του ανθρώπι-
νου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης που 
έφυγε στο εξωτερικό, η μεταναστευτική 
και προσφυγική κρίση, η δημογραφική 
επιδείνωση λόγω της γήρανσης του πλη-
θυσμού και το υψηλό κόστος μετάβασης 
σε πιο καθαρές πηγές ενέργειας. 

9. Να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η τουρ-
κική πρόκληση και οι γεωπολιτικές αβε-
βαιότητες και η αστάθεια στην περιοχή, με 
τρόπο και ταχύτητα που δεν διαταράσσει 
την κοινωνική, πολιτική και οικονομική 
σταθερότητα και ισορροπία της χώρας.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε και στο 
enikonomia.gr (11.09.2020)

Delivering value 
and confidence
Audit and Assurance
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Πολύ πρόσφατα δημοσιεύτηκε η νέα και άκρως ενδιαφέρουσα έκθεση του 
ACFE (Association of Fraud Examiners). Πρόκειται για την 11η μελέτη, η οποία 
βασίστηκε σε 2.504 περιπτώσεις απάτης σε 125 χώρες και 23 διαφορετικούς 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ενώ εμφανίζεται να έχει και ένα ελληνικό 

ενδιαφέρον, καθώς, όπως και στην προηγούμενη έκθεση, η χώρα μας είναι η δεύτερη σε 
περιπτώσεις απάτης, μεταξύ των χωρών της δυτικής Ευρώπης. 

Η έκθεση αυτή είναι εκτενής και περιέχει πολύ χρήσιμα ευρήματα, τόσο ως προς τις 
μεθόδους διάπραξης απάτης, τις αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όσο και 
ως προς τις μεθόδους εντοπισμού, πράγμα που την κάνει ιδιαίτερα χρήσιμη για την κα-
τανόηση του φαινομένου.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Σύμφωνα με τη μελέτη, το κόστος της σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται σε 4,5 τρισ. USD, 

αν και είναι πολύ δυσχερές να γίνει μια ακριβής εκτίμηση, καθώς πολλές απάτες είτε δεν 
εντοπίζονται είτε δεν αναφέρονται.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με μελέτες κι από άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους 
οργανισμούς, αποδεικνύει την ανάγκη για εγρήγορση και εκπαίδευση στους φορείς δια-
σφάλισης, όπως οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί ελεγκτές.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΠΑΤΗΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ
Από την έκθεση προκύπτει πως η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων είναι το πιο συχνό 

σχήμα απάτης (κατά 86%), αλλά η μέση ζημία αυτών των σχημάτων είναι αρκετά μικρή σε 
σχέση με τις άλλες δύο γενικές κατηγορίες απάτης και ανέρχεται σε ποσό 100.000. USD.

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τις απάτες οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες 
αφορούν μόνο το 10% των περιπτώσεων αλλά η μέση ζημία ανέρχεται σε ποσό 954.000. USD.

Επιχειρηματική απάτη: 
Κίνητρα, εντοπισμός, 

πρόβλεψη 

ΔΡ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΎΛΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΓΙΑΣ
ACCA, CIA
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Η διαφθορά είναι στο μέσο των δύο προηγούμενων γενικών σχημάτων απάτης, τόσο από 
άποψης συχνότητας όσο και αντίκτυπου, καθώς η μέση ζημία ανέρχεται σε 200.000. USD 
και ήταν παρούσα στο 43% των περιπτώσεων. Σε αυτό το σημείο αναφέρεται ότι η διαφθορά 
πολύ συχνά διαπράττεται σε συνδυασμό με άλλα σχήματα απάτης, είτε υπεξαίρεσης είτε 
απάτης οικονομικών καταστάσεων. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΤΗΣ 
Από τη μελέτη επίσης φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της απάτης 

και της διάρκειάς της, καθώς οι απάτες οι οποίες εντοπίστηκαν σε διάστημα μικρότερο 
των έξι μηνών είχαν μια μέση ζημία της τάξης των 50.000. USD, σε αντίθεση με τις απάτες 
που διήρκησαν για περισσότερους από 60 μήνες, για τις οποίες η μέση ζημία ανέρχεται 
σε ποσό 740.000. USD.

Αυτό είναι ενδεικτικό της σημασίας των ελέγχων εντοπισμού (preventive controls), οι 
οποίοι από τη φύση τους έχουν και έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα, από την άποψη ότι η 
αυξημένη πιθανότητα εντοπισμού απάτης αποτελεί έναν ισχυρό αποθαρρυντικό παράγοντα. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΠΑΤΗΣ 
Από τα δεδομένα της έκθεσης, εάν σταθμίσουμε τη συχνότητα της κάθε μεθόδου εντοπι-

σμού και της μέσης ζημίας, προκύπτει πως η πλέον αποτελεσματική μέθοδος εντοπισμού 
είναι η καταγγελία, η οποία αφορούσε την πρωταρχική μέθοδο εντοπισμού στο 43% των 
περιπτώσεων απάτης, με μέση ζημία που ανέρχεται σε 145 χιλ. USD.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η πολιτική καταγγελιών, εκτός του ότι είναι η 
πιο αποτελεσματική, δεν είναι δαπανηρή, συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους, αλλά πρέπει 
να σχεδιαστεί προσεκτικά, με τρόπο που να ενθαρρύνει την υποβολή αναφορών και να 
προστατεύει από κυρώσεις όσους προβαίνουν σε καταγγελίες. Φυσικά, ως αντίβαρο θα 
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πρέπει να υπάρχουν τρόποι που θα αποθαρρύνουν την υποβολή ψευδών αναφορών.
Ένα ακόμα, ίσως πιο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εύρημα προκύπτει στον τομέα των ελέγ-

χων πληροφοριακών συστημάτων. Στην αντίστοιχη έκθεση του 2018 η μέση ζημία των 
περιπτώσεων απάτης που εντοπίστηκαν μέσω αυτών των ελέγχων ανερχόταν σε 39.000 
USD, ενώ στην έκθεση του 2020 το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 80.000 USD, το οποίο 
αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 105%. Ταυτόχρονα, και η συχνότητα εντοπισμού αυτών 
των μεθόδων έχει επίσης διπλασιαστεί (σε 2% από 1%). Με άλλα λόγια, όσον αφορά τους 
ελέγχους πληροφοριακών συστημάτων, αν και προς το παρόν δεν είναι ένας από τους 
πρωτεύοντες μηχανισμούς εντοπισμού απάτης, η αποτελεσματικότητά τους φαίνεται να 
αυξάνεται σημαντικά. 

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα που προκύπτει έχει να κάνει με τη συσχέτιση του μεγέ-

θους των οργανισμών και της επίπτωσης των φαινομένων απάτης. Αντίθετα με τη σχεδόν 
κοινή αντίληψη ότι οι απάτες κυρίως αφορούν τις μεγάλες οντότητες, τα αποτελέσματα 
δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.

Κατανομή περιπτώσεων απάτης σε σχέση με το μέγεθος του οργανισμού  

(βάσει του ύψους των πωλήσεων σε εκ. USD) 

 
Πηγή: ACFE, Report to the Nations 2020 Global Study on Fraud and Abuse, Πίνακας 17 

 

Μέση ζημία σε χιλ. USD ανά μέγεθος οργανισμού  

(βάσει του ύψους των πωλήσεων σε εκ. USD) 

 
Πηγή: ACFE, Report to the Nations 2020 Global Study on Fraud and Abuse, Πίνακας 17 

 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι πιο ευάλωτες οντότητες είναι οι μικρές οντότητες, οι οποίες συχνά δεν έχουν τη 

δυνατότητα να απασχολήσουν εξειδικευμένο προσωπικό ή/και να εγκαθιδρύσουν επαρκείς 

ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. επαρκή διαμοιρασμό εργασιών) και αυτό χωρίς να λάβουμε υπόψη τα 

όρια αντοχής των επιχειρήσεων στο να υποστούν ζημίες.  
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Φαίνεται λοιπόν ότι οι πιο ευάλωτες οντότητες είναι οι μικρές οντότητες, οι οποίες συχνά 
δεν έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν εξειδικευμένο προσωπικό ή/και να εγκαθιδρύ-
σουν επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. επαρκή διαμοιρασμό εργασιών) και αυτό 
χωρίς να λάβουμε υπόψη τα όρια αντοχής των επιχειρήσεων στο να υποστούν ζημίες. 

Είναι προφανές ότι μία ζημία των 150.000. USD έχει διαφορετική βαρύτητα σε μια οντό-
τητα με κύκλο εργασιών 2-3 εκ. από ό,τι σε μια με κύκλο εργασιών 500 εκ. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στη θεωρία της απάτης είναι λίγο-πολύ γνωστό σε όλους το «τρίγωνο της απάτης» του 

Dr Donald Cressey, το οποίο αποτελείται από: α) τα κίνητρα για τη διάπραξη απάτης, β) την 
ευκαιρία (οι οποίες προέρχονται από αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου) και 
γ) την εκλογίκευση. Το μοντέλο του Cressey είναι ίσως το πιο γνωστό, καθώς, παρά την 
κριτική που δέχθηκε από μεταγενέστερους επαγγελματίες του χώρου και ακαδημαϊκούς, 
επί της ουσίας, όλοι τους «έκτισαν» πάνω σε αυτό και το εμπλούτισαν.

Από τα τρία συστατικά του «τριγώνου της απάτης», η ευκαιρία και κατ’ επέκταση οι 
εσωτερικές δικλίδες φαίνεται να είναι το πιο σημαντικό, καθώς τα άλλα δύο (κίνητρα και 
εκλογικεύσεις) δεν είναι εύκολο να παρατηρηθούν (ειδικά σε ατομικό επίπεδο), πράγμα που 
σε πολλές περιπτώσεις καθιστά τις εσωτερικές δικλίδες το μοναδικό μέτρο προστασίας 
ανάμεσα σε μια σχεδιασμένη και σε μια πραγματοποιθείσα απάτη.

Από τη μελέτη όντως προκύπτει πως οι ελλείψεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα στην ύπαρξη του φαινομένου, καθώς σε ποσοστό 
32% αποτέλεσαν την πρωταρχική αιτία του φαινομένου.

Το παραπάνω είναι ενδεικτικό της σημασίας του εσωτερικού ελέγχου ως μέτρου απο-
τροπής και εντοπισμού, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη πως: α) μετά την πολιτική καταγγελιών 
ο εσωτερικός έλεγχος ήταν το πιο αποτελεσματικό μέσο εντοπισμού και β) ο εσωτερικός 
έλεγχοςμπορεί να επαυξήσει την αποτελεσματικότητα των άλλων μεθόδων αποτροπής, 
διεξάγοντας ανεξάρτητους ελέγχους, εκπαιδεύοντας το προσωπικό, επαυξάνοντας την 
κουλτούρα ενός κλίματος ηθικής στον οργανισμό κ.ά. 

Επειδή, όμως, σχεδόν πάντα τίθενται ζητήματα κόστους/οφέλους, αξίζει να σημειωθεί 
ότι δύο από τους πιο αποτελεσματικούς ελέγχους είναι η πολιτική καταγγελιών και ο κώ-
δικας επαγγελματικής συμπεριφοράς (διάγραμμα 22), οι οποίες έχουν κόστος μηδαμινό.

Είναι προφανές ότι μία ζημία των 150 χιλ. USD έχει διαφορετική βαρύτητα σε μια οντότητα με κύκλο 

εργασιών 2-3 εκ. από ό,τι σε μια με κύκλο εργασιών 500 εκ.  
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ΠΡΟΦΙΛ
Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον προκύπτει από το προφίλ των ανθρώπων που διέπραξαν 

απάτη και η συσχέτιση της μέσης ζημίας με τη θέση και τη δύναμή τους στον οργανισμό. 

Ποσοστό περιπτώσεων απάτης Μέση ζημία σε USD 

  
Πηγή: ACFE, Report to the Nations 2020 Global Study on Fraud and Abuse, Πίνακας 27 

 

 

Έτη απασχόλησης στον οργανισμό Μέση ζημία σε USD 
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συμπεριφοράς (διάγραμμα 22), οι οποίες έχουν κόστος μηδαμινό. 
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Τα παραπάνω είναι σε απόλυτη συνάφεια μεταξύ τους. Οι άνθρωποι με μεγαλύτερη 
κατάρτιση και εμπειρία είναι σε υψηλότερη θέση στον οργανισμό και όταν αποφασίζουν 
να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη και τις ικανότητές τους με τον λάθος τρόπο, μπορούν να 
διαπράξουν πιο «ακριβές» απάτες, καθώς έχουν καλή γνώση του οργανισμού, είναι πιο 
ικανοί, πιο έμπειροι στο να δώσουν πειστικές απαντήσεις και να παραπλανήσουν ελεγκτι-
κούς μηχανισμούς, να παρακάμψουν τις εσωτερικές δικλίδες, να συνεργαστούν ή/και να 
εκβιάσουν άλλους εντός του οργανισμού. 

Επιπλέον, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων (89%), δεν είχαν προηγούμενη 
καταδίκη. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ
Οι πλέον συχνές ενδείξεις είναι καταναλωτικές συνήθειες που δεν δικαιολογούνται σε 

ποσοστό 42%, τα οικονομικά προβλήματα σε ποσοστό 26%, οι πολύ στενές σχέσεις με πελάτες 
και προμηθευτές σε ποσοστό 19%, η απροθυμία διαμοιρασμού εργασιών σε ποσοστό 15% .

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
Τέλος, σε πολύ λίγες περιπτώσεις οι οργανισμοί που έπεσαν θύματα απάτης ανέκτησαν 

πλήρως τη ζημία αυτή. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στη Δυτική Ευρώπη το ποσοστό ολικής 
ανάκτησης της ζημίας ανέρχεται μόλις στο 15%, ενώ της μηδενικής ανάκτησης στο 52% 
(πίνακας 46). Ωστόσο, η μελέτη σε αυτό το σημείο δεν παρέχει τα σχετικά ποσά, γεγονός 
που αποτελεί μια πιθανή μελλοντική βελτίωση.

 

Ποσοστό περιπτώσεων απάτης Μέση ζημία σε USD 
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Κατατέθηκε στις 29 Ιουνίου 
στη Βουλή το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Οικονομικών για 
την εταιρική διακυβέρνηση, με 

τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων 
εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Οι διεθνείς αλλά και οι εγχώριες εξελί-
ξεις στην εταιρική διακυβέρνηση, καθώς 
και η πάροδος σχεδόν δύο δεκαετιών από 
την εισαγωγή του Ν. 3016/2002, κατέστησε 
επιτακτική την ανάγκη για αναθεώρηση 

του σχετικού νόμου, ώστε να ενισχυθεί το 
πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Με το νέο νομοσχέδιο αυστηρότερα θα 
είναι τα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνη-
σης για τις εταιρείες, έτσι ώστε να δια-
σφαλίζεται η διαφάνεια και η προστασία 
των μετόχων και επενδυτών, αλλά και η 
επίτευξη της γενικότερης διοίκησης και 
επιχειρησιακής λειτουργίας των εταιρει-
ών. Βασική επιδίωξη είναι η αλλαγή κλίμα-
τος στην αγορά για την προσέλκυση νέων 
και διεθνών επενδυτών μέσω αυτής της 
«αναβάθμισης/ενίσχυσης» του επιπέδου 
εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες 

εταιρείες.
Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες δι-

ατάξεις του εν λόγω σχεδίου νόμου θα 
εφαρμόζονται συμπληρωματικά σε σχέση 
με τις διατάξεις του σε ισχύ Ν. 4548/2018. 
Επιπλέον, όπου εισάγεται ειδική ρύθμι-
ση ή παρέκκλιση από τις διατάξεις του Ν. 
4548/2018, οι διατάξεις για την εταιρική 
διακυβέρνηση θα υπερισχύουν.

Οι κυριότερες αλλαγές που αναμένεται 
να επιφέρει το νομοσχέδιο για την εται-
ρική διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων, είναι 
οι εξής:

Εταιρική 
διακυβέρνηση: 

Νέοι κανόνες για 
τις εισηγμένες 

εταιρείες 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΎΝΑΣ

Partner, Assurance, Grant Thornton
ΕΛΕΎΘΕΡΙΑ ΣΠΎΡΙΔΏΝΟΣ

Senior Manager, CIA, Grant Thornton
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Δ.Σ.

Εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων 
που διέπει τη σύνθεση και τη λειτουργία 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα ακόλουθα:

- Θεσπίζεται υποχρεωτικά πολιτική κα-
ταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών 
Δ.Σ., τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο, η οποία εγκρίνεται από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της κάθε εταιρείας.

- Προβλέπονται αναλυτικά συγκεκριμέ-
νες αρμοδιότητες και πεδία ευθύνης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, συμπληρωματι-
κά των όσων ορίζονται από τον εταιρικό 
νόμο. Μεταξύ αυτών υπάγονται η περιοδι-
κή αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτε-
λεσματικότητας του συστήματος εταιρικής 
διακυβέρνησης τουλάχιστον ανά τριετία.

- Ενισχύεται ο ρόλος των ανεξάρτητων 
μη εκτελεστικών μελών, των οποίων ο 
αριθμός δεν είναι μικρότερος από το 1/3 
του συνόλου των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση δεν 
είναι λιγότερα από δύο (2) μέλη.

- Στις σημαντικές συνεδριάσεις του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, το όργανο βρίσκεται 

σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχι-
στον δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

- Προβλέπονται ρητά οι υποχρεώσεις 
εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται η 
ενίσχυση του ρόλου των μη εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 
αρμοδιότητές τους, μεταξύ άλλων, εντάσ-
σεται η διασφάλιση της αποτελεσματικής 
εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συ-
μπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης 
και του ελέγχου των επιδόσεών τους.

- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. Στην 
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περίπτωση που διοριστεί πρόεδρος εκτε-
λεστικός, τότε ο αντιπρόεδρος πρέπει να 
διοριστεί εκ των μη εκτελεστικών μελών.

- Θεσπίζονται αυστηρότερα κριτήρια 
ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτε-
λεστικά μέλη.

- Πέραν της επιτροπής ελέγχου, όπως 
ορίζεται από το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017, 
θεσμοθετούνται δύο νέες επιτροπές του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή απο-
δοχών και η επιτροπή υποψηφιοτήτων, 
που θα είναι τουλάχιστον τριμελείς και θα 
αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη, 
εκ των οποίων τουλάχιστον δύο θα είναι 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Όλες οι επι-
τροπές οφείλουν να διαθέτουν κανονισμό 
λειτουργίας και να αναρτώνται στον διαδι-
κτυακό τόπο της εταιρείας. Δύναται οι αρ-
μοδιότητες των επιτροπών να ανατεθούν 
σε μία επιτροπή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

- Απαιτείται η εταιρεία να υιοθετεί σύ-
στημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα 
με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

- Καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο 
του κανονισμού λειτουργίας που πρέπει να 
διαθέτει η κάθε εισηγμένη εταιρεία, καθώς 
και η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας 

των σημαντικότερων θυγατρικών της. Το 
περιεχόμενο πλέον οφείλει να καλύπτει 
ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως πληροφορί-
ες για τα χαρακτηριστικά του συστήμα-
τος εσωτερικού ελέγχου, τις λειτουργίες 
εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμ-
μόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων, πο-
λιτικές και διαδικασίες σύγκρουσης συμ-
φερόντων και καταπολέμησης διαφθοράς, 
πολιτική και διαδικασίες περιοδικής αξιο-
λόγησης συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
από ανεξάρτητα πρόσωπα που διαθέτουν 
αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, διαδικασίες διαχείρισης προνο-
μιακών πληροφοριών κ.λπ. Περίληψη του 
κανονισμού θα δημοσιεύεται στην επίσημη 
ιστοσελίδα της εταιρείας.

- Επιπλέον, εισάγεται η υποχρέωση επι-
βεβαίωσης από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτι-
κή εταιρεία ότι η εταιρεία διαθέτει κανονι-
σμό λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη διάταξη για το περιεχόμενό του.

- Η εταιρεία οφείλει να εφαρμόζει κώ-
δικα εταιρικής διακυβέρνησης που να 
έχει καταρτιστεί από φορέα εγνωσμένου 
κύρους.

- Καθορίζονται ζητήματα οργανωτικής 
διάρθρωσης της μονάδας εσωτερικού 
ελέγχου καθώς και ενισχύονται οι αρμο-
διότητες της μονάδας. Σημαντική είναι η 
εισαγωγή της υποχρέωσης παροχής στοι-

χείων από τον επικεφαλής της μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου προς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, εφόσον ζητηθεί εγγρά-
φως.

- Καθορίζεται το πλαίσιο αρμοδιοτήτων 
για τις μονάδες εξυπηρέτησης μετόχων 
και εταιρικών ανακοινώσεων αντίστοιχα.

- Εισάγονται, επίσης, πρόσθετες απαιτή-
σεις πληροφόρησης και διαφάνειας προς 
τους μετόχους και τους επενδυτές. Συγκε-
κριμένα, ενόψει εκλογής μελών Δ.Σ., αναρ-
τάται στον διαδικτυακό τόπο, το αργότερο 
20 ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, 
αιτιολογημένη πρόταση επιλογής του κά-
θε υποψηφίου, με το σχετικό αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα.

- Επίσης εισάγεται η υποχρέωση ανάρ-
τησης του ισχύοντος καταστατικού της 
εταιρείας στον επίσημο ιστότοπό της.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αξιοσημείωτη είναι η εισαγωγή της δι-

άταξης στο σχέδιο νόμου που αφορά τις 
κυρώσεις. Στην περίπτωση διαπίστωσης 
παράβασης των σχετικών διατάξεων του 
νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί 
να επιβάλει στην εταιρεία: 

- Επίπληξη ή χρηματικό πρόστιμο μέχρι 
τρία (3) εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία 
και, σε κάθε περίπτωση, έως 5% του συ-
νολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της, 
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σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 
κατά το οικονομικό έτος που αφορά η πα-
ράβαση και οι οποίες έχουν υπογραφεί 
από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Στην 
περίπτωση που η εταιρεία είναι μητρική 
ή θυγατρική μιας μητρικής που οφείλει 
να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, ο συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών ορίζεται ως ο συνολικός ετήσιος 
κύκλος εργασιών ή τα αντίστοιχα έσοδα, 
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαί-
σιο περί κατάρτισης και παρουσίασης των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσε-
ων που προκύπτει από τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της ανώτατης 
μητρικής επιχείρησης κατά τη χρήση που 
αφορά η παράβαση και οι οποίες έχουν 
εγκριθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

- Επίπληξη ή χρηματικό πρόστιμο μέχρι 
τρία (3) εκατομμύρια ευρώ σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος.

Όπως διαφαίνεται, με τις νέες ρυθμίσεις 
εισάγεται ένα ενισχυμένο πλαίσιο εταιρι-
κής διακυβέρνησης, με δομές και διαδικα-
σίες που θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις 
εισηγμένες εταιρείες ώστε να δύνανται να 
αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις 
της αγοράς κεφαλαίου. Εκτός όμως από τις 
επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος τις 

οποίες αφορά το νέο πλαίσιο, οι απαιτήσεις 
που αυτό θέτει μπορούν να αποτελέσουν 
έναν οδηγό βέλτιστων πρακτικών και για 
επιχειρήσεις ιδιωτικών συμφερόντων, οι 
οποίες θέλουν να απολαύσουν τα οφέλη 
που συνεπάγεται η υιοθέτηση σύγχρονής 
εταιρικής κουλτούρας. Οφέλη όπως η 
βελτίωση προοπτικών χρηματοδότησης, 
η προσέλκυση επενδυτών, η εφαρμογή 
αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου, η καλύτερη παρακολούθηση και 
διαχείριση κινδύνων, η πιο αποδοτική και 
διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων, η 
ενίσχυσης φήμης της εταιρίας κ.λπ.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία έτη 
οι έλληνες επιχειρηματίες αναγνωρίζουν 
ολοένα και περισσότερο ότι η εφαρμογή 
ενός ισχυρού συστήματος εταιρικής δια-
κυβέρνησης επιδρά θετικά στη λειτουργία 
και την αξία της επιχείρησης, εντούτοις, 
από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι στη 
πραγματικότητα ελάχιστες επιχειρήσεις 
έχουν θέσει ως προτεραιότητα και έχουν 
εντάξει στην κουλτούρα και τον τρόπο λει-
τουργίας τους διεθνείς βέλτιστες πρακτι-
κές εταιρικής διακυβέρνησης. Ήδη, ακόμα 
και σε σχέση με τα όσα προέβλεπε ο Ν. 
3016/2002 και η λοιπή σχετική νομοθεσία, 
παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις, 
ειδικότερα αναφορικά με την ουσιαστική 
εφαρμογή των απαιτήσεών τους.

Η εισαγωγή της νέας νομοθεσίας απο-
τελεί σημαντική πρόκληση για τις εισηγ-
μένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, οι 
οποίες όμως, εάν θέλουν να έχουν ρόλο 
στο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό 
περιβάλλον που δραστηριοποιούνται και 
στις ολοένα και πιο απαιτητικές αγορές 
κεφαλαίων που συμμετέχουν, θα πρέπει 
να τη δουν όχι ως απειλή αλλά ως ευκαι-
ρία. Η εναρμόνιση των δομών τους και του 
τρόπου λειτουργίας τους με τις απαιτήσεις 
του νέου νόμου θα πρέπει να είναι ουσι-
αστική και με γνώμονα το να προάγεται 
η αξία της επιχείρησης και όχι απλά ως 
άλλη μια τυπική διαδικασία συμμόρφωσης.

Παράλληλα, η παρακολούθηση της ουσι-
αστικής εφαρμογής της νέας νομοθεσίας 
από τις εισηγμένες στο X.A. επιχειρήσεις 
αποτελεί και κύρια υποχρέωση των θε-
σμών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και 
των συμμετεχόντων σε αυτή, ώστε να 
αναβαθμιστεί και να αποτελεί αξιόπιστη 
επιλογή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. 
Χρέος των λοιπών συμμετεχόντων στο 
ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον εί-
ναι η προτροπή και η απαίτηση για ολοένα 
και πιο σύγχρονες πρακτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης και η συμβολή τους, με 
όποιο τρόπο αρμόζει στον καθένα, στην 
υιοθέτησή και την ορθή εφαρμογή τους 
από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
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Οπως επιβάλλεται σε τέτοιες κα-
ταστάσεις, ένα σχέδιο πανδημί-
ας θα πρέπει να καταρτιστεί, ως 
μέρος μιας συνολικής στρατη-

γικής ανθεκτικότητας, για να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά τους κινδύνους και να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της 
εταιρείας. Το μοντέλο λειτουργίας θα πρέ-
πει να προσαρμοστεί στις προκλήσεις των 
ημερών, συμπεριλαμβάνοντας ενέργειες 
σε τρεις διακριτές φάσεις: άμεσες, μεσο-
πρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες και μετά 
την πανδημία. Σε κάθε φάση, τα αρμόδια 
όργανα λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη εκτιμήσεις και απόψεις 
από τις αρμόδιες εποπτικές και εκτελε-
στικές οντότητες που τα υποστηρίζουν. Οι 
ενέργειες θα πρέπει να αφορούν θέματα: 
διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφω-
σης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 
ασφάλειας εγκαταστάσεων, υγείας και 
ασφάλειας προσωπικού, επικοινωνίας, 
επιχειρηματικής συνέχειας και χρηματο-
οικονομικής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή των υιοθετού-
μενων γενικών αρχών και ειδικών πρακτι-

κών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
(ΚΕΔ) και η γενικότερη συμμόρφωση της 
εταιρείας, είναι σημαντικό οι εταιρείες να 
εξετάσουν τα παρακάτω θέματα:

Λειτουργία Γ.Σ., Δ.Σ., επιτροπών Δ.Σ. και 
διοίκησης: Τη διασφάλιση της απαραίτη-
της συχνότητας των συνεδριάσεών τους, 
με την επιτρεπόμενη χρήση τηλεδιασκέ-
ψεων καθώς και αποτελεσματικών τρόπων 
ταυτοποίησης/τεκμηρίωσης της παρουσίας, 
ψηφοφορίας και υπογραφής των μελών (π.χ. 
με ανταλλαγή e-mail ή άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα), βάσει θεσμικού πλαισίου (ΠΝΠ 20 και 
30.3.2020, Ν. 4548/2018) και καταστατικού/
κανονισμού λειτουργίας, με την παράλληλη 
επιμόρφωση των μελών τους στη χρήση νέ-
ων τεχνολογιών και την κατάλληλη διάθεση 
επαρκών πόρων. Την τακτική επαφή του 
Δ.Σ. με το στελεχικό δυναμικό της εταιρείας. 
Τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος διοίκησης - διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων με την παροχή έγκαιρης 
πληροφόρησης και ανάθεσης εξουσιών και 
καθηκόντων σε άλλα στελέχη. Την επίβλε-
ψη της ορθής λειτουργίας/ανεξαρτησίας 
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του 
διενεργούμενου ελεγκτικού έργου/ανεξαρ-

τησίας των ορκωτών ελεγκτών.
Στρατηγική, ετήσιο επιχειρηματικό σχέ-

διο, ετήσιος προϋπολογισμός, οικονομικές 
καταστάσεις: Την επανεξέταση της αναθεώ-
ρησής τους, την αξιοπιστία των οικονομικών 
καταστάσεων, την ορθότητα των εταιρικών 
ανακοινώσεων, την παρουσίαση της πραγ-
ματικής θέσης της εταιρείας, καθώς και την 
εκτίμηση της δυνατότητας να διατηρηθεί η 
εταιρεία ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
τόσο στις ετήσιες όσο και στις ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις.

Σύστημα διαχείρισης κινδύνων: Την ανα-
γνώριση - αποτύπωση - αξιολόγηση των νέ-
ων κινδύνων, καθώς και τον καθορισμό απο-
δεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης αυτών.

Κανονιστική συμμόρφωση: Τη διασφάλι-
ση της συμμόρφωσης με το ισχύον θεσμικό 
(πάνω από 100 ΦΕΚ από τις 25.2.2020 μέχρι 
τις 15.4.2020) και με το εποπτικό πλαίσιο.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ): Τη 
διασφάλιση της επάρκειας/αποτελεσματι-
κότητας του ΣΕΕ, καθώς και την άμεση και 
τακτική επαφή του Δ.Σ. (Επιτροπής Ελέγχου, 
εφόσον υπάρχει) με τους τακτικούς ελε-
γκτές, αναφορικά με την ορθή λειτουργία 
του ΣΕΕ.

Προκλήσεις εταιρικής 
διακυβέρνησης στην 
εποχή της πανδημίας 

ΕΜΜΑΝΟΎΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG
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Σχέσεις με μετόχους και άλλα ενδιαφερό-
μενα μέρη: Την ύπαρξη συνεχούς και εποι-
κοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους 
και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με την 
παράλληλη εξέταση της αναθεώρησης του 
τρόπου επικοινωνίας, για τη διευκόλυνση 
της ενημέρωσης/συμμετοχής τους.

Όπως συμβαίνει συχνά, η συμπεριφορά 
των ανθρώπων καθορίζει την έκταση του 
κατά πόσο μια κρίση αντιμετωπίζεται με 
επιτυχία. Το μοντέλο των «soft» σημείων 
ελέγχου της KPMG, το οποίο αποτελείται 
από οκτώ άυλους παράγοντες που επηρε-
άζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων 
και το οποίο βασίζεται σε επιστημονική 
έρευνα (Muel Kaptein, «Why good people 
sometimes do bad things: 52 reflections on 
ethics at work»), μπορεί, αφενός, να χρησι-
μεύσει ως καθοδήγηση κατά την ανάπτυξη/
εφαρμογή σχετικών πολιτικών προστασίας 
από ακραίες καταστάσεις (π.χ. πανδημία) 
και, αφετέρου, να βοηθήσει στον εντοπισμό 
πιθανών συμπεριφορών κατά τη φάση της 
πρόληψης, ανίχνευσης και απόκρισης.

Σαφήνεια: Σαφής προσδιορισμός της συ-
μπεριφοράς που αναμένεται από τους ερ-
γαζομένους της εταιρείας.

Διοίκηση διά του παραδείγματος: Ενώ 
μια τέτοια μορφή διοίκησης μπορεί να είναι 
επιθυμητή, σε περίοδο κρίσης ενέχει τον 
κίνδυνο της κατάχρησης εξουσίας, με απο-
τέλεσμα τον εξορθολογισμό υπερβολικών 
απαιτήσεων και συμπεριφορών.

Δέσμευση: Με την εξ αποστάσεως εργα-
σία ενδέχεται να επηρεαστεί η προσωπική 
συμμετοχή και δέσμευση των εργαζομένων.

Επίτευξη στόχων: Συνεχής παρακολούθη-
ση των προκαθορισμένων βασικών δεικτών 
απόδοσης (KPIs) που απορρέουν από την 
εγκεκριμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική 
της εταιρείας, γιατί ενδέχεται να αντικατα-
σταθούν σιωπηρά από βραχυπρόθεσμα KPIs.

Διαφάνεια: Με την εξ αποστάσεως εργα-
σία μειώνεται η επίβλεψη και είναι ευκολό-
τερη η απόκρυψη περιπτώσεων απάτης και 
η παράβλεψη σφαλμάτων από τα εποπτικά 
όργανα της εταιρείας. Η συχνή επικοινωνία 
αυξάνει τη διαφάνεια και η συνεχής παρα-
κολούθηση/ενημέρωση συμβάλλει στην 
πρόληψη τυχόν ζημιάς.

Συζήτηση: Σε ένα απομακρυσμένο περι-
βάλλον εργασίας χρειάζεται περισσότερη 
προσπάθεια για να συζητηθούν πιθανά δι-
λήμματα και να κατανοηθούν τα μέτρα που 

πρέπει να λαμβάνονται.
Λογοδοσία: Είναι σημαντικό να εγκαλού-

νται αυτοί που δεν τηρούν τις εγκεκριμένες 
πολιτικές της εταιρείας. 

Επιβολή: Σε περίπτωση παραβιάσεων, 
με την επιβολή κυρώσεων τιμωρούνται οι 
δράστες και τονίζεται η σημασία των μέ-
τρων. Παράλληλα, με την επιβράβευση της 
ζητούμενης συμπεριφοράς αυξάνεται η απο-
τελεσματικότητα των πολιτικών.

Συμπερασματικά, ένα σχέδιο πανδημίας 
θα πρέπει να καταρτιστεί, ως μέρος μιας 
συνολικής στρατηγικής ανθεκτικότητας, 
συμπεριλαμβάνοντας ενέργειες διασφά-
λισης της εφαρμογής των υιοθετούμενων 
γενικών αρχών και ειδικών πρακτικών του 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επειδή η 
συμπεριφορά των ανθρώπων καθορίζει την 
έκταση του κατά πόσο μια κρίση αντιμετωπί-
ζεται με επιτυχία, καλό θα ήταν να εξεταστεί 
η ενσωμάτωση «soft» σημείων ελέγχου, τόσο 
στην ανάπτυξη σχετικών πολιτικών όσο και 
στον εντοπισμό πιθανών συμπεριφορών 
κατά τη φάση της πρόληψης, ανίχνευσης 
και απόκρισης.

Δημοσιεύτηκε στο epixeiro τον Μαϊο του  2020
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Με τον όρο σύστημα εσωτε-
ρικού ελέγχου εννοείται το 
σύνολο των λειτουργιών, 
κανόνων, μέτρων, αρχών 

και διαδικασιών που σχεδιάζει ο οργανι-
σμός, με σκοπό την εφαρμογή και τήρηση 
της πολιτικής και των αρχών της διοίκη-
σης, ώστε να επιτύχει την εξασφάλιση των 
συμφερόντων της. Είναι, με πιο απλά λόγια, 
το σύστημα μέσω του οποίου ασκείται η 
εταιρική διακυβέρνηση. 

Η ύπαρξη οργανωμένου συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου παρέχει, μέσω των 
δικλίδων ασφαλείας του, τη διασφάλιση 
της εύρυθμης λειτουργίας, ως προς την 
επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων 
και σκοπών. Αναφορικά με την αποτελε-
σματικότητα του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου, η τελευταία δεν θα πρέπει να κρί-
νεται από τον αριθμό / ποσότητα των δικλί-
δων, αλλά από την καταλληλότητα αυτών, 
καθώς και από το αν είναι ορθά δομημένο, 
αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και λει-
τουργίες του οργανισμού, στους πόρους 
που χρειάζεται για να λειτουργήσει, αλλά 

και στην αξία που προσθέτει στον ίδιο τον 
οργανισμό. 

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας 

ερμηνεύονται διαφορετικά για κάθε ορ-
γανισμό. Το κοινό στοιχείο τους είναι η 
αναγκαιότητα επαρκούς εξασφάλισης και 
ότι οι σκοποί του οργανισμού πρέπει να 
επιτυγχάνονται. Οι σκοποί που πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να εξυπηρετούνται είναι 
οι ακόλουθοι:
➜ Αξιοπιστία και ακεραιότητα των πλη-
ροφοριών.
➜ Συμμόρφωση με κανόνες, πολιτικές, 
διαδικασίες, νόμους και κανονισμούς.
➜ Προστασία των κεφαλαίων και των εται-
ρικών περιουσιακών στοιχείων εν γένει.
➜ Οικονομική και αποδοτική χρήση των 
εταιρικών πόρων.
➜ Επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Η ουσία του ελέγχου είναι να επιβε-
βαιώνεται ότι οι καθημερινές εργασίες 
πραγματοποιούνται όπως θα πρέπει να 
εκτελεσθούν. Οι έλεγχοι λαμβάνουν χώ-

ρα από τα χαμηλότερα έως τα υψηλότερα 
στρώματα της ιεραρχίας της διοίκησης 
και μπορεί να είναι από απλοί, όπως μια 
έγκριση πληρωμής, έως αρκετά δύσκολοι, 
όπως ο οικονομικός έλεγχος των μηνιαίων 
καταστάσεων.

Ο βασικός σκοπός του ελέγχου θα πρέ-
πει να είναι ο περιορισμός στο ελάχιστο 
των περιπτώσεων να συμβούν σφάλματα 
εκούσια ή ακούσια και να εφαρμόζεται από 
όλα τα στελέχη. Στο πλαίσιο της αναγκαιό-
τητας του εσωτερικού ελέγχου, η δυσκολία 
που υπάρχει στις οικονομικές μονάδες για 
άμεση επίβλεψη όλων των δραστηριοτή-
των και λειτουργιών της έχει οδηγήσει τη 
διοίκηση της οικονομικής μονάδας στη 
λήψη οργανωτικών μέτρων και κανόνων 
για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 
προβλήματος. Στο σύνολό τους, τα οργα-
νωτικά μέτρα που λαμβάνονται, με σκοπό 
την αντιστάθμιση της μείωσης της προσω-
πικής επίβλεψης, αποτελούν το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού. Το 
σύστημα αυτό περιλαμβάνει, δηλαδή, το 
σύνολο των λειτουργιών, διαδικασιών και 

Σχεδιασμός συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου και 
εταιρική διακυβέρνηση 

ΔΡ ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ, PηD
Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Αεροπορίας Αιγαίου

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΎΝΙΔΗΣ, 
Ακαδημαϊκός, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Audencia Business School, Γαλλία

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
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ελέγχων που λαμβάνονται από τη διοίκηση 
και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της εύ-
ρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας 
της οικονομικής μονάδας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο σχεδιασμός του συστήματος εσωτε-
ρικού ελέγχου θα πρέπει να ακολουθεί τα 
παρακάτω βήματα/επίπεδα προκειμένου 
να καταστεί επαρκές έναντι των κινδύνων 
που καλείται να αντιμετωπίσει: 
➜ Εντοπισμός των κινδύνων που θα κλη-
θεί ο οργανισμός να αντιμετωπίσει. 
➜ Εκτίμηση των πιθανοτήτων να εμφανι-
σθεί ο κίνδυνος.
➜ Εκτίμηση της επίδρασης εμφάνισης του 
κινδύνου.
➜ Καθορισμός των αντίστοιχων δικλίδων 
ασφαλείας, που θα πρέπει να εφαρμόζο-
νται για την αποτροπή των κινδύνων. 
➜ Καθορισμός του κόστους του συστή-
ματος, της λειτουργίας και του ελέγχου 
αυτού. 
➜ Εκτίμηση της ωφέλειας που θα προκύ-

ψει από την εγκατάσταση και εφαρμογή 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Δεν υπάρχει τέλειο σύστημα εσωτερι-
κού ελέγχου, ικανό να παρέχει απόλυτη 
ασφάλεια έναντι των κινδύνων στον ορ-
γανισμό. Αντίθετα, το σύστημα θα πρέπει 
να είναι επαρκές έναντι των απορρεόντων 
κινδύνων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, δύ-
ναται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
➜ Οργανόγραμμα, με τα επίπεδα της ιε-
ραρχίας και διάκριση των λειτουργιών. 
Μέσα από το οργανόγραμμα θα πρέπει να 
προσδιορίζεται η περιοχή ευθύνης ανά 
διεύθυνση και τμήμα. 
➜ Περιγραφές θέσεων εργασίας ή αρμο-
διοτήτων ανά τμήμα και οργανική θέση.
➜ Εγχειρίδια λειτουργικών διαδικασιών 
ανά λειτουργία και τμήμα. 
➜ Πρόγραμμα δράσης και υλοποίησης, ανά 
δραστηριότητα, με αναφορά στην επίτευξη 
των στόχων, καθώς και στην αιτιολόγηση 

των αποκλίσεων. 
➜ Καταστατικό, όπου αποτυπώνονται με 
σαφήνεια οι σκοποί του οργανισμού. 
➜ Εταιρικές πολιτικές.
➜ Συστήματα πληροφορικής MIS και μη-
χανογραφημένα συστήματα. 
➜ Επίπεδα εγκρίσεων, εξουσιοδοτήσεων 
και εκπροσώπησης. 
➜ Γενικότερους κανόνες λειτουργίας. 
➜ Σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 
➜ Υποεπιτροπές του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 
➜ Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχε-
διάζεται και λειτουργεί με σκοπό την πα-
ροχή επαρκούς διασφάλισης των στόχων 
του οργανισμού. Το σύστημα θα πρέπει να 
λειτουργεί με λογικό κόστος, εννοώντας 
ότι το κόστος εφαρμογής και λειτουργίας 
του συστήματος δεν θα πρέπει να υπερ-
βαίνει την ωφέλεια που προκύπτει από 
τη λειτουργία του. 
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Τα τελευταία χρόνια ολοένα και πε-
ρισσότερο αποκτά δυναμική η αγο-
ρά των εταιρειών με πολλούς με-
τόχους (stakeholder capitalism). 

Η νόσος Covid-19 αναδεικνύει τη σημασία 
του ορισμού μιας «νέας κανονικότητας» 
για τις επενδύσεις, φέρνοντας ταυτόχρονα 
στο προσκήνιο ότι πέραν από τα οικονομικά 
οφέλη υπάρχει η αξία της δημιουργίας ενός 
κοινωνικού ρόλου. 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΟΠΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Τους τελευταίους μήνες είδαμε αρκετές 
εκκλήσεις για δράση να εντάσσονται στις 
ημερήσιες διατάξεις εκτελεστικών και 
διοικητικών συμβουλίων, έχοντας προκύ-
ψει εν μέρει από προσπάθειες όπως το νέο 
μανιφέστο του Davos ή την επιστολή της 
Επιχειρηματικής Στρογγυλής Τράπεζας 
(Business Roundtable) τον Αύγουστο του 
2019, που επαναπροσδιόριζε τον σκοπό της 
εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα, η επιχειρηματική κοινό-
τητα έχει τεθεί υπό «αυξημένο έλεγχο». Οι 
μέτοχοι θέλουν να γνωρίζουν πώς θα προ-
σαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους 
για να δημιουργήσουν αξία για την επιχεί-
ρηση και την κοινωνία σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα. Αποτελεί μια μετατόπιση από την 
κυριαρχία των μετόχων, η οποία διευρύνει 
τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες λαμβά-
νουν υπόψη τους τις ανάγκες των κοινωνι-

κών εταίρων (shareholders) κατά τη λήψη 
επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η νόσος Covid-19 καταδεικνύει την αλλη-
λεξαρτώμενη σχέση μιας εταιρείας με την 
κοινωνία που υπηρετεί και αναδεικνύει τον 
καίριο ρόλο που έχουν οι περιβαλλοντικοί, 
κοινωνικοί και διακυβερνητικοί (ESG) παρά-
γοντες στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
μιας επιχείρησης. Καθώς συνεχίζουμε να 
πλέουμε στα αχαρτογράφητα νερά της παν-
δημίας, αναδύονται σημαντικά διδάγματα 
που ενισχύουν τη δυναμική του αντίκτυπου 
και των παραγόντων ESG ως την νέα κανο-
νικότητα στις επενδύσεις. 

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΛΛΑΓΗ

Οι επενδυτές διαδραματίζουν κρίσιμο ρό-
λο στην προώθηση της μετάβασης προς την 
αγορά των εταιρειών με πολλούς μετόχους 
ή τον λεγόμενο συμμετοχικό καπιταλισμό 
(stakeholder capitalism). Αυτή τη στιγμή 
υπάρχει μάλιστα ένας αυξανόμενος αριθμός 
μικροεπενδυτών και θεσμικών επενδυτών 
που ελέγχουν διεξοδικά τις εταιρείες με βά-
ση τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τους 
ESG κινδύνους και τις ευκαιρίες που έχουν 
σχέση με τις λειτουργίες τους.

Κάποιοι από αυτούς τους επενδυτές πάνε 
ακόμα παραπέρα, αναζητώντας ευκαιρίες να 
επενδύσουν σε εταιρείες με βάση τον θετικό 
αντίκτυπο που καταφέρνουν να δημιουρ-
γήσουν μέσω των λύσεων που παρέχουν 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους στις κοι-

νωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Πολλά μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύ-

ματα ανταποκρίνονται στη ζήτηση των επεν-
δυτών. Η Goldman Sachs στα τέλη του 2019 
ανακοίνωσε, για παράδειγμα, ότι θα διοχε-
τεύσει US$ 750 δισ. προς επενδύσεις που 
αφορούν το κλίμα και τη συμμετοχική ανά-
πτυξη (inclusive growth). Η BlackRock, ‒ήδη 
ηγέτιδα δύναμη στις βιώσιμες επενδύσεις, 
ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2020 την 
έναρξη του Global Impact Equity Fund της 
ως μέρος της προσπάθειάς της να αυξήσει 
τα βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία του χαρ-
τοφυλακίου της σε US$ 1 τρισ.

Οι διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων, οι 
διαχειριστές hedge fund και οι επενδυτές 
σε υποδομές και ακίνητα αρχίζουν επίσης 
να προχωρούν σε παρόμοιες ενέργειες. Η 
KKR, για παράδειγμα, πρόσφατα έκλεισε 
το Global Impact Fund, αξίας US$ 1,3 δισ. Οι 
TPG και Bain Capital προετοιμάζονται να 
κλείσουν το δεύτερο Fund επενδύσεων με 
κοινωνικό αντίκτυπο (impact investing). 
Τον Φεβρουάριο του 2020, το Carlyle Group 
ανακοίνωσε τη θεματική προσέγγισή του 
στις επενδύσεις, με επίδραση σε όλη την 
εταιρεία. Πολλοί διαχειριστές επενδύσε-
ων με κοινωνικό αντίκτυπο με μακρόχρονη 
πείρα, όπως οι LeapFrog Investments και 
BlueOrchard (που αποκτήθηκε πρόσφατα 
από την Schroders Group) αυξάνουν επίσης 
τη δραστηριότητά τους. 

Οι συζητήσεις των επαγγελματιών της 
KPMG σε ολόκληρο τον κλάδο των οικονο-

Η εξέλιξη της οικονομίας 
τον καιρό της νόσου 

Covid-19
  

ΧΑΡΗΣ ΣΎΡΟΎΝΗΣ
Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG
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μικών υπηρεσιών υποδηλώνουν ότι βρισκό-
μαστε εν μέσω μιας μαζικής μετάβασης, 
καθώς οι επενδυτές επιζητούν να επενδύ-
σουν κεφάλαια σε ευκαιρίες που παρέχουν 
το επιθυμητό προφίλ κινδύνου/απόδοσης 
ταυτόχρονα με κοινωνικό αντίκτυπο. Ακόμα 
και τρίτοι παρατηρητές βλέπουν ότι η αγορά 
των επενδύσεων με κοινωνικό αντίκτυπο 
οδεύει προς μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη.

Η νόσος Covid-19 οδηγεί πολλούς να επα-
νεξετάσουν τόσο τις βασικές αξίες τους όσο 
και τους παράγοντες που δημιουργούν αξία 
για μια επιχείρηση. Κάποιοι από τους παρά-
γοντες αυτούς συνάδουν με τα χαρακτηρι-
στικά εταιρειών με αντίκτυπο, όπως η ευε-
λιξία και η εταιρική κουλτούρα, καθώς και η 
πίστη των υπάλληλων και η αφοσίωση των 
πελατών. Η πρόθεση για θετικό αντίκτυπο 
στα ενδιαφερόμενα μέρη είναι κρίσιμη, και 
ειδικά οι λύσεις που προσφέρει για κοινω-
νικές αλλαγές μέσω του επιχειρηματικού 
της μοντέλου.

Πολλοί πλέον ρωτούν πώς μπορούν 
να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις και τι 
μπορούν να αλλάξουν στο μέλλον ώστε να 
διατηρήσουν αυτά τα οφέλη και να δώσουν 
έμφαση σε αυτά τα χαρακτηριστικά καθώς 
βγαίνουμε από τη νόσο Covid-19. Πώς μπορεί 
αυτό να ενταχθεί πιο γενικά στους επενδυ-
τικούς στόχους;

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης για τη δημι-
ουργία Υπό Διαχείριση Κεφαλαίων (ΥΔΚ)

Άλλη μια αναγκαιότητα που προέκυψε 
από τον Covid-19 είναι η εμπιστοσύνη. Ενώ 
πολλοί επενδυτές υιοθετούν την επιδίω-
ξη κοινωνικού αντίκτυπου ως μέρος της 
επενδυτικής τους προσέγγισης, κάποιοι 
εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους, καθώς 
απουσιάζει μια βασική προσέγγιση για τη 
μέτρηση αλλά και οι σχετικοί ορισμοί του 
αντίκτυπου.

Η άποψή μας είναι ότι εάν οι χρηματοοι-
κονομικοί οργανισμοί θέλουν να αναβαθ-
μίσουν τα προϊόντα τους με αντίκτυπο και 
να προσελκύσουν περισσότερα επενδυτικά 
κεφάλαια, θα χρειαστεί να επικεντρωθούν 
στη βελτίωση της εμπιστοσύνης. Επιπλέον, 
η εμπειρία μας στην ανάπτυξη επενδύσεων 
με κοινωνικό αντίκτυπο δείχνει ότι υπάρ-
χουν τρεις γενικοί τομείς στους οποίους θα 
πρέπει να εστιάσουν οι χρηματοοικονομικοί 

οργανισμοί ώστε να προσελκύσουν τη συμ-
μετοχή των επενδυτών και να δημιουργή-
σουν εμπιστοσύνη.

1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
- Μην υποτιμάτε τη σημασία της επικοι-

νωνίας: Οι επενδυτές θέλουν κάτι περισ-
σότερο από χρηματοοικονομικές εκθέσεις: 
θέλουν να κατανοήσουν τη λογική πίσω 
από την προσέγγιση του διαχειριστή των 
κεφαλαίων τους ως προς τον αντίκτυπο 
και τα σχέδιά του για συνεχή βελτίωση. Η 
βελτιωμένη επικοινωνία ‒που βασίζεται σε 
αξιόπιστα δεδομένα και αποδείξεις‒ είναι 
ουσιαστική.

- Ένταξη ανεξάρτητων φωνών: Ενώ εκ-
φράζονται κάποιες ανησυχίες σχετικά με 
«ξέπλυμα αντίκτυπου» (impact washing), η 
συμμετοχή ανεξάρτητων συμβούλων στον 
σχεδιασμό της προσέγγισής σας ως προς τον 
κοινωνικό αντίκτυπο μπορεί να καθησυχά-
σει τους επενδυτές, ειδικά καθώς εργάζεστε 
για τη δημιουργία τεχνογνωσίας γύρω από 
τον αντίκτυπο στην ομάδα σας. Κάποιοι δια-
χειριστές κεφαλαίων υιοθετούν επίσης την 
αξιολόγηση του αντίκτυπου ως μέρους του 
κλεισίματος του έτους, ώστε να παρέχουν 
στους επενδυτές μια ανεξάρτητη οπτική 
σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζουν την 
προσέγγισή τους.

2. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

- Κοινή οπτική: Οι συζητήσεις μας με 
τους επενδυτές δείχνουν ότι θέλουν να 
γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ενσω-
ματώνονται οι οπτικές και η εμπειρία, και 
ότι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί τους 
επαναλαμβάνουν την προσέγγισή τους κα-
θώς εξελίσσεται η αγορά.

- Επίδειξη πρόθεσης: Ζητείται ολοένα πε-
ρισσότερο από τους χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς να επιδείξουν τη γενική τους 
δέσμευση και ικανότητα να προσφέρουν με-
τρήσιμο αντίκτυπο σε αναλογία και παράλ-
ληλα με τα οικονομικά κέρδη. Οι επενδυτές 
θέλουν να γνωρίζουν πώς βλέπει ο γενικός 
εταίρος τους την πιθανότητα για επενδύσεις 
με αντίκτυπο ευρύτερα στην εταιρεία τους, 
και όχι μόνο σε κάποιο εξειδικευμένο fund.

3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
- Μην μετράτε απλά τον αντίκτυπο, δια-

χειριστείτε τον: Ένας ουσιαστικός τρόπος 
να δείξουμε πρόθεση για αντίκτυπο είναι 
με τη διαχείρισή του ως μέρος της κατοχής 
ενός κεφαλαίου. Οι δείκτες αντίκτυπου μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν για να οδηγήσουν σε 
καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη λει-
τουργία για την επίτευξη αντίκτυπου εκεί 
που θέλουμε, καθώς και να βελτιώσουν ή 
να δημιουργήσουν νέα αξία.

- Αξιολόγηση του καθαρού αντίκτυπου: 
Ενώ η πρόθεση των επενδύσεων με κοι-
νωνικό αντίκτυπο είναι πάντα η επίτευξη 
θετικών αποτελεσμάτων, η πραγματικότητα 
είναι ότι κάποιες φορές μπορεί να υπάρξουν 
ανεπιθύμητες συνέπειες που πρέπει επί-
σης να εξεταστούν. Οι επενδυτές ρωτούν 
σχετικά με τον «καθαρό» θετικό ή αρνητικό 
αντίκτυπο που έχουν οι επενδύσεις τους.

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Χωρίς αμφιβολία, ο κοινωνικός αντίκτυ-

πος θα παίξει σημαντικό ρόλο στις χρημα-
τοοικονομικές υπηρεσίες στον κόσμο που 
θα διαμορφωθεί μετά τη νόσο Covid-19, ελ-
κύοντας ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, πέρα 
από αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως 
επενδυτές αντικτύπου (impact investors). 
Με έναν αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσε-
ων να δηλώνουν ότι ωθούνται από κάποιο 
σκοπό, και τη δυναμική που αναπτύσσεται 
για την καθιέρωση προτύπων σχετικά με 
τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
διακυβερνητικούς (ESG) παράγοντες και τα 
πλαίσια και τους δείκτες αντικτύπου, η δου-
λειά των διαχειριστών και ιδιοκτητών πε-
ριουσιακών στοιχείων θα γίνει πιο εύκολη.

Ενώ ενθαρρύνουμε τα χρηματοοικονομι-
κά ιδρύματα να επιδιώκουν τη δημιουργία 
εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους 
επενδυτές τους, είμαστε επίσης υπέρμα-
χοι της συνεχιζόμενης συνεργασίας των 
εταιρειών με τον κλάδο του. Θα απαιτηθούν 
μάλιστα συντονισμένες ενέργειες σε ολό-
κληρο το οικοσύστημα των επενδύσεων 
αντικτύπου, εάν ο κλάδος θέλει να ελπίζει 
σε ανάπτυξη σε αυτή την αγορά.

Η αντιμετώπιση του αντίκτυπου ως ανα-
πόσπαστο μέρος των επενδυτικών αποφά-
σεων είναι το μέλλον και μονόδρομος του 
χρηματοοικονομικού κλάδου.
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Η έρευνα «Διασφαλίζοντας την 
ηγετική θέση το 2025», η δεύτερη 
Ευρωπαϊκή Έρευνα 2020 της BDO, 
δημοσιεύτηκε πριν από το ξέσπα-

σμα της κρίσης του Covid-19 παγκοσμίως. Τό-
τε, οι επικεφαλής ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
μας ενημέρωναν ότι σχεδίαζαν την επιδίωξη 
επιθετικής ανάπτυξης, οδηγούμενοι από επεν-
δύσεις σε τεχνολογία, ταλέντα και καινοτομία 
προϊόντων –αλλά τώρα οι προτεραιότητές τους 
έχουν μετατοπιστεί αισθητά.

Η ανάπτυξη δεν έχει τεθεί εκτός ημερήσιας 
διάταξης, αλλά μια νέα πραγματικότητα συνε-
πάγεται ότι η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων 
είναι το βασικό στοιχείο και οι οργανισμοί τώρα 
επανεξετάζουν τα λειτουργικά τους μοντέλα.

Ο κόσμος θα αλλάξει λόγω του Covid-19. Οι 
επιχειρήσεις πρέπει να οραματιστούν μια νέα 
πραγματικότητα το συντομότερο δυνατόν –και 
να επανεξετάσουν τη θέση τους σε αυτήν. 

Με μια τέτοια πρωτοφανή αλλαγή να λαμβά-
νει χώρα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστη-
μα, η BDO αποφάσισε να συζητήσει εκ νέου με 
τους επικεφαλής ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
ώστε να κατανοήσει πώς έχουν αλλάξει οι από-

ψεις τους. Η έρευνά μας διερευνά τις πρακτι-
κές αλλαγές που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν οι 
επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα, ώστε να μπορέ-
σουν να επιβιώσουν τώρα και να οδηγηθούν σε 
επιτυχία μακροπρόθεσμα, μόλις υποχωρήσει η 
κρίση δημόσιας υγείας. Συνομιλήσαμε με 244 
επικεφαλής επιχειρήσεων σε 8 ευρωπαϊκές 
αγορές: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιτα-
λία, Νορβηγία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. 
Θέλαμε να μάθουμε ποια άμεσα βήματα είχαν 
κάνει οι επικεφαλής των επιχειρήσεων για 
να ανταποκριθούν στην παγκόσμια πανδημία. 
Κυρίως θέλαμε να εξετάσουμε πώς έχουν αλ-
λάξει οι στρατηγικές φιλοδοξίες τους και οι 
επιχειρησιακές προτεραιότητές τους από την 
τελευταία μας έρευνα, πριν από 6 μήνες.

Η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι από τότε 
που η BDO δημοσίευσε την πρώτη ευρωπαϊκή 
έρευνα, τον Φεβρουάριο του 2020, η πανδημία 
του Covid-19 έχει ανατρέψει τα δεδομένα στον 
επιχειρηματικό κόσμο. Ενώ όμως το 39% των 
ερωτηθέντων έχουν αντιμετωπίσει σημαντική 
απώλεια εσόδων και έχουν δει τα οικονομικά 
τους να υφίστανται σημαντική πίεση, δεν έχουν 
υποστεί όλες οι επιχειρήσεις ζημίες στον ίδιο 

βαθμό: το 20% έχουν υποστεί περιορισμένες 
διαταραχές στη λειτουργία τους και μπορούν να 
συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους.

Η επίπτωση του COVID-19 ήταν πολύ 
δύσκολη, αλλά όχι για όλους

Σχεδόν τέσσερις στις δέκα (39%) ευρωπαϊ-
κές επιχειρήσεις με τις οποίες μιλήσαμε πε-
ριέγραψαν την επίπτωση της πανδημίας ως 
«σημαντική» ή «μεγάλη», με το 30% να πρέπει 
να μειώσει το προσωπικό ή τους μισθούς για να 
επιβιώσει. Χωρίς κρατική στήριξη, ένας στους 
πέντε οργανισμούς (20%) αναφέρει ότι θα είχε 
κλείσει. Ένα ενθαρρυντικό ποσοστό 20% δη-
λώνει ότι η επίπτωση για τον οργανισμό τους 
είναι περιορισμένη.

Οι επικεφαλής επιχειρήσεων προβλέπουν 
δύσκολο μακροοικονομικό κλίμα στο μέλλον

Περισσότεροι από τους μισούς (55%) πιστεύ-
ουν ότι οι οικονομικές προοπτικές για την Ευ-
ρώπη θα επιδεινωθούν στους επόμενους έξι 
μήνες, ενώ μόνο το ένα τέταρτο (25%) πιστεύει 
ότι οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας τους 
θα βελτιωθούν έως το τέλος του έτους.

Ευρωπαϊκή έρευνα: 
Καταπολέμηση της 

κρίσης με επιχειρηματική 
ανθεκτικότητα

BDO 
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Οι αναπτυξιακές προσδοκίες 
εξισορροπούνται εκ νέου, με μια στροφή 
προς την ανθεκτικότητα και τη μείωση των 
εξόδων

Αν και το 20% των ερωτηθέντων δηλώνουν 
ότι συνεχίζουν να επιδιώκουν επιθετική ανά-
πτυξη, το επιχειρηματικό αίσθημα έχει αλλάξει 
σημαντικά. Όταν ρωτήθηκαν για την κορυφαία 
επιχειρηματική τους προτεραιότητα στους 
επόμενους έξι μήνες, το 21% των επικεφαλής 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τονίζουν τη μείω-
ση των γενικών εξόδων και επιχειρηματικών 
δαπανών –σε σύγκριση με μόλις πριν από έξι 
μήνες, όταν η κορυφαία επιχειρηματική προ-
τεραιότητα ήταν η προσέλκυση και διατήρηση 
υψηλής ποιότητας ταλέντων.

Η πανδημία ανέδειξε τις αδυναμίες της 
εφοδιαστικής αλυσίδας

Το 45% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι ο 
Covid-19 έχει αναδείξει αδυναμίες στην εφο-
διαστική αλυσίδα τους. Περισσότεροι από το 
ένα τρίτο (36%) αναφέρουν ότι τουλάχιστον 
ένας από τους βασικούς προμηθευτές τους έχει 
σταματήσει τις εμπορικές συναλλαγές αυτή 

την περίοδο. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες 
από αυτές τις επιχειρήσεις (59%) δηλώνουν 
ότι θα λάβουν μέτρα για τη διαφοροποίηση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας τους καθώς εξέρχονται 
από την κρίση.

Τα στελέχη στοχεύουν σε σημαντικές 
αλλαγές στα επιχειρηματικά τους μοντέλα

Η κρίση έχει οδηγήσει σε μια θεμελιώδη 
επανεξέταση των επιχειρηματικών μοντέλων, 
με το 44% να σχεδιάζει να επιφέρει αλλαγές 
ανταποκρινόμενο στην κρίση. Το 9% δηλώνει 
ότι σχεδιάζει μια ριζική αλλαγή του επιχειρη-
ματικού τους μοντέλου. Η ψηφιοποίηση και 
η επανεξέταση της εμπειρίας των πελατών 
κατατάσσονται ως κορυφαίες προτεραιότητες 
στους τομείς στους οποίους επιδιώκουν να 
πραγματοποιήσουν αλλαγές οι ερωτηθέντες.

Οι νέοι τρόποι εργασίας αναμφίβολα θα 
παραμείνουν μακροπρόθεσμα

Οι επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν γρήγορα 
στην ευέλικτη και κατ’ οίκον εργασία. Περισ-
σότεροι από τους μισούς (56%) αναφέρουν ότι 
τα αυξημένα επίπεδα κατ’ οίκον εργασίας θα 

παραμείνουν μετά την υποχώρηση των κινδύ-
νων για τη δημόσια υγεία.

ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ: 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

Δεδομένης της βαρύτητας της άμεσης 
επίπτωσης του Covid-19, οι επικεφαλής επι-
χειρήσεων χρειάστηκε να λάβουν μια σειρά 
σκληρών αποφάσεων για να περιορίσουν την 
οικονομική ζημία. Σε αυτή την πρώτη φάση 
της κρίσης, η πλειονότητα των ερωτηθέντων 
της έρευνας (77%) αντέδρασαν με στροφή σε 
κατ’ οίκον εργασία. Άλλες τολμηρές αποφάσεις 
που έλαβαν περιλαμβάνουν: το 30% προέβη σε 
προσωρινές απολύσεις ή μείωση μισθών, το 
28% σε αναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων 
με προμηθευτές και το 21% σε προσωρινή ανα-
στολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
τους (βλ. Σχήμα 2).

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσό-
τερο από τον COVID-19 είναι αυτές που είναι 
πιθανότερο να κατέφυγαν σε αυτά τα βραχυ-
πρόθεσμα μέτρα. Για παράδειγμα, μεταξύ των 
ερωτηθέντων που περιγράφουν την επίπτωση 
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ως «σημαντική» ή «μεγάλη» για την επιχείρη-
σή τους, το 54% μείωσε το προσωπικό ή τους 
μισθούς και το 37% ανέστειλε τις επιχειρημα-
τικές δραστηριότητες.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ 
ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Για να ξεπεραστούν οι προκλητικές οικο-
νομικές συνθήκες στο μέλλον, οι επικεφαλής 
θα πρέπει να περάσουν τους επόμενους μήνες 
οικοδομώντας μεγαλύτερη οικονομική και λε-
πτουργική ανθεκτικότητα για την επιχείρησή 

τους.
Καθώς οι οργανισμοί εξέρχονται από την 

άμεση κρίση, αναμένουν ότι το επιχειρηματικό 
περιβάλλον θα παραμείνει δύσκολο βραχυπρό-
θεσμα. Περισσότεροι από τους μισούς (55%) 
πιστεύουν ότι το επιχειρηματικό κλίμα σε ολό-
κληρη την Ευρώπη θα επιδεινωθεί τους επό-
μενους έξι μήνες, σε σύγκριση με το μόλις 20% 
που πιστεύει ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν.

Ομοίως, μια μικρή πλειοψηφία (52%) πιστεύ-
ει ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα τους 
θα επιδεινωθεί για το υπόλοιπο του έτους. 
Μεταξύ των πιο απαισιόδοξων σχετικά με το 

μέλλον είναι οι ερωτηθέντες από την Ισπα-
νία (68% προβλέπουν επιδείνωση της εθνικής 
εικόνας), τη Γερμανία (67%) και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (63%).

Μόνο η Νορβηγία σπάει το καλούπι, με το 
33% να προβλέπει βελτίωση των οικονομικών 
συνθηκών σε εθνικό επίπεδο, σε σύγκριση με 
το 27% που πιστεύει ότι τα πράγματα θα επι-
δεινωθούν.

Οι ερωτηθέντες της έρευνάς μας είναι πιο 
αισιόδοξοι για τις δικές τους προοπτικές –το 
25% λέει ότι οι οικονομικές επιδόσεις της εται-
ρείας τους είναι πιθανό να βελτιωθούν– αλλά 
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σε σύγκριση με το μακροοικονομικό τοπίο, τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι το οικονομικό σύν-
νεφο του Covid-19 θα συνεχίζει να μας επισκι-
άζει για αρκετό χρονικό διάστημα (βλ. Σχήμα 3).

Σε κάθε έναν από τους 3 δείκτες που αναφέ-
ρονται στο Σχήμα 3, το συναίσθημα έχει μετα-
κινηθεί αισθητά τους τελευταίους έξι μήνες. 
Στην προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη στα 
τέλη του 2019, το 38% ήταν αισιόδοξο ότι οι προ-
οπτικές για τον οργανισμό τους θα βελτιωθούν, 
σε σύγκριση με μόλις το 25% τώρα. Πριν από 
έξι μήνες, το 10% πίστευε ότι οι προοπτικές 
τους θα χειροτέρευαν: τώρα αυτός ο αριθμός 
αυξήθηκε στο 34%.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ: 
ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η νέα λειτουργική πραγματικότητα του 
Covid-19 επιφέρει νέες επιχειρηματικές προτε-
ραιότητες. Όταν ερωτήθηκαν για τη μελλοντική 
στρατηγική τους κατεύθυνση υπό το πρίσμα 
του Covid-19, το ένα τρίτο των επικεφαλής ευ-
ρωπαϊκών επιχειρήσεων (31%) αναφέρουν ότι 
έχουν αλλάξει τη στρατηγική τους φιλοδοξία 
ως απάντηση στην πανδημία. Τώρα επικεντρώ-

νονται στη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα 
και τη σταθερότητα, παρά στην ανάπτυξη (βλ. 
Σχήμα 4).

Αν και η ανάπτυξη παραμένει σημαντι-
κή προτεραιότητα για τους επικεφαλής της 
έρευνάς μας, αυτή αφορά ένα πολύ μικρότερο 
ποσοστό οργανισμών σε σύγκριση με το πο-
σοστό πριν από έξι μήνες. Μόλις το 20% των 
ερωτηθέντων δηλώνουν τώρα ότι εστιάζουν 
στην επιθετική αύξηση του μεριδίου αγοράς 
τους, σε σύγκριση με το 35% στα τέλη του 2019.

Ωστόσο, ο Covid-19 δεν χρειάζεται να ελαχι-
στοποιήσει τις προσδοκίες. Όπως μας ανέφερε 
μια βιοτεχνία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, 
«αφιερώσαμε τον χρόνο αυτό για να αυξήσουμε 
την ταχύτητα και την εστίαση της έρευνας και 
ανάπτυξής μας, ώστε να προωθήσουμε το προϊ-
όν μας στην αγορά. Γνωρίζουμε ότι αν μπορού-
με να επιβιώσουμε μετά από αυτό, μπορούμε 
να επιβιώσουμε μετά από οτιδήποτε».

Οι οργανισμοί που επλήγησαν περισσότερο 
από τον Covid-19 θα κάνουν τις μεγαλύτερες 
στρατηγικές προσαρμογές για το μέλλον: το 
37% αυτών που περιγράφουν την επίπτωση 
του Covid-19 ως «σοβαρή» ή «μεγάλη» λένε 
ότι έχουν προσαρμόσει τη στρατηγική τους 

φιλοδοξία υπό το πρίσμα των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο οργανισμός τους.

Υπάρχουν επίσης διαφορές στην έρευνά μας 
μεταξύ των προσεγγίσεων που ακολουθούν 
οι διάφοροι κλάδοι. Το 48% των επιχειρήσεων 
καταναλωτικών προϊόντων, για παράδειγμα, 
λένε ότι έχουν προσαρμόσει τη στρατηγική 
τους φιλοδοξία, σε σύγκριση με μόλις το 21% 
των επιχειρήσεων χρηματοπιστωτικών υπη-
ρεσιών. Οι επιχειρήσεις τεχνολογίας και τηλε-
πικοινωνιών είναι αυτές που αισθάνονται πιο 
σίγουρες για τις μελλοντικές προοπτικές τους, 
με το 36% να επιδιώκει επιθετική αύξηση του 
μεριδίου αγοράς.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΙΤΩΝ: ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΛΥΣΙΔΑ

Ο Covid-19 ανέδειξε τα ευάλωτα σημεία 
των εφοδιαστικών αλυσίδων πολλών οργανι-
σμών, ιδίως εκείνων των επιχειρήσεων που 
παραδοσιακά βασίζονταν σε ένα μικρό αριθμό 
έμπιστων προμηθευτών. Η έρευνά μας δείχνει 
ότι λίγο λιγότεροι από τους μισούς (45%) επικε-
φαλής ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που ερωτή-
θηκαν πιστεύουν ότι ο Covid-19 ανέδειξε ότι η 

Η διαφορά μεταξύ προτεραιοτήτων αναδεικνύεται 
ακόμα πιο έντονα όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες 
να προσδιορίσουν τον σημαντικότερο παράγοντα που 
οδηγεί στην επιτυχία τους. Σήμερα το 21% αναφέρει ότι η 
μείωση γενικών εξόδων και λοιπών επιχειρηματικών δαπα-
νών αποτελεί τη βασική προτεραιότητά τους, ενώ βασική 
προτεραιότητα το 2019 ήταν η προσέλκυση και η διατήρηση 
προσωπικού. Το ποσοστό που αναδεικνύει τη μείωση των 
εξόδων ως τη βασική προτεραιότητα αυξάνεται στο 29% 
για τις επιχειρήσεις που περιγράφουν την επίπτωση της 
COVID-19 ως «σημαντική» ή «μεγάλη».

Το ποσοστό των επικεφαλής που δίνουν προτεραιότητα 
στις επενδύσεις στην τεχνολογία παραμένει αμετάβλητο 
στο 15%, αλλά είναι σαφές ότι η λογική των επενδύσεων 
σε τεχνολογία έχει αλλάξει για πολλές επιχειρήσεις. Πριν 
από έξι μήνες οι επενδύσεις στην τεχνολογία τέθηκαν σε 
προτεραιότητα ως ένας τρόπος για να προωθηθεί η αύξηση 
εσόδων και να βρεθούν καινοτόμες λύσεις για του πελάτες: 
το τελευταίο τρίμηνο, πολλές επιχειρήσεις έχουν επικε-
ντρώσει τις επενδύσεις σε τεχνολογία στη διασφάλιση της 
στήριξης του εργατικού δυναμικού τους για να εργαστούν 
εξ αποστάσεως, μετατρέποντας τις επικοινωνίες με τους 
πελάτες σε ηλεκτρονικές και αυξάνοντας την επιχειρησιακή 
αποδοτικότητα. (Βλ. Σχήμα 6)
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εφοδιαστική αλυσίδα τους είναι πιο ευάλωτη 
από όσο πίστευαν στο παρελθόν (βλ. Σχήμα 7).

Δύο συστατικά των ανθεκτικών επιχειρήσεων 
είναι η έξυπνη πολιτική προμηθειών και η ισχυρή 
διαχείριση προμηθευτών –αλλά ο Covid-19 κα-
θιστά αυτές τις δυνατότητες πιο προκλητικές. 
Πάνω από το ένα τρίτο (36%) των επιχειρήσεων 
αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας σημαντικός 
προμηθευτής έπαψε να δραστηριοποιείται λό-
γω της κρίσης. Και σχεδόν τέσσερις στους δέκα 
(38%) προβλέπουν ότι η προμήθεια αγαθών θα 
καταστεί πιο δύσκολη καθώς εξέρχονται από 
την αρχική φάση αντίδρασης στην πανδημία.

Οι οργανισμοί πρέπει να επικεντρωθούν στις 
αλλαγές που μπορούν να κάνουν για να οικοδο-
μήσουν την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας τους στο μέλλον. Περισσότερες από 
τις μισές (59%) επιχειρήσεις που ρωτήσαμε θα 
επιδιώξουν τη διαφοροποίηση της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας τους με την οικοδόμηση σχέσε-
ων με νέους προμηθευτές. Αυτό θα πρέπει να 
σημαίνει ότι αν ένας σημαντικός προμηθευτής 
καταστεί αφερέγγυος ή δεν είναι σε θέση να 
εκτελέσει τις παραγγελίες, ένα άλλο μέρος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας θα είναι σε θέση να 
αναπληρώσει το κενό.

Άλλες επιχειρήσεις μας λένε ότι διερευνούν 
την πιθανότητα μεταφοράς ορισμένων επι-
χειρηματικών διαδικασιών εσωτερικά, όπως 
τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, τα οποία 
παραδοσιακά ανατίθενται σε συνεργάτες στο 
εξωτερικό. Άλλοι θα ακολουθήσουν πιο πει-
θαρχημένες προσεγγίσεις όσον αφορά τη δια-
χείριση των προμηθευτών. «Ελέγχουμε όλους 
τους υπάρχοντες και πιθανούς προμηθευτές με 
βάση νέα κριτήρια, όπως η συνέχιση των υπη-
ρεσιών σε περίπτωση κρίσης, και στη συνέχεια 
θα επιδιώξουμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις με 
τους επιλεγμένους προμηθευτές που μπορούν 
να μας εξυπηρετήσουν καλύτερα», αναφέρει 
μια γαλλική βιοτεχνία.

Παρομοίως, ορισμένες επιχειρήσεις επιδι-
ώκουν να επαναπατρίσουν τις παραγωγικές 
διαδικασίες για να βελτιώσουν τους χρόνους 
παράδοσης και να αυξήσουν την ταχύτητα με 
την οποία κυκλοφορούν τα προϊόντα στην αγο-
ρά. «Ήθελα να βεβαιωθώ ότι η παραγωγή μέσων 
ατομικής προστασίας πραγματοποιείται στη 

Δανία», αναφέρει μια δανική κατασκευαστική 
εταιρεία που ρωτήσαμε. «Αποδείχθηκε προ-
βληματικό το να βασιζόμαστε στην παραγωγή 
από την Ασία όταν ο κόσμος κατεβάζει ρολά».

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ: 
ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Αν και ο Covid-19 προτρέπει τους οργανι-
σμούς να λαμβάνουν υπόψη την ανθεκτικότητα 
και τη σταθερότητα βραχυπρόθεσμα, δεν θα 
πρέπει να τους αποθαρρύνει από την επιδίωξη 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών φιλοδοξιών.

Ένα μονοπάτι που μπορούν να ακολουθή-
σουν οι επιχειρήσεις στον δρόμο προς την 
ανάκαμψη από την κρίση είναι να αλλάξουν 
το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η σκληρή 
πραγματικότητα αυτής της κρίσης δίνει στους 
επικεφαλής την ευκαιρία να επανεξετάσουν το 
τρέχον επιχειρηματικό τους μοντέλο –και, σε 
σημαντικό βαθμό, να δουν αν θα τους βοηθήσει 
να επιτύχουν στο μέλλον. Το 44% των επικε-
φαλής της έρευνάς μας αναφέρουν ότι αναμέ-
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νουν κάποια αλλαγή στο επιχειρηματικό τους 
μοντέλο ως απάντηση στον Covid-19, με το 9% 
να στοχεύει σε ριζικές αλλαγές (βλ. Σχήμα 9).

Όσοι στοχεύουν σε σημαντικές αλλαγές 
πιστεύουν ότι πρόκειται για μια ευκαιρία να 
εξέλθουν από την κρίση ως μια πολύ διαφορε-
τική αλλά ισχυρότερη επιχείρηση. Προσπαθούν 
να μετατρέψουν τις υπηρεσίες οργανωτικής 
υποστήριξης (back-office) και εξυπηρέτησης 
κοινού (front-office), τον τρόπο με τον οποίο 
καλλιεργούν σχέσεις με τους πελάτες, καθώς 
και το μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Όπως και πριν, αυτοί που επλήγησαν πε-
ρισσότερο από την πανδημία αναμένεται να 
κάνουν τις πιο μετασχηματιστικές αλλαγές. 
Μεταξύ των επιχειρήσεων που περιγράφουν 
την επίπτωση της Covid-19 ως σημαντική ή 
μεγάλη, το ένα τέταρτο (25%) στοχεύει σε ριζι-
κές αλλαγές στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Για πολλούς από τους οργανισμούς που ερευ-
νήσαμε, η προτεινόμενη διαδρομή τους προς 
την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου 
περιλαμβάνει την υιοθέτηση της ψηφιοποί-
ησης σε μεγαλύτερο βαθμό. Επιδιώκουν να 

προσφέρουν περισσότερες διαδικασίες πώ-
λησης και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικά, 
για παράδειγμα, και θέλουν να υποστηρίξουν 
τους υπαλλήλους τους ώστε να χρησιμοποιούν 
περισσότερα ψηφιακά εργαλεία –καλύτερα.

Για μια επιχείρηση χονδρικής με έδρα το 
Ηνωμένο Βασίλειο στην έρευνά μας, η ψηφι-
οποίηση του μοντέλου τους έχει οδηγήσει σε 
αύξηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας. 
«Έχουμε ανακαλύψει ότι μπορούμε να έχου-
με το ίδιο επίπεδο πωλήσεων με λιγότερους 
ανθρώπους και έτσι θα εξετάσουμε προσε-
κτικά τα επίπεδα παραγωγικότητάς μας κα-
θώς προχωράμε μπροστά, πράγμα που θα μας 
επιτρέψει να ανταποκριθούμε καλύτερα. Θα 
πρέπει να αναβαθμίσουμε την ηλεκτρονική 
μας δραστηριότητα, καθώς αυτή η πλευρά της 
επιχείρησής μας έχει ανθήσει και το βλέπουμε 
να συνεχίζεται μετά την κρίση».

Στους τομείς που στοχεύουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό αλλαγής του επιχειρηματικού μοντέλου 
περιλαμβάνονται οι ΜΚΟ (22% με στόχο τη ρι-
ζική αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου) και οι 
επαγγελματικές υπηρεσίες (19%). Πρόκειται για 

δύο τομείς που παραδοσιακά στηρίζονταν στη 
φυσική παρουσία και την αφιέρωση χρόνου σε 
πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία με τους 
πελάτες τους.

 Καθώς οι ευκαιρίες για προσωπική επαφή 
μειώθηκαν τους τελευταίους μήνες, οι οργα-
νισμοί στους τομείς αυτούς χρειάστηκε να 
βρουν νέους τρόπους για να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στους πελάτες –γεγονός που 
με τη σειρά του δημιούργησε καινοτόμες ιδέες 
τις οποίες μπορούν να υιοθετήσουν στο μέλλον.

Αλλά οι επιχειρήσεις που έχουν αντιμετω-
πίσει καλύτερα τη θύελλα του Covid-19 μέχρι 
στιγμής δεν πρέπει να εφησυχάσουν. Μπο-
ρεί να αναμένουν να ανακάμψουν γρήγορα 
με μικρές αλλαγές στο επιχειρηματικό τους 
μοντέλο, αλλά αισθάνονται το ίδιο οι πελάτες 
και οι υπάλληλοί τους; Οι συνηθισμένοι τρό-
ποι επαφής και επικοινωνίας έχουν αλλάξει 
ριζικά τους τελευταίους τρεις μήνες και οι 
επιχειρήσεις που δεν το αναγνωρίζουν αυτό 
και συνεχίζουν χωρίς να ασπάζονται αυτές τις 
αλλαγές μπορεί να χάσουν το ανταγωνιστικό 
τους πλεονέκτημα στην αγορά.
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ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

Κατά τη διάρκεια της άμεσης ανταπόκρισης 
στην πανδημία Covid-19, μια συντριπτική πλει-
οψηφία των επιχειρήσεων μετατόπισε τους 
εργαζόμενούς της στην κατ’ οίκον εργασία. Η 
έρευνα μας αποκαλύπτει ότι το ένα τέταρτο 
(26%) μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου σε κατ’ οίκον 
εργασία, με άλλα δύο τρίτα (67%) να μετακινούν 
μόνο μέρος του προσωπικού τους σε κατ’ οίκον 
εργασία (βλ. Σχήμα 10).

Πολλές επιχειρήσεις έχουν εκτιμήσει τη 
θετική επίπτωση που είχε αυτό στην ευημε-
ρία και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων. 
«Είναι πιθανό να υιοθετήσουμε περισσότερη 
κατ’ οίκον εργασία στο μέλλον», αναφέρει μια 
νορβηγική κατασκευαστική εταιρεία. «Είναι 
καλό για τους υπαλλήλους μας με μικρά παιδιά, 
και οδηγεί σε λιγότερες αναρρωτικές άδειες 
λόγω ασθένειας και μεγαλύτερη συνολική δυ-
νατότητα εργασίας».

Η έρευνα μας αποκαλύπτει ότι αυτή η τάση 
προς νέους τρόπους εργασίας είναι πιθανό να 
συνεχιστεί μόλις υποχωρήσει ο άμεσος κίν-
δυνος για τη δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 
τους μισούς (56%) προβλέπουν ότι θα έχουν 
περισσότερους κατ’ οίκον εργαζομένους στην 
επιχείρησή τους, ακόμη και όταν αρθούν εντε-
λώς οι περιορισμοί απαγόρευσης κυκλοφορί-
ας, σε σύγκριση με το επίπεδο της κατ’ οίκον 
εργασίας πριν από την έναρξη της πανδημίας.

Όταν ζητήσαμε από τους επικεφαλής να 
προσδιορίσουν ποσοτικά την προβλεπόμενη 
μακροπρόθεσμη αύξηση της κατ’ οίκον εργασί-
ας για την επιχείρησή τους, μας είπαν ότι ανα-
μένουν μια μέση αύξηση της τάξης του 37%. 
Αυτό ισοδυναμεί με μια μέση αύξηση πάνω 
από 1.250 επιπλέον εργαζομένων κατ’ οίκον για 

κάθε μία από τις επιχειρήσεις στην έρευνά μας.
Αυτή η αύξηση στην κατ’ οίκον εργασία θα 

έχει βαθιές επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, την επικοινωνία με τους 
εργαζόμενούς τους, την καλλιέργεια σχέσεων 
μαζί τους και την προώθηση της παραγωγικό-
τητας των εργαζομένων.
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Η πανδημία του Covid-19 ήρθε να 
αλλάξει ραγδαία και συθέμελα 
τα δεδομένα του κοινωνικού, 
οικονομικού και επιχειρημα-

τικού περιβάλλοντος σε όλη την υφήλιο. Το 
πρώτο μέλημα όλων είναι η αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων στην υγεία των πολιτών 
και οι εθνικές προσπάθειες επικεντρώνο-
νται στον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού. 
Όμως οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικο-
νομία, αν και δεν μπορούν ακόμη πλήρως να 
εκτιμηθούν, θα είναι σίγουρα σημαντικές και 
οι αποτελεσματικές στρατηγικές επιλογές 
για την επιτυχημένη διαχείριση των προ-
κλήσεων αποτελούν το ζητούμενο πλέον 
από τις επιχειρήσεις.  

Προκειμένου, συνεπώς, να προστατέψουν 
τους εργαζομένους τους, να προσαρμόσουν 
το μοντέλο λειτουργίας τους στα νέα δεδο-
μένα και να διαχειριστούν προβλήματα ρευ-
στότητας και διαταραχών στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, καθίσταται απαραίτητο οι επιχει-
ρήσεις να επιδείξουν υψηλή ευελιξία. Ακο-
λούθως, η διασφάλιση της επιχειρησιακής 
συνέχειας και η διατήρηση της πελατειακής 
τους βάσης απαιτεί την επίδειξη πρωτοφα-
νούς ανθεκτικότητας και διάρκειας.  

Σε αυτές τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθή-
κες, γεννώνται ερωτήματα για τη σχετική 
θέση των οικογενειακών επιχειρήσεων. 
Υπάρχουν επιπλέον προκλήσεις που θα κλη-

θούν να διαχειριστούν; Ποιοι παράγοντες θα 
διαμορφώσουν την επιτυχημένη ηγεσία σε 
αυτήν την κρίση; Υπάρχουν άραγε ανταγω-
νιστικά πλεονεκτήματα που δύνανται να 
τις στηρίξουν; 

Διεθνείς μελέτες που έχουν γίνει για την 
«ανθεκτικότητα» των οικογενειακών επιχει-
ρήσεων σε περιόδους οικονομικών κρίσεων 
και εξωγενών απειλών έχουν δείξει ότι οι οι-
κογενειακές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται 
καλύτερα από τις υπόλοιπες, κυρίως λόγω:
î Ευελιξίας και ταχύτητας στη λήψη απο-
φάσεων.
î Ταύτισης της οικογένειας με την επιχείρη-
ση και ισχυρών συναισθηματικών δεσμών 
με αυτήν, που θέτουν ως προτεραιότητα την 
επιβίωση της επιχείρησης και οδηγούν στη 
λήψη αποφάσεων υψηλότερου ρίσκου. 
î Συνοχής μεταξύ ιδιοκτητών, διοίκησης 
και υπαλλήλων, που επιτυγχάνει συντονι-
σμό και προσανατολισμό των προσπαθειών 
όλων προς την επιτυχή αντιμετώπιση των 
δυσκολιών.
î Οικονομικής στήριξης από την οικογέ-
νεια και 
î Στήριξης από πελάτες, προμηθευτές και 
τραπεζικά ιδρύματα λόγω των μακροπρό-
θεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης που έχουν 
διαμορφωθεί.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η διατή-
ρηση και ενίσχυση της «εμπιστοσύνης», είτε 

προς και από τους εργαζόμενους είτε προς 
και από τις υπόλοιπες ομάδες συμφερόντων 
(stakeholders), αναδεικνύεται σε ένα ση-
μαντικό παράγοντα επιτυχούς διαχείρισης 
κρίσεων, ο οποίος επιβεβαιώνεται και από 
τις πρόσφατες μελέτες του Edelman Trust 
Barometer. 

Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα συμπεράσμα-
τα που προέκυψαν από την έρευνα που διε-
ξήγαγε το 2019 και αφορά στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις, αξίζει να επισημάνουμε ότι:
î  Το 69% του πληθυσμού εμπιστεύεται τις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό εμπιστοσύνης του πληθυ-
σμού προς τις επιχειρήσεις γενικώς ανέρχε-
ται σε 56%. Αυτό δηλώνει ένα πλεονέκτημα 
13% για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. 
î Επίσης, το 64% των υπαλλήλων των με-
γάλων οικογενειακών επιχειρήσεων θεωρεί 
ότι οι επιχειρήσεις τους παραμένουν πιστές 
στις αξίες τους και ενεργούν βάσει αυτών, 
γεγονός που δίνει προβάδισμα 10% στις οι-
κογενειακές επιχειρήσεις. 

Η σημασία αυτών των πλεονεκτημάτων 
υπογραμμίζεται και από σημερινή έρευνα 
του Edelman Trust Barometer (Απρίλιος 
2020) για τη διατήρηση της αξίας του brand 
στην περίοδο του κορωνοϊού και η οποία 
έδειξε ότι:
î  1 στους 3 καταναλωτές διέκοψε τη χρήση 
κάποιου επώνυμου προϊόντος όταν θεώρησε 

To «οικογενειακό 
επιχειρείν» 
συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην 
εποχή του Covid-19

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΎΖΏΗ

Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG
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ότι η επιχείρηση δεν ανήλθε στο ύψος των 
περιστάσεων.
î  το 90% θεωρεί ότι η ύψιστη προτεραιό-
τητα των επιχειρήσεων πρέπει να είναι η 
προστασία της υγείας και της οικονομικής 
ασφάλειας υπαλλήλων και προμηθευτών, 
ακόμα και με οικονομική ζημία για τις ίδιες 
τις επιχειρήσεις, και 
î  το 71% δηλώνει ότι θα αποσύρει την εμπι-
στοσύνη του από brands και επιχειρήσεις 
που θα προτάσσουν τα κέρδη πριν τους αν-
θρώπους.

Συνεπώς, σήμερα, περισσότερο από οπο-
τεδήποτε στο παρελθόν, οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις θα πρέπει: α) να διαφυλάξουν 
την εμπιστοσύνη που με κόπο έχουν κερ-
δίσει, β) να στηριχθούν στα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά τους, γ) να διαχειριστούν τυχόν 
αδυναμίες και δ) να επιδείξουν μία υπεύθυ-
νη και συνεπή, προς την οικογενειακή τους 
ταυτότητα, συμπεριφορά, που θα τους επι-
τρέψει να μετατρέψουν τα χαρακτηριστικά 
αυτά σε ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματα. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουν και στα 
ακόλουθα σημεία: 

1. Προσήλωση στο όραμα και τις αξίες
Τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να 

παραμείνουν πιστά στο κοινό όραμα και 
τις ισχυρές κοινές αξίες που διέπουν τις 
μεταξύ τους σχέσεις και τις σχέσεις τους 
με τις υπόλοιπες ομάδες συμφερόντων της 
επιχείρησης. 

Η οικογένεια θα πρέπει να διατηρήσει 
τις στενές σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει 
χτίσει με υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευ-
τές, τραπεζικά ιδρύματα και γενικότερα το 
κοινωνικό σύνολο, στέλνοντας προς όλους 

ένα ηχηρό μήνυμα υποστήριξης, συνέπειας, 
αφοσίωσης, προσφοράς και υπεύθυνης κοι-
νωνικής στάσης.

2. Καλλιέργεια πνεύματος ενότητας, ομό-
νοιας και συνεργατικότητας 

Στις δύσκολες αυτές στιγμές δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για συγκρούσεις. Ενότητα, 
αρμονική και συνεργατική συνύπαρξη εί-
ναι αναγκαίες συνθήκες. Δεν περισσεύει 
κανένας. Η οικογένεια έχει ανάγκη τα 
προσόντα, τις ικανότητες και τις δεξιό-
τητες όλων. Η εμπειρία και η «σοφία» της 
προηγούμενης γενιάς θα πρέπει να συν-
δυαστεί με το τεχνολογικό υπόβαθρο και 
την «τεχνολογική υπεροχή» της επόμενης 
γενιάς, σε μια κοινή προσπάθεια επίλυσης 
των προβλημάτων, λήψης των κρίσιμων 
αποφάσεων και αντιμετώπισης των κιν-
δύνων. Η κρίση αυτή ίσως αποτελεί και μια 
ευκαιρία για ενσωμάτωση της νέας γενιάς 
στην επιχείρηση, με διπλό όφελος: αφενός, 
την απόκτηση σημαντικών εμπειριών από 
τα νεότερα μέλη της οικογένειας και, αφε-
τέρου, την προσθήκη επιπλέον όπλων στη 
φαρέτρα τους για την αντιμετώπιση της 
βαθιάς αυτής κρίσης.

Η άμεση και πλήρης παροχή πληροφό-
ρησης από τα μέλη της οικογένειας που 
εμπλέκονται ενεργά στη διοίκηση ή/και δι-
ακυβέρνηση της επιχείρησης προς τα υπό-
λοιπα μέλη και τους μετόχους μειοψηφίας 
είναι υπέρτατης σημασίας. Η «γνώση» είναι 
παράγοντας μείωσης της ανασφάλειας και 
του άγχους, συμβάλλει στην προσήλωση 
στον στόχο, στην ευθυγράμμιση των αντι-
λήψεων και, κατά συνέπεια, στην ομόνοια 
και την ενότητα. 

3. Έμφαση στην προσαρμοστικότητα και 
ευελιξία

Τα μέλη της οικογένειας - μέτοχοι θα 
πρέπει να συνεργαστούν στενά με τα όρ-
γανα διακυβέρνησης και διοίκησης της 
επιχείρησης (διοικητικό συμβούλιο και 
διοικητική ομάδα) για την εκτίμηση των 
κινδύνων, τη λήψη σημαντικών στρατη-
γικών αποφάσεων και τις ανάγκες χρη-
ματοδότησης. Τα πιθανά σενάρια εξέλιξης 
της κρίσης και επιπτώσεων στην επιχεί-
ρηση θα πρέπει να καταγραφούν και να 
εξεταστούν διεξοδικά, ώστε να επιλεγεί 
η ενδεδειγμένη λύση από τον συνδυασμό 
της χρήσης οικογενειακών κεφαλαίων, 
αύξησης του δανεισμού και μείωσης των 
μερισμάτων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να διασφαλίζεται η οικονομική σταθερότη-
τα της επιχείρησης και να προστατεύεται 
η φήμη της. 

Στο πέρασμα των δεκαετιών ή και των 
αιώνων, πολλές οικογενειακές επιχειρή-
σεις έχουν επιβιώσει και ευημερήσει, έχο-
ντας αντιμετωπίσει με επιτυχία πλήθος 
κοινωνικών αλλαγών και οικονομικών 
κρίσεων. Δεν αρκεί μόνο εμπνευσμένη 
ηγεσία από τη διοικητική ομάδα, αλλά 
απαιτείται και η ιδιοκτησία και η οικο-
γένεια να επιδείξουν υπευθυνότητα, ευ-
ελιξία και προσαρμοστικότητα. Η καθο-
λική φύση της υγειονομικής κρίσης του 
Covid-19 ανέδειξε ως υπέρτατη αξία σε 
επίπεδο κοινωνίας τη συνεργασία και τη 
στράτευση όλων σε έναν κοινό σκοπό. Οι 
οικογένειες που επιχειρούν γνωρίζουν 
αυτήν την «αλήθεια» και είναι κρίσιμο σε 
αυτήν να στραφούν ξανά, για την επιβίωση 
του σήμερα και την ευημερία του αύριο.
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Η «διαχείριση λογιστικών κερδών» 
ως όρος αναφέρεται στο σκόπι-
μο μαγείρεμα το οποίο έχει ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή αναφε-

ρόμενων στις χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις μεγεθών (accounting numbers). Αυ-
τός ο ορισμός συμπεριλαμβάνει την έννοια 
της εξομάλυνσης κερδών/προσόδων πέριξ 
κάποιου επιπέδου που θεωρείται «κανονι-
κό», όπως επίσης τις λογιστικές επιλογές 
των ανώτερων/ανώτατων εκτελεστικών 
στελεχών, οι οποίες ωφελούν αυτούς ή με-
τόχους σε βάρος άλλων που έχουν όμοιες 
διεκδικήσεις. Εντούτοις, αυτή η διαχείριση 
εξαιρεί τη δόλιας σκοπιμότητας χρηματο-
οικονομική λογοδοσία και περιορίζεται στο 
εύρος που παρέχεται - επιτρέπεται από τις 
Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές, ΓΑΛΑ 
(Generally Accepted Accounting Principles, 
GAAP). Κίνητρα για διαχείριση των κερδών 
διαφέρουν ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο 
στόχο τέτοιων χειρισμών.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Οπορτουνιστικά (ευκαιριακής φύσεως) 

κίνητρα: Οι μάνατζερ υποτίθεται –μάλλον 
λαμβάνεται ως δεδομένο– πως έχουν κί-
νητρα να χρησιμοποιούν επιλογές της λογι-
στικής για να μεγιστοποιούν την τρέχουσα 
και μελλοντικές ανταμοιβές τους (Watts & 
Zimmerman, 1986). Σε αυτές τις καταστά-
σεις, ελεγκτές, επιτροπές αμοιβών-αποζη-
μιώσεων και άλλοι μηχανισμοί εποπτείας 
υποτίθεται επίσης ότι δεν είναι σε θέση 
να ανατρέπουν αυτές τις οπορτουνιστικές 
επιδράσεις επί των κερδών. Ένα δεύτερο 
δυνητικό όφελος για μάνατζερ είναι το να 
αυξάνουν την εξασφάλιση/διατήρηση της 
θέσης τους. Αυτοί μπορούν να αυξάνουν 
τα κέρδη σε περιόδους πτωχής απόδοσης, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λογιστικές 
επιλογές προκειμένου να αυξήσουν την πι-
θανότητα παραμονής στη θέση που έχουν.

Εξομάλυνση κερδών/προσόδων: Από τότε 
που ο Hepworth (1953) υπέδειξε πως η εξο-
μάλυνση κερδών/προσόδων αυξάνει την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών στην επιχεί-
ρηση, αρκετές μελέτες αποπειράθηκαν να 
εξετάσουν αυτή την υπόθεση. Άλλοι έχουν 
υποστηρίξει ότι η μείωση της αστάθειας/
μεταβλητότητας των κερδών αυξάνει την 
ασφάλεια της θέσης εργασίας των μάνατζερ, 
ενώ πιο πρόσφατοι ερευνητές έχουν υποδεί-
ξει ότι η εξομάλυνση μειώνει την πρόσληψη 
του συστηματικού κινδύνου.

Υπάρχουν τρία είδη εξομάλυνσης κερδών 
βάσει λογιστικών επιλογών: i) εξομάλυνση 
βάσει επαναταξινόμησης (classificatory 
smoothing), ii) διαχρονική εξομάλυνση 
(intertemporal smoothing), και iii) πραγματι-
κή εξομάλυνση (real smoothing). Ένα παρά-
δειγμα «ταξινομικής» εξομάλυνσης είναι να 
ταξινομείται μια μεγάλη ζημιά ως έκτακτη 
μάλλον παρά ως τακτική (π.χ. ως ανακύ-
πτουσα από την κανονική λειτουργία της 
επιχείρησης). Η διαχρονική εξομάλυνση ενέ-
χει τη χρήση λογιστικών μεθόδων/τεχνικών 
και επιλογών για να μετατεθούν πρόσοδοι 
ή δαπάνες μεταξύ περιόδων. Για παράδειγ-

Ο υστερόβουλος 
χειρισμός κερδών

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. ΦΙΛΙΟΣ
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μα, αυξάνοντας τη δαπάνη πρόβλεψης για 
επισφαλείς χρεώστες σε καλούς καιρούς, 
έτσι ώστε σε κακούς καιρούς υποδεέστε-
ρη πρόβλεψη να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να αυξηθεί το κέρδος. Η πραγματική 
εξομάλυνση ενέχει τη χρήση πραγματικών 
συναλλαγών προκειμένου να αλλαχθεί το 
κέρδος. Παραδείγματα συνιστούν η πραγμα-
τοποίηση κερδών σε χρεόγραφα επένδυσης 
για να ενισχυθεί το κέρδος ή να αναβληθούν 
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊ-
όντων (R&D) σε μεταγενέστερες περιόδους.

Διαχείριση κερδών προς το συμφέρον 
άλλων μερών: Ένα κίνητρο για διαχείριση 
κερδών που θα μπορούσε να ωφελήσει 
μετόχους είναι να αποφευχθεί παραβίαση 
όρων δανειοδότησης προς την επιχείρηση 
χρησιμοποιώντας δεδουλευμένα που αυξά-
νουν τις προσόδους και λογιστικές αλλαγές. 
Τέτοιες προσπάθειες μπορεί να βοηθούν 
την επιχείρηση να αποφύγει ή να καθυστε-
ρήσει πτώχευση, η οποία με τη σειρά της 
θα μπορούσε να ωφελήσει μετόχους. Ένα 

δεύτερο κίνητρο για διαχείριση κερδών 
ανακύπτει από το πολιτικό και ρυθμιστικό 
περιβάλλον στο οποίο η επιχείρηση λειτουρ-
γεί. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1970, 
οι πετρελαϊκές εταιρείες τράβηξαν τα φώτα 
της δημοσιότητας για το ότι πραγματοποι-
ούσαν ανωμάλως υψηλά κέρδη. Τα ανώτα-
τα εκτελεστικά στελέχη μπορούν δυνητικά 
να αποφύγουν δυσμενή πολιτικής φύσεως 
εξονυχιστική έρευνα χρησιμοποιώντας λο-
γιστικές επιλογές που μειώνουν τα κέρδη. 
Στην εποχή μας, τα κέρδη φαρμακευτικών 
εταιρειών προσελκύουν αυξανόμενη προ-
σοχή όταν τα κόστη ιατροφαρμακευτικής 
φροντίδας θεωρούνται πως είναι εκτός 
ελέγχου. Τέτοιες εταιρείες έχουν κίνητρα να 
εμφανίζουν κατώτερη της πραγματικής την 
απόδοσή τους, για να αποτρέπουν ελέγχους 
τιμών ή άλλα είδη ρυθμιστικών παρεμβά-
σεων στον κλάδο τους. Επιπλέον, αρκετές 
μελέτες υποθέτουν διαχείριση κερδών σε 
συγκεκριμένα σκηνικά.

ΜΕΘΟΔΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΕΡΔΩΝ

Αλλαγές σε λογιστικές μεθόδους: Οι Γε-
νικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) 
επιτρέπουν στους μάνατζερ να επιλέγουν 
τεχνικές/μεθόδους της λογιστικής από ένα 
αποδεκτό σύνολο. Αυτές οι μέθοδοι τυπικά 
διαφέρουν ως προς τις εναλλακτικές επι-
πτώσεις τους στη μέτρηση/εκτίμηση των 
προσόδων –του κέρδους. Για παράδειγμα, 
επιχειρήσεις μπορούν να μεταπηδούν από 
τη σταθερή σε επιταχυνόμενη απόσβεση ή 
να αλλάζουν την παραδοχή της ροής αποθε-
μάτων από FIFO (first-in, first-out) σε LIFO 
(last-in, first-out) για αποτίμηση των απο-
θεμάτων. Εντούτοις, η αλλαγή λογιστικών 
μεθόδων από έτος σε έτος δεν είναι εφικτή, 
διότι κάθε αλλαγή πρέπει να δικαιολογείται 
και να συμφωνείται μετά των εξωτερικών 
ορκωτών ελεγκτών. Επίσης, οι GAAP συχνά 
επιτρέπουν ελαστικότητα στην υιοθέτηση 
νέων λογιστικών προτύπων. Η επιλογή της 
υιοθέτησης ενός νέου λογιστικού προτύπου 
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νωρίτερα από την απαιτούμενη ημερομηνία 
υποχρεωτικής εφαρμογής μπορεί επίσης να 
προσφέρει ευκαιρίες για διαχείριση κερδών.

Αλλαγή λογιστικών εκτιμήσεων ή παρα-
δοχών: Τέτοιες αλλαγές είναι περισσότερο 
περίπλοκες απ’ όσο οι αλλαγές σε λογιστική 
μέθοδο. Παραδείγματα τέτοιων αλλαγών 
περιλαμβάνουν αύξηση της εκτίμησης του 
ωφέλιμου βίου ενός στοιχείου του πάγιου 
ενεργητικού, αλλαγή του αποδεχόμενου 
ποσοστού απόδοσης επί επενδύσεων συ-
νταξιοδοτικών ταμείων (το οποίο λειτουργεί 
ως προεξοφλητικό επιτόκιο κεφαλαιοποίη-
σης...) ή άλλες επιτρεπόμενες επιλογές δε-
δουλευμένων κονδυλίων. Αφού πολλές από 
αυτές τις εκτιμήσεις δεν απαιτούν δικαιο-
λόγηση από τον ελεγκτή ως «προτιμητέες» 
έναντι των παλαιών εκτιμήσεων, μάνατζερ 
μπορεί να το βρίσκουν ευκολότερο να υιο-
θετήσουν τέτοιες αλλαγές. Εντούτοις, ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό της διαχείρισης 
δεδουλευμένων είναι η δυνατότητα ακύ-
ρωσής τους με εγγραφή αντιλογισμού. Για 
παράδειγμα, χαμηλότερη δαπάνη απόσβεσης 
σήμερα μπορεί να έχει υψηλότερη απόσβεση 
των υποκείμενων παγίων σε κάποιο χρονικό 
σημείο στο μέλλον, έστω και αν δεν επιτρέ-
πεται φορολογικά.

Πραγματικές συναλλαγές: Ίσως ο πλέον 
δαπανηρός τρόπος διαχείρισης κερδών είναι 
διαμέσου πραγματικών συναλλαγών. Για 
παράδειγμα, μάνατζερ μπορεί επιλεκτικά 
να πωλούν χρεόγραφα επενδυτικού χαρτο-
φυλακίου, των οποίων η αξία έχει υπερτιμη-
θεί, για να πραγματοποιήσουν κέρδη, ενώ να 
αναφέρουν χρεόγραφα ανά χείρας τα οποία 
έχουν μειωθεί σε (τρέχουσα) αξία στο ιστο-
ρικό τους κόστος. Διαχείριση πραγματικών 
κερδών μπορεί επίσης να επιτευχθεί αλλά-
ζοντας τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη 
(R&D) ή για διαφημιστική εκστρατεία, όπως 
επίσης αυξάνοντας την παραγωγή όταν οι 

γενικές δαπάνες (overheads) κατανέμονται 
με βάση κάποιο κανονικό επίπεδο παραγω-
γής, τοιουτοτρόπως μεταθέτοντας περισ-
σότερα από τα γενικά έξοδα στο απόθεμα 
μάλλον παρά αντιμετωπίζοντάς τα ως έξοδα 
περιόδου. Τέτοιες συναλλαγές έχουν πραγ-
ματικά κόστη, τέτοια όπως φόροι επί των 
πραγματοποιούμενων κερδών ή προμήθειες 
σε μεσίτες.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Αποζημίωση συνδεόμενη προς τα ανα-
φερόμενα/κοινοποιούμενα κέρδη (ως 
επιμίσθια/bonus): Ο Healy (1985) εξετάζει 
κατά πόσον μάνατζερ χειρίζονται δημοσι-
οποιούμενα (αναφερόμενα) κέρδη (ή κατά 
διακριτική ευχέρεια δεδουλευμένα) για 
σκοπούς βελτίωσης των δικών τους απο-
νομών επιμισθίου. Όταν τα κέρδη προ του 
ποσού απονομής επιμισθίου είναι πάνω 
από το ανώτερο όριο του συμφωνηθέντος 
σχεδίου επιμισθίων (the bonus plan), περισ-
σότερα «κατά κρίση/προαιρετικά» καθαρά 
κονδύλια δεδουλευμένων θα χρεώνονταν 
στις προσόδους. Επίσης, όταν τα κέρδη προ 
του καταλογισμού των επιμισθίων είναι 
κάτω από το κατώτερο όριο, οι διοικούντες 
πάλι επιλέγουν κονδύλια δεδουλευμένων 
που μειώνουν τις προσόδους. Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας του Healy υποστηρίζουν 
τη γενόμενη υπόθεση της εν προκειμένω 
μεγιστοποίησης των επιμισθίων με χρήση 
- «αξιοποίηση» κονδυλίων συνολικά των 
δεδουλευμένων.

Οι Gaver, Gaver, και Austin (1995) επανέ-
λαβαν τη μελέτη αποζημίωσης με επιμίσθια 
του Healy χρησιμοποιώντας διαφορετικά 
δεδομένα, και ορθώς χρησιμοποίησαν δια-
κριτικής ευχέρειας (discretionary) κονδύλια 
δεδουλευμένων στους ελέγχους τους. Τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους δείχνουν 

ότι όταν τα κέρδη προ των κατά κρίση/προ-
αιρετικών δεδουλευμένων πέσουν κάτω 
από το κατώτερο όριο, μάνατζερ επιλέγουν 
προαιρετικά δεδουλευμένα που αυξάνουν 
τις προσόδους (τα κέρδη) –κατ’ αντίθεση 
προς τα ευρήματα του Healy, τα οποία υπο-
δεικνύουν δεδουλευμένα που μειώνουν στο 
σύνολό τους τα δεδουλευμένα. Οι Gaver et al. 
ερμηνεύουν τα δικά τους αποτελέσματα πως 
είναι συνεπή με την υπόθεση εξομάλυνσης 
των κερδών μάλλον παρά με την υπόθεση 
μεγιστοποίησης των επιμισθίων.

Διαφορετικές μελέτες προσφέρουν την 
εξαγωγή διαφορετικών συμπερασμάτων, 
ενδεχομένως επειδή τα μη προαιρετικά 
δεδουλευμένα είναι πιθανό να ποικίλουν 
ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες και 
επειδή τα διάφορα κίνητρα για διαχείριση 
κερδών δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. 
Όταν δύο κίνητρα συγκρούονται, το ισχυρό-
τερο κίνητρο γι’ αυτό το συγκεκριμένο δείγ-
μα μπορεί να αποκρύπτει το ασθενέστερο, 
ακόμη και αν αμφότερα τα κίνητρα μπορεί 
να τελούν σε ισχύ.

Εξομάλυνση προσόδων/κέρδους: Ο 
Beidleman (1973) χρησιμοποιεί ανάλυση 
παλινδρόμησης για να κανονικοποιήσει 
αμφότερα το αντικείμενο της εξομάλυνσης 
(κοινοποιούμενο/δημοσιευόμενο καθαρό 
κέρδος), όπως επίσης δυνητικές μεταβλη-
τές εξομάλυνσης (κόστος συνταξιοδοτή-
σεων και αποχωρήσεων, κόστη ερευνών 
και ανάπτυξης/R&D, κέρδη από απαλλαγή 
φόρων ή χρεών, πωλήσεις και διαφήμιση, 
και σύμπτυξη λειτουργίας εργοστασίων). 
Είναι το «μη κανονικό» μέρος των προσόδων 
που υπόκειται σε τέτοιους χειρισμούς. Ο 
Beidleman ερμήνευσε τα αποτελέσματα της 
έρευνάς του ως συνεπή με την εξομάλυνση 
κερδών.

Πριν η γνώμη υπ’ αριθμ. 30 του Συμβουλί-
ου Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ «Αναφέ-
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ροντας τα αποτελέσματα εκ της λειτουργίας» 
(US Accounting Principles Board Opinion 
No. 30: Reporting the results of Operations) 
να τεθεί σε ισχύ το 1973, υπήρχε ένας με-
γάλος αριθμός μη κανονικών κονδυλίων 
(irregular items) –έκτακτων, ανώμαλων 
από πλευράς χρονικής εμφάνισης ή επα-
νάληψης– τα οποία το λογιστικό επάγγελ-
μα δεν αντιμετώπιζε με συνέπεια ομοίως. 
Για μία συναλλαγή η οποία έχει ήδη συμβεί, 
το μόνο κίνητρο είναι να ταξινομηθεί κατά 
ορισμένο τρόπο (π.χ. ανώμαλα ή μη επανα-
λαμβανόμενα έσοδα ή έξοδα μπορούν να τα-
ξινομηθούν είτε ως τακτικά ή ως έκτακτα), 
προκειμένου να ανακοινωθεί μία ομαλότερη 
όψη του αντικειμένου της εξομάλυνσης, το 
κανονικό κέρδος (το στοιχείο που προφανώς 
χρησιμοποιείται από χρηματοοικονομικούς 
αναλυτές για σκοπούς προβλέψεων).

Οι Ronen και Sadam (1975) αναφέρουν 
αποτελέσματα έρευνάς τους που υποδει-
κνύουν ότι έκτακτα κονδύλια ταξινομήθη-
καν δυνητικά από μάνατζερ έτσι ώστε να 
μειώσουν τις διακυμάνσεις του τακτικού 
κέρδους (των τακτικών προσόδων). Ο Hand 
(1989) εξετάζει τη δυνατότητα ανάληψης 
μιας πραγματικής χρηματοπιστωτικής συ-
ναλλαγής ως κίνητρο για χειρισμό κερδών. 
Αυτός θέτει το ερώτημα γιατί ορισμένες 
επιχειρήσεις ανέλαβαν ανταλλαγές χρέους 
με ίδια κεφάλαια (debt-equity swaps) στις 
αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980 
και ανέφεραν έτσι μεγάλα λογιστικά κέρδη. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής υπέ-
δειξαν ότι ανταλλάσσοντας (υποκαθιστώ-
ντας) χρέος με ίδιο κεφάλαιο συνεπάγεται 
ομαλότερα κέρδη.

Επιπλέον, ο Hand εξετάζει κατά πόσον 
«ανταλλαγές (swaps) καθιστούν ικανές 
επιχειρήσεις να χαλαρώνουν δυνητικά 
δεσμευτικούς περιορισμούς χρεολυτικού 
κεφαλαίου (sinking-fund) με τον φθηνότερο 

εφικτό τρόπο, ως εκ τούτου παρέχοντας ένα 
αληθές χρηματοοικονομικό κέρδος».

Εντούτοις, τα αποτελέσματα της έρευνάς 
του είναι ασθενώς συνεπή με το κίνητρο 
της χαλάρωσης περιορισμών λόγω χρεών 
(debt constraints). Η άστατη χρονικά πραγ-
ματοποίηση του κέρδους από την εν λόγω 
ανταλλαγή δεν θα ήταν δυνατή εάν οι υπο-
χρεώσεις αποτιμώνταν σε τιμές της αγοράς.

Χαλάρωση περιορισμών λόγω χρεών 
και αύξηση της απόδοσης: Τεκμηρίωση από 
έρευνες υποδεικνύει ότι η χρηματοπιστω-
τική μόχλευση (financial leverage) –όπως 
αυτή μετριέται με κάποιον αριθμοδείκτη 
χρεών προς ίδια κεφάλαια– αντιπροσωπεύει 
την ύπαρξη και το «σφίξιμο» των στη λογι-
στική βασιζόμενων περιορισμών. Επίσης, 
μάνατζερ επιχειρήσεων με υψηλότερους 
αριθμοδείκτες χρεών προς ίδια κεφάλαια 
έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να επιλέγουν 
διαδικασίες που αυξάνουν τα κέρδη (τις 
προσόδους). Τα ευρήματα της έρευνας του 
Bartov (1993) υποδεικνύουν ότι μάνατζερ 
χρονοθετούν τα κέρδη και τις ζημιές για εκ-
ποίηση παγίων και επενδύσεων, έτσι ώστε 
και να εξομαλύνουν κέρδη και να χαλαρώ-
νουν περιορισμούς από ανάληψη χρέους.

Οι Defond και Jiambalvo (1994) δείχνουν 
ότι δεδουλευμένα έξοδα αυξάνουν τα κέρ-
δη/τις προσόδους απροσδοκήτως στο έτος 
που γίνεται η παραβίαση για επιχειρήσεις 
που είναι γνωστές πως έχουν παραβιάσει 
όρους δανειοδότησής τους εκ των αποκα-
λύψεων σε υποσημειώσεις στην ετήσια έκ-
θεσή τους. Ωστόσο, ελεγκτές είχαν εκδώσει 
βεβαίωση ότι αυτές βαίνουν καλώς (going 
concern qualifications) για 24 από τις 94 επι-
χειρήσεις και είναι εύλογο που οι ελεγκτές 
προσδοκούσαν σχετικά πιο συντηρητικές (ή 
μειώνουσες τα κέρδη) επιλογές. Επίσης, 27 
επιχειρήσεις άλλαξαν διοίκηση και αναμένο-
νταν να «πάρουν λουτρό» (take a bath), που 

οδηγεί σε δεδουλευμένα τα οποία μειώνουν 
τα κέρδη προκειμένου αυτές να κάνουν ένα 
νέο ξεκίνημα.

Άλλες μελέτες υποδεικνύουν ότι η υιο-
θέτηση νέων προτύπων νωρίτερα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος θα μπορούσε 
να γίνεται με την πρόθεση διαχείρισης κερ-
δών. Αυτό παρατηρήθηκε για πρότυπα επί 
της μετάφρασης ξένου συναλλάγματος και 
για τη λογιστική των φόρων εισοδήματος 
επιχειρήσεων.

Διαχείριση κερδών που σχετίζεται με 
ρυθμίσεις και ειδικές καταστάσεις: Μία 
από τις λειτουργίες της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου των ΗΠΑ (US International Trade 
Commission, ITC) είναι να προστατεύει τις 
εγχώριες επιχειρήσεις από επιβλαβείς 
ενέργειες, τέτοιες όπως dumping εκ του 
εξωτερικού κ.λπ. Προκειμένου να αντιδρά 
σε τέτοιες επιζήμιες δράσεις, το ITC εκδί-
δει αποφάσεις που καλούνται διατάγματα 
«ανακούφισης εκ των εισαγωγών» (import 
relief decrees), με τα οποία αυξάνονται οι 
δασμοί (ή μειώνεται το επιτρεπόμενο κατ’ 
αναλογία μερίδιο) επί συγκεκριμένων εκ του 
εξωτερικού εισαγόμενων αγαθών. Ο Jones 
(1991) εξετάζει τη διαχείριση κερδών κατά 
τη διάρκεια διερευνήσεων προς ανακούφιση 
και για αρωγή των εγχώριων βιομηχανιών 
της ITC. Τα συμφέροντα της διοίκησης θα 
εξυπηρετούνταν κατά τον καλύτερο τρό-
πο εάν αυξάνονταν τα κέρδη (δηλαδή τα 
δεδουλευμένα) κατά τη διάρκεια τέτοιων 
διερευνήσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της 
εμπειρικής έρευνας υποστηρίζουν τον ισχυ-
ρισμό ότι μάνατζερ διαχειρίζονται τα κέρδη 
προς τα κάτω κατά τη διάρκεια διερευνήσε-
ων προς ανακούφιση εξ εισαγωγών (ITC’s 
import reliev investigations).
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Η ανθρωπότητα σήμερα βρίσκε-
ται αντιμέτωπη με μια πρωτό-
γνωρη, πολυεπίπεδη κρίση. Ο 
συνδυασμός της πανδημίας 

της νόσου Covid-19 και των διαφαινόμε-
νων οικονομικών επιπτώσεων οδηγεί σε 
μια ύφεση άνευ προηγουμένου για την 
κοινωνία και για τον κόσμο του επιχει-
ρείν, που πλέον πλέουν σε αχαρτογράφητα 
νερά.

Σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, η 
Grant Thornton στην Ελλάδα επιχειρεί να 
κάνει μια πρώτη αποτίμηση των επιδρά-
σεων της πανδημίας στην ελληνική οικο-
νομία και των μέτρων που υιοθετήθηκαν 
προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητι-
κές επιπτώσεις. Παράλληλα, επιχειρεί 
να εκτιμήσει το μέγεθος της ύφεσης που 
θα ακολουθήσει τη σταδιακή άρση των 
μέτρων μέχρι το τέλος του 2020.

Ταυτότητα μελέτης
Η παρούσα μελέτη εξετάζει της ανα-

μενόμενες επιπτώσεις των οικονομικών 
συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω του 
Covid-19, σε κρίσιμα μεγέθη των ελλη-
νικών επιχειρήσεων, αλλά και συνολικά 
στην ελληνική οικονομία. Η έρευνα χω-
ρίζεται σε τρεις ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα γίνεται περιγραφή 
των κλάδων οι οποίοι επλήγησαν από τον 
Covid-19.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζου-
με την εκτίμησή της αναφορικά με την 
επίδραση του Covid-19 στο σύνολο μας 
ελληνικής οικονομίας (ΑΕΠ).

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η 
εκτίμησή μας αναφορικά με την επίδρα-
ση του Covid-19 σε βασικά μεγέθη των 
ελληνικών επιχειρήσεων, με σκοπό να 
εκτιμήσουμε την επίδραση στη ρευστό-
τητα των επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος.

Τα κύρια συμπεράσματα
➜ Επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν 

το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών 
των ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν 
άμεσα από την πανδημία του Covid-19, ως 
αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της 
διακοπής της λειτουργίας τους.
➜ Συνολικά, επιχειρήσεις που παρά-

γουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ. 
(11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 
και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομέ-
νους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη 
δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.

➜ Από την αρχική εκτίμηση των στοι-
χείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστό Εθνι-
κό Προϊόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% 
το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε 
κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας 
για την οικονομία, που σχετίζονται με 
τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα κα-
ταλύματα και η εστίαση, συντελούν στη 
μείωση του ΑΕΠ.

➜ Για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων 
με κύκλο εργασιών άνω των € 200 χιλιά-
δων:

– αναμένουμε να παρουσιάσουν μεί-
ωση στον κύκλο εργασιών τους το 2020 
κατά -12,4%,

– αναμένουμε μείωση της λειτουρ-
γικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 
2020 κατά -39%,

– εκτιμούμε σε € 5,6 δισ. τη μείω-
ση της ρευστότητάς τους για το 2020, 
ως αποτέλεσμα του περιορισμού της 
λειτουργίας τους και της οικονομικής 
επίπτωσης της πανδημίας στη δραστη-
ριότητά τους.

Διαβάστε την έρευνα στο https://www.
grant-thornton.gr/insights/article/
survey-coronavirus-greek-economy-gr/

Μελέτη επίδρασης του 
Covid-19 στις ελληνικές 

επιχειρήσεις και την 
ελληνική οικονομία

GRANT THORNTON
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Στην έδρα του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι έγινε από 
31.5-3.6.1988 το πρώτο παγκόσμιο 

συμπόσιο για τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, 
καθώς και η προγραμματισμένη σύνοδος 
της ομάδας εργασίας του ΟΟΣΑ για τα αντί-
στοιχα λογιστικά θέματα.

Οι οργανωτές του συμποσίου είχαν ετοι-
μάσει ένα κείμενο από 45 δακτυλογραφη-
μένων σελίδων, με βάση έρευνα που είχαν 
διενεργήσει για τη λογιστική πρακτική η 
οποία ίσχυε στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ. Η 
απάντηση της χώρας μας στην έρευνα αυ-
τή τότε ήταν ότι τα περισσότερα από τα νέα 
χρηματοδοτικά μέσα εφαρμόζονταν όχι 
πολύ συχνά από τις ελληνικές τράπεζες 
και ότι η τότε ελληνική ομάδα εργασίας για 
τα λογιστικά πρότυπα μελετούσε το θέμα.

Σκοπός του διεθνούς αυτού συμποσίου 
ήταν να συζητηθούν ενδεχόμενα εθνικά 
και διεθνή πρότυπα που θα κάλυπταν περί-
που 500 νέα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία 
έχουν εμφανισθεί τα τελευταία χρόνια.

Τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, ιδιαίτερα 
αυτά που συνδέονται με διακυμάνσεις συ-
ναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, 
καθώς και με δείκτες χρηματιστηριακούς, 
προσφέρουν στους συμμετέχοντες στις 
σχετικές αγορές πολλά πλεονεκτήματα, 

επιτρέποντας, σε παγκόσμια βάση, τη 
διαχείριση συναλλαγών όλο το εικοσι-
τετράωρο και αυξάνουν έτσι τη ρευστό-
τητα. Φέρουν αυτά επίσης πάμπολλους 
και διάφορους εγγενείς κινδύνους και, 
παρότι μπορεί να έχουν αυτοί οι κίνδυ-
νοι σημαντικές επιπτώσεις για την από-
δοση και χρηματοοικονομική ευρωστία 
των εταιρειών, αυτά τα μέσα συχνά δεν 
εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές/
λογιστικές καταστάσεις ή εμφανίζονται 
ελλιπώς. Ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτή 
η ανεπίτρεπτη κατάσταση είναι ότι τα νέα 
χρηματοδοτικά μέσα αναπτύχθηκαν τόσο 
γρήγορα ώστε οι υπάρχουσες λογιστικές 
αρχές να μην αναπτυχθούν συγχρόνως με 
την ‒προηγούμενη κατά πολύ‒ πρακτική 
τους. Τα διεθνή πρότυπα που υπάρχουν, 
αναμφίβολα, έχουν κάποια πλεονεκτήμα-
τα, αλλά δεν καλύπτουν όλα τα χρηματοδο-
τικά μέσα και δεν ικανοποιούν όλους τους 
χρήστες των λογιστικών πληροφοριών.

Οι επικεφαλής χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, οι εποπτικές αρχές χρημα-
τοπιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζών και 
χρηματιστηρίων, οι χρηματοοικονομικοί 
αναλυτές, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι και 
οι ελεγκτές, χρειάζονται λογιστικές λεπτο-
μέρειες επί του κάθε τύπου χρησιμοποιού-
μενου παράγωγου μέσου, των εφαρμοζό-

μενων τραπεζικών μεθόδων, του σκοπού 
της συναλλαγής, των δεσμευόμενων πο-
σών, της προβλεπόμενης ημερομηνίας για 
την ολοκλήρωση της συναλλαγής ‒οπότε 
θα λυθεί κάθε συμβατική υποχρέωση‒ και 
τη φύση των κινδύνων που μπορεί να συμ-
βούν και να καταγραφούν στο σύνηθες λο-
γιστικό κύκλωμα της επιχείρησης1.

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην έννοια 
του πραγματοποιηθέντος λογιστικού κέρ-
δους2, στον τρόπο εφαρμογής της λογιστι-
κής αρχής της σύνεσης (the principle of 
prudence) και σε όλο το σύστημα αποτί-
μησης τέτοιων χρηματοοικονομικών στοι-
χείων, είτε είναι εμφανιζόμενα εντός είτε 
είναι παρουσιαζόμενα εκτός ισολογισμού.

Η ανάπτυξη των εκτός ισολογισμού συ-
ναλλαγών και οι επιπτώσεις τους στη χρη-
ματοοικονομική λογιστική των τραπεζών

Με την απελευθέρωση των επιχώριων 
τραπεζικών συστημάτων και τη συνεχιζό-
μενη ανάπτυξη του ανταγωνισμού μετα-
ξύ των τραπεζών, τα περιθώρια κέρδους 
σμίκρυναν σημαντικά σε πολλές από τις 
παραδοσιακές δραστηριότητες τις οποίες 
η «συμβατική λογιστική»3 παρουσιάζει και 
παρακολουθεί στους κανονικούς λογα-
ριασμούς του ισολογισμού ή, όπως συνη-
θέστερα λέγονται, στους λογαριασμούς 

Η λογιστική θεωρία 
και πρακτική των 

παραγώγων από τη 
σκοπιά των τραπεζών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β. ΦΙΛΙΟΎ
Διδάσκουσα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πατρών



ΣΕ
ΠΤ
ΕΜ
ΒΡ
ΙΟ
Σ	

		
		
		
		
		
		
		
		
20
20

«ουσίας». Γι’ αυτό, τα χρηματοοικονομικά 
ιδρύματα έπρεπε να αντιδράσουν έντονα 
και με φαντασία προκειμένου, αφενός μεν 
να κρατήσουν την πελατειακή τους βάση, 
αφετέρου δε να προσθέσουν έσοδα από 
νέες πηγές, δηλαδή, ουσιαστικά, από τα 
νέα χρηματοδοτικά προϊόντα. Οι μεγάλες 
διεθνείς τράπεζες, για παράδειγμα, έχασαν 
‒τουλάχιστον όσον αφορά τους φερέγγυ-
ους δανειολήπτες τους‒ το συγκριτικό πλε-
ονέκτημα που είχαν στις διεθνείς αγορές 
χρεογράφων και έπρεπε να μετακινηθούν 
σε νέες δραστηριότητες της κεφαλαιαγο-
ράς, αναλαμβάνοντας συναλλαγές που δεν 
εμφανίζονταν στους ισολογισμούς τους 
μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες.

Παράλληλα, οι εποπτικές των τραπεζών 
αρχές επικέντρωσαν ολοένα και περισσό-
τερο το ενδιαφέρον τους στην επάρκεια, 
ιδιαίτερα, των δεικτών δανειακής επιβά-
ρυνσης (capital-to-debt ratios)4, επειδή τό-
σο τα εγχώρια όσο και τα στην αλλοδαπή 
στοιχεία του ενεργητικού περιβάλλονται 
από σημαντική αβεβαιότητα. Το αποτέλε-
σμα ήταν (και ακόμα είναι) να υπάρχει ένα 
κίνητρο για τις τράπεζες να επεκτείνουν 
τις εκτός ισολογισμού εμφανιζόμενες δρα-
στηριότητες, οι οποίες δεν υπόκεινται σε 
εξίσου αυστηρές απαιτήσεις ιδίων κεφα-
λαίων του δείκτη κεφαλαιακής επάρκει-
ας, συγκριτικά με τις πιο παραδοσιακές 
μορφές συναλλαγών.

Η επιταχυνόμενη ανάπτυξη των εκτός 
ισολογισμού απεικονιζόμενων χρηματο-
πιστωτικών μέσων δεν αντισταθμίστηκε 
από μια παρόμοια ανάπτυξη των σχετικών 
λογιστικών αρχών5. Εξαιτίας της έλλει-
ψης ικανοποιητικών εθνικών λογιστικών 
προτύπων σε αρκετές χώρες όπου αυτά τα 
μέσα χρησιμοποιούνται ευρέως, καθώς 
και διεθνών λογιστικών προτύπων που να 
εφαρμόζονται με συνέπεια παγκοσμίως, 
δεν υπάρχει πλαίσιο αναφοράς, ιδιαίτε-
ρα μάλιστα όσον αφορά την ορθή μέτρη-
ση των εσόδων και εξόδων από αυτά τα 

μέσα. Ακόμα πιο σοβαρό είναι το γεγονός 
ότι, ενώ έχουν εισαχθεί στις περισσότε-
ρες επιχειρήσεις προηγμένα συστήματα 
διοικητικής λογιστικής6, ειδικά γι’ αυτές 
τις πρωτοποριακές συναλλαγές, αποκά-
λυψή τους στις δημοσιευόμενες ετήσιες 
χρηματοοικονομικές εκθέσεις δεν γίνεται 
πάντοτε.

Οι ανταγωνιστές, οι μέτοχοι και οι χρη-
ματοοικονομικοί αναλυτές έχουν, κατά 
συνέπεια, δυσκολία στο να καταλάβουν 
το πλήρες εύρος των επιπτώσεων εκ της 
άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών υπό 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αφού 
η αλματώδης ανάπτυξη νέων χρηματο-
πιστωτικών μέσων έχει μεταμορφώσει 
ριζικά τον τρόπο εκτίμησης των επί του 
συνολικού ισολογισμού επιφερόμενων 
τραπεζικών (χρηματοπιστωτικών) κινδύ-
νων. Συχνά υπάρχει αδυναμία να αποκτη-
θούν πληροφορίες, είτε γενικές είτε ειδι-
κές, επί του πραγματικού χρηματοδοτικού 
ανοίγματος (exposure), η οποία οφείλεται 
στην έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης 
εκ των χρηματοοικονομικών εκθέσεων - 
απολογισμών των τραπεζών.

Ως εκτός ισολογισμού στοιχεία των δε-
σμεύσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσε-
ων μιας επιχείρησης γενικά θεωρούνται 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
οποίων οι επιπτώσεις στο 

ποσό και τη σύνθεση της καθαρής θέ-
σης της επιχείρησης εξαρτώνται από την 
πλήρωση (ή μη) συγκεκριμένων όρων 
συμβολαίων/συμφωνιών ή από αβέβαια 
μελλοντικά συμβάντα.

Τυπολογία, λογιστική μεταχείριση και 
τρόπος εμφάνισης των εκτός ισολογισμού 
συναλλαγών στις επιχειρήσεις

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του πα-
θητικού κανονικά αντιστοιχούν σε κον-
δύλια που ενεγράφησαν με καταχώριση 
από πραγματοποιηθείσες (δηλαδή ολο-
κληρωθείσες) συναλλαγές, αλλά κάποιες 

συναλλαγές σε εκκρεμότητα μπορεί να 
επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική κα-
τάσταση (δηλαδή την καθαρή θέση) μιας 
επιχείρησης. Για παράδειγμα, όταν μία 
επιχείρηση εγγυάται για άλλον, φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, αυτό το γεγονός ή δέ-
σμευση δεν εμφανίζεται πάντοτε στον 
ισολογισμό της, αν και ενδεχόμενη καθυ-
στέρηση στην εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεων του τελευταίου θα μπορούσε να 
δημιουργήσει, στην αναλαμβάνουσα τον 
κίνδυνο αυτό επιχείρηση (underwriting 
enterprise), σοβαρές δυσκολίες. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι αυτό των δεσμεύσεων 
κεφαλαίων, οι οποίες δεν εμφανίζονται 
στον ισολογισμό αλλά θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη μελλοντική ρευστότητα 
της τράπεζας, π.χ. αποδίδοντας ένα αρ-
νητικό ποσό στο κεφάλαιο κίνησής της, 
δηλαδή μειώνοντάς το.

Κατά την αγγλοσαξονική πρακτική, η 
οποία έχει επηρεάσει σημαντικά και τη 
διαμόρφωση του σχετικού διεθνούς προ-
τύπου7, κυριαρχεί η διάκριση αυτών των 
εκκρεμών συναλλαγών σε δύο βασικές 
κατηγορίες:

- Δεσμεύσεις που συνεπάγονται συμβα-
τικές υποχρεώσεις, και

- Ενδεχόμενα8 τα οποία αντιστοιχούν σε 
καταστάσεις (ή όρους), το τελικό αποτέλε-
σμα των οποίων, κέρδος ή ζημιά, θα βεβαι-
ωθεί ως πραγματοποιηθέν μόνον εφόσον 
συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα 
αβέβαια μελλοντικά γεγονότα.

Οι γενικά παραδεκτές λογιστικές αρ-
χές προβλέπουν ότι ορισμένες δεσμεύσεις 
πρέπει να αντανακλώνται κανονικά στον 
ισολογισμό. Οι επιχειρήσεις όμως πρέπει 
να εξετάζουν κατά πόσον η εν λόγω δέ-
σμευση συνιστά ένα ενδεχόμενο το οποίο 
όχι κατ’ ανάγκη θα συμβεί (όρος, συνθήκη 
που πρέπει προηγουμένως να πληρωθεί) ή 
κατά πόσον η εν λόγω δέσμευση θα συμβεί 
αναπόφευκτα σε κάποια χρονική στιγμή, 
παρόλη την αβεβαιότητα ως προς την ακρι-
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βή ημερομηνία. Κατά τις αγγλοαμερικανι-
κές απόψεις:

- Εάν η αναλαμβανόμενη δέσμευση είναι 
ενδεχόμενη (της πραγματοποίησής της 
εξαρτώμενης από ένα μελλοντικό και αβέ-
βαιο γεγονός) και κατά την ημερομηνία 
ισολογισμού δεν υπάρχει λόγος να γίνεται 
σκέψη ότι, π.χ., μία εγγύηση θα καταπέσει, 
δεν χρειάζεται εγγραφή στον ισολογισμό 
(δηλαδή, στους λογαριασμούς ουσίας9) και 
θα χρειαζόταν απλώς να αναφερθεί στις 
σημειώσεις (notes)10.

Από την άλλη μεριά, εφόσον η δέσμευση 
συνεπάγεται μία δυνάμενη να προβλεφθεί 
δαπάνη, τότε πρόβλεψη11 θα πρέπει να γί-
νει. Αυτή, για παράδειγμα, θα ήταν η περί-
πτωση εάν η χρηματοοικονομική θέση της 
εταιρείας για την οποία δόθηκε η εγγύηση 
υποδεικνύει ότι θα της γίνει τελικά χρήση 
και ότι πιθανότατα αυτό συνεπάγεται μία 
ζημιά. Όταν γίνει χρήση της εγγύησης από 
τον αντισυμβαλλόμενο, η επιχείρηση θα 
καταχωρίσει στο ενεργητικό της ένα ει-
σπρακτέο ποσό ίσο με το οφειλόμενο από 
τον αφερέγγυο χρεώστη της.

Οι εκτός ισολογισμού δεσμεύσεις μπο-
ρούν να διαχωριστούν σε τρεις κυρίως 
κατηγορίες, κατά τις αγγλοαμερικανικές 
απόψεις:

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις που 
δίδονται ή λαμβάνονται (underwriting 
commitments) για εξασφάλιση εκδιδό-
μενων αξιόγραφων.

β) Αμφοτεροβαρείς δεσμεύσεις.
γ) Δεσμεύσεις για συνταξιοδότηση προ-

σωπικού και άλλες παρόμοιες υποχρεώ-
σεις.

Η τελευταία κατηγορία δέσμευσης εί-
ναι πιο ειδική και περισσότερο γνωστή, 
ως αποτέλεσμα των εθνικών και διεθνών 
προτύπων που θεσμοθετήθηκαν από νω-
ρίς σε αυτή την περιοχή της λογιστικής 
πρακτικής.

Αμφοτεροβαρείς δεσμεύσεις είναι οι δε-
σμεύσεις που προκύπτουν από συμβόλαια 
στα οποία υπεισέρχεται σαν συμβαλλόμε-
νη μία επιχείρηση. Αυτές αντιστοιχούν 
σε μία δέσμευση που δόθηκε από μία επι-
χείρηση στο συμβαλλόμενο μέρος και μία 

δέσμευση που λήφθηκε από το τελευταίο 
αυτό. Παραδείγματα δέσμευσης αυτού του 
τύπου είναι:

- ενοικίαση,
- leasing (χρηματοδοτική μίσθωση),
- συμβόλαια (μελλοντικής) παράδοσης,
- παραγγελίες παγίων στοιχείων,
- προεξοφλούμενες επιταγές για ποσό 

μεγαλύτερο από το υπάρχον υπόλοιπο του 
λογαριασμού (agreed discount overdrafts),

- τραπεζικές επιβαρύνσεις πληρωτέ-
ες μόνον εφόσον και όταν γίνει εξαγορά 
χρέους κ.λπ.

Ο  τ ύ π ο ς  τ ω ν  u n d e r w r i t i n g 
commitments12 είναι συνήθως δύο ειδών: 
ενδεχόμενες δεσμεύσεις και πραγματικές 
(αναλαμβανόμενες) δεσμεύσεις13. Η ενδε-
χόμενη δέσμευση ισοδυναμεί με εγγύηση 
επί συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργη-
τικού. Οι κυριότεροι τύποι ενδεχόμενων 
δεσμεύσεων είναι οι παρακαταθήκες, η 
παροχή εγγυήσεων (sureties) και οι οπι-
σθογραφήσεις (endorsements).

Οι πραγματικές δεσμεύσεις αντιστοι-
χούν στην ενεχυρίαση ή προσημείωση 
συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου 
ως εξασφάλιση (collateral security14) για 
την πληρωμή χρέους. Τέτοιου είδους πε-
ριουσία συνίσταται, γενικά, από εργοστα-
σιακές μονάδες, εμπορεύματα, απαιτήσεις 
ή άλλα ακίνητα. Αυτές οι δεσμεύσεις μπο-
ρεί λοιπόν να είναι είτε εγγυοδοσίες με 
εμπράγματη εξασφάλιση είτε εγγυοδοσίες 
με υποθήκες.

Οι κύριοι κανόνες που αφορούν τη λογι-
στική αντιμετώπιση των ανωτέρω από μη 
τραπεζικές επιχειρήσεις έχουν ως εξής:

α) Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκα-
λύπτουν τις δεσμεύσεις τους αυτές είτε σε 
λογαριασμούς τάξεως είτε σε σημειώσεις 
κάτω από τον ισολογισμό.

β) Σε όλα τα συμβάντα, ανεξάρτητα 
από τον τύπο της δέσμευσης, η αποκάλυψη 
στα λογιστικά βιβλία και τις χρηματοοι-
κονομικές καταστάσεις θα πρέπει να ξε-
κινάει από τη στιγμή που υπάρχουν συμ-
βατικές υποχρεώσεις, π.χ. κατά τον χρόνο 
υπογραφής της εγγυητικής επιστολής ή 
κατά την καταχώριση της εγγύησης στα 

σχετικά «βιβλία».
γ) Το ποσό που καταχωρείται θα 

είναι γενικά η ονομαστική αξία της δέ-
σμευσης ή το ποσό που είναι πληρωτέο ή 
εισπρακτέο από την επιχείρηση, σύμφωνα 
με τους όρους του συμβολαίου. (Προφανώς 
εφαρμόζεται η νομιναλιστική έννοια της 
αξίας που συνιστά και μία από τις αρχές 
της χρηματοοικονομικής λογιστικής· βλ. 
σχετικά Α. Τσακλάγκανου, ό.π., σ. 75). Εάν 
έχουν πληρωθεί ή εισπραχθεί προκατα-
βολές, μόνο το σε εκκρεμότητα υπόλοιπο 
θα πρέπει να αναφέρεται, προϋποθέτοντας 
ότι οι προκαταβολές είναι καταχωρημένες 
στον ισολογισμό. Στην περίπτωση ανάλη-
ψης εξασφάλισης απαιτήσεων και χρεών, 
οι εγγυήσεις θα πρέπει να αποτιμώνται 
στο συνολικό τους ποσό, ανεξάρτητα από 
το υπόλοιπο των αντίστοιχων απαιτήσεων 
και χρεών.

Η αποκάλυψη των ως άνω πληροφοριών 
στις υποσημειώσεις, έχει ως εξής:

α) Είναι επιθυμητό να εμφανίζεται 
το ποσό όλων των σημαντικών δεσμεύ-
σεων, διακρίνοντας αυτές που αφορούν 
τη διοίκηση (ή το Δ.Σ.), τις θυγατρικές και 
συγγενείς επιχειρήσεις.

β) Οι διάφορες μορφές χρηματοοι-
κονομικών δεσμεύσεων, κανονικά, εξατο-
μικεύονται ως:

 - δεσμεύσεις,
 - οπισθογραφήσεις,
 - εγγυήσεις και ενέχυρα,
 - συμβόλαια χρηματοδοτικής μί-

σθωσης και άλλες υποχρεώσεις.
γ) Στην περίπτωση μεγάλων δε-

σμεύσεων, αυτές θα πρέπει να περιγρά-
φονται με σαφήνεια (και να ποσοτικοποι-
ούνται), εάν αυτό θεωρείται σημαντικό 
για τον χρήστη των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.

Τα νέα χρηματοδοτικά μέσα απαιτούν 
την καθιέρωση ομοιόμορφων λογιστικών 
χειρισμών μέσω των οποίων θα εμφανί-
ζονται σωστά στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, όπως γίνεται και στα άλλα 
λογιστικά ζητήματα. Σύμφωνα με την πρα-
κτική που επικρατεί σε μερικές χώρες, 
τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, ως αμφοτε-
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ροβαρείς συμβάσεις, καταχωρούνται σε 
λογαριασμούς τάξεως και όχι ουσίας. Και 
αυτό γιατί, κατά τον χρόνο σύναψής τους 
τουλάχιστον, οι συμβάσεις αυτές δεν συ-
νεπάγονται άμεση κίνηση περιουσιακών 
στοιχείων. Απλώς υπάρχει μόνο ένα ισο-
ζύγιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
παρουσιάζουν αντιστοίχως οι λογαριασμοί 
τάξεως. Ο τρόπος αυτός λογιστικής αντι-
μετώπισης έχει καταστήσει γνωστές τις 
συναλλαγές αυτές με τον όρο «συναλλα-
γές εκτός ισολογισμού» (off balance sheet 
transactions).

Στο τέλος κάθε χρήσης, για τις συναλλα-
γές που είναι σε εκκρεμότητα, σύμφωνα 
και με την αρχή της συντηρητικότητας, 
διενεργούνται προβλέψεις για ενδεχό-
μενες ζημιές. Αντίθετα, για ενδεχόμενα 
κέρδη δε γίνεται καμία πρόβλεψη. Σε ορι-
σμένες χώρες παρέχεται συσχετισμός των 
ενδεχόμενων ζημιών και κερδών, ενώ σε 
άλλες χώρες δεν γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά 
οι συναλλαγές σε νέα χρηματοδοτικά μέσα 
αναφέρονται στο προσάρτημα των ετήσι-
ων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι πληρωτέοι και οι εισπρακτέοι (δε-
δουλευμένοι) τόκοι καταχωρούνται στον 
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, 
σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου.

Τυπολογία, λογιστική μεταχείριση και 
τρόπος εμφάνισης των εκτός ισολογισμού 
συναλλαγών των τραπεζών

Α. Γενικά
Ενώ οι εκτός ισολογισμού δραστηριότη-

τες των εμποροβιομηχανικών επιχειρή-
σεων τείνουν να είναι περιορισμένες, το 
ίδιο δεν μπορεί να λεχθεί για τις τράπεζες. 
Από τη φύση των συναλλαγών τους, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναλαμβά-
νουν μεγάλες δεσμεύσεις. Η τυπολογία 
τους και η λογιστική μεταχείρισή τους 
είναι λοιπόν, γενικά, πιο πολύπλοκες, μια 
πολυπλοκότητα που έχει αυξηθεί με την 
ανάπτυξη ολοένα νέων χρηματοδοτικών 
μέσων. Συγκρίνοντας με τις μη τραπεζικές 
επιχειρήσεις, εκείνες οι όψεις του ζητήμα-
τος που χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης είναι 
αυτές που σχετίζονται με χρηματοδοτικής 

φύσεως δεσμεύσεις, αφού η λογιστική 
αντιμετώπιση όσον αφορά τις αμοιβαίες 
δεσμεύσεις των τραπεζών και τις συντα-
ξιοδοτικές υποχρεώσεις (καθώς και για 
τις άλλες κοινωνικής φύσεως) είναι πα-
ρόμοια με αυτή των εμποροβιομηχανικών 
επιχειρήσεων γενικά.

Οι χρηματοδοτικής φύσεως δεσμεύσεις 
των τραπεζών εμπίπτουν σε τρεις κυρίως 
κατηγορίες:

α) Παροχή εγγυήσεων με όλες τις 
συναφείς ενδεχόμενες υποχρεώσεις οι 
οποίες αντιστοιχούν σε καταστάσεις όπου 
μια τράπεζα έχει αναλάβει την εξασφά-
λιση υποχρεώσεων ενός τρίτου μέρους 
και βρίσκεται πίσω από τον κίνδυνο που 
διατρέχει αυτό το τρίτο μέρος.

β) Δεσμεύσεις οι οποίες αποτελού-
νται από όλες τις ανέκκλητες πιστωτικές 
διευθετήσεις και διευκολύνσεις οι οποίες 
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πιστω-
τικό κίνδυνο κάποια μελλοντική στιγμή.

γ) Συναλλαγές σε (εξωτερικό) συ-
νάλλαγμα, σε επιτόκια επί κεφαλαίων δι-
αφορετικού νομίσματος και άλλες συναλ-
λαγές στις κεφαλαιαγορές - χρηματαγορές.

Οι δύο πρώτες κατηγορίες δεσμεύσεων 
είναι οι πιο παραδοσιακές μορφές τραπε-
ζικών συναλλαγών εκτός ισολογισμού. 
Η τρίτη κατηγορία καλύπτει συναλλαγές 
που σχετίζονται με τη γρήγορη ανάπτυξη 
των νέων χρηματοπιστωτικών μέσων. Σε 
αυτές τις κατηγορίες μπορεί να προστεθεί 
μία τέταρτη κατηγορία:

δ) Διαφύλαξη (trusteeship)15 
και ανάληψη εξασφάλισης της διάθε-
σης ομολογιακού δανείου ή μετοχών 
(underwriting)16, όπου οι τράπεζες μπορεί 
να κριθούν υπεύθυνες για αμέλεια ή για 
αποτυχία να εκπληρώσουν τις υποχρεώ-
σεις τους.

Β. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι κυριότερες ενδεχόμενες υποχρεώ-

σεις των τραπεζών, είναι:
- Εγγυοδοσίες και άλλα άμεσα υποκα-

τάστατα πιστοδοτήσεων.
- Αποδοχές τίτλων (acceptances), όπως 

η συναλλαγματική, το γραμμάτιο εις δια-

ταγήν, η υποσχετική επιστολή και το υπο-
σχετικό σημείωμα.

- Οπισθογραφήσεις (endorsements).
- Ενέγγυες πιστώσεις (documentary 

letters of credit) και
- Εγγυήσεις (warranties) όχι πιστοδοτι-

κής φύσεως (π.χ. για καλή ή έγκαιρη εκτέ-
λεση έργου, για αγορά μετοχών από ανά-
δοχο έκδοσης νέας σειρά μετοχών κ.ο.κ.)

Στην περίπτωση των εγγυήσεων (τέ-
τοιων όπως είναι οι εγγυοδοσίες ή οπι-
σθογραφήσεις), η τράπεζα ως εγγυήτρια 
βρίσκεται πίσω από ένα τρίτο μέρος –τον 
δικαιούχο (beneficiary)– με εντολή και 
εκ μέρους ενός πελάτη (ο οποίος μπορεί 
να είναι και ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυ-
μα) –το πρωταίτιο μέρος– και φέρει σε 
πέρας τις υποχρεώσεις του πελάτη εάν ο 
τελευταίος δεν τις φέρει σε πέρας αυτός.

Οι δεσμεύσεις αγοράς ή επαναγοράς 
ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι πα-
ρόμοιας φύσεως. Οι πρώτες είναι συμφω-
νίες με τις οποίες οι τράπεζες αναλαμβά-
νουν την υποχρέωση να αποκτήσουν στοι-
χεία του ενεργητικού σε συμφωνηθείσες 
τιμές με απαίτηση των κατόχων τους και 
σε προσυμφωνημένους όρους. Οι δεύτερες 
είναι συμφωνίες με παρόμοιους όρους, να 
επαναγορασθούν στοιχεία του ενεργητι-
κού που πωλήθηκαν προηγουμένως. Πα-
ράδειγμα τέτοιου είδους συμφωνίας είναι 
εκείνη με την οποία μια τράπεζα εκχωρεί 
ένα δάνειο ή άλλο στοιχείο του ενεργητι-
κού της σε τρίτο μέρος, ενώ παραμένει 
υπόχρεη για τον πιστωτικό κίνδυνο σε πε-
ρίπτωση αθέτησης της συμφωνίας από τον 
δανειζόμενο ή σε περίπτωση απόσβεσης 
της αξίας αυτού του στοιχείου του ενερ-
γητικού. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν 
οι εγγυητικές επιστολές (standby letters 
of credit) οι οποίες, καθόσον είναι άμεσα 
υποκατάστατα δανειοδοτήσεων, είναι πα-
ρόμοιου είδους.

Η αποδοχή συνα λ λαγματικών 
(acceptances) και οι οπισθογραφήσεις 
τίτλων εις διαταγή (endorsements) γενι-
κότερα είναι δεσμεύσεις από τράπεζες να 
πληρώσουν σε συγκεκριμένη προθεσμία 
την ονομαστική αξία των τίτλων17, συνή-
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θως συναλλαγματικές που, κατά κανόνα, 
καλύπτουν την πώληση αγαθών.

Οι ενέγγυες πιστώσεις (documentary 
letters of credit) εγγυώνται την πληρω-
μή υπέρ εξαγωγέων, έναντι παρουσίασης 
φορτωτικών και άλλων εγγράφων.

Τι επιτάσσει η Ε.Ε. και η Τράπεζα της Ελ-
λάδος για τις τράπεζες

Έχουμε δύο ειδών στοιχεία του ενερ-
γητικού τα οποία πρέπει να σταθμίζονται 
για τον πιστωτικό κίνδυνο που περιέχουν:

- τα εντός ισολογισμού ή σε λογαρια-
σμούς ουσίας καταχωριζόμενα, και

- τα εκτός ισολογισμού ή σε λογαρια-
σμούς τάξεως καταχωριζόμενα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενδιαφέρεται 
ιδιαίτερα να έχει ανάλυση εκείνων των 
λογαριασμών τάξεως που αναφέρονται σε 
δραστηριότητες που συνεπάγονται κινδύ-
νους (ειδικότερα, off-budget items)18. Αυτή 
η επιδιωκόμενη ανάλυση σκοπό έχει να 
βοηθηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την 
εξέταση που επιθυμεί να κάνει της ποι-
ότητας των στοιχείων του ενεργητικού 
που δεν περιλαμβάνονται στο κύριο σώμα 
του ισολογισμού (off-balance sheet items).

Η γενικότερη σημασία των λογαριασμών 
τάξεως έγκειται στο ότι απεικονίζουν γε-
γονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύ-
σεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση ποσοτική 
μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της 
τράπεζας, η οποία όμως είναι δυνατό να 
επέλθει στο μέλλον. Τέτοια γεγονότα πε-
ριλαμβάνουν:

- Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία.
- Εγγυήσεις που λαμβάνονται από την 

τράπεζα για εξασφάλιση απαιτήσεών της.
- Αμφοτεροβαρείς και παρόμοιας φύ-

σεως συμβάσεις, κατά το ανεκτέλεστο 
μέρος τους.

Για την επίτευξη της τόσο επιθυμητής 
αμοιβαίας αναγνώρισης των τεχνικών 
ελέγχου19, που εφαρμόζουν οι κεντρικές 
τράπεζες των κρατών μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στα επιχώρια πιστωτικά 
ιδρύματα, παρέχονται τρία, ειδικά για το 
ανωτέρω ζήτημα, Παραρτήματα στη σχε-
τική Οδηγία (89/647/ΕΟΚ). Στο πρώτο Πα-
ράρτημα, τα εκτός ισολογισμού στοιχεία 

παρατίθενται με ένταξή τους σε τέσσερις 
βαθμίδες κινδύνου. Σε αυτή την κατάταξη 
στοιχείων μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 
περιπτώσεις σήμερα:

α) Στοιχεία τα οποία δεν είναι ξε-
κάθαρο τι επιμέρους τραπεζικές εργασίες 
συνιστούν, πολύ δε περισσότερο με ποιο 
τρόπο να απεικονιστούν λογιστικά.

β) Στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει 
μεν πλαίσιο ισχύος και τρόπου εφαρμογής 
από τις εποπτικές αρχές (Τράπεζα Ελλά-
δος, Υπουργείο Εμπορίου κ.λπ.), αλλά δεν 
απαγορεύονται ως τραπεζικές εργασίες 
στη χώρα μας.

γ) Στοιχεία τα οποία «απαγορεύο-
νται» ως τραπεζική εργασία λόγω μη πλή-
ρους απελευθέρωσης ακόμα της κίνησης 
κεφαλαίων (π.χ. καταθέσεις προθεσμίας 
επί προθεσμία - forward forward deposits).

Προκειμένου να επιτευχθεί λογιστική 
ομοιομορφία, βασική προϋπόθεση είναι να 
προδιαγραφεί ενιαία λογιστική απεικόνιση 
αυτών των στοιχείων. Μόνον έτσι:

- θα είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία των 
τραπεζών για σκοπούς υποβολής του ενο-
ποιημένου ισολογισμού τους προς την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, και

- θα είναι αληθές το ύψος των στοιχείων 
αυτών από τη σκοπιά της αποτιμητικής 
του ισολογισμού.

Όπως παραδέχεται ο καθηγητής Παπα-
ναστασάτος20, πρόεδρος της τότε ομάδας 
εργασίας κατάρτισης του ενιαίου τραπε-
ζικού λογιστικού σχεδίου της Ένωσης Ελ-
ληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), «πολλές φορές, 
ως προς το περιεχόμενο των λογαριασμών 
τάξεως, δεν υπάρχει πάντα στην τραπεζι-
κή λογιστική ενιαία αντιμετώπιση με τα 
γενικώς διδασκόμενα».

Η Οδηγία 86/635/ΕΟΚ διακρίνει δύο ομά-
δες λογαριασμών τάξεως στο άρθρο 24, 
τις οποίες εντάσσει σε δύο περιληπτικούς 
(υπερδιατεταγμένους) λογαριασμούς, ως 
ακολούθως:

Λογαριασμός 1 - Ενδεχόμενα στοιχεία 
παθητικού

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει κάθε 
πράξη με την οποία ένα πιστωτικό ίδρυ-
μα εγγυάται για τις υποχρεώσεις τρίτου. 
Στο προσάρτημα21 πρέπει να αναφέρεται 

η φύση και το ύψος του κάθε κινδύνου 
δημιουργίας υποχρέωσης, εφόσον είναι 
σημαντική σε σχέση με τη συνολική δρα-
στηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος. 

Οι υποχρεώσεις από οπισθογράφηση 
αναπροεξοφλημένων αξιογράφων θα συ-
μπεριλαμβάνονται στη θέση αυτή μόνον 
εφόσον η εθνική νομοθεσία δεν ορίζει 
διαφορετικά. Το αυτό ισχύει και για τους 
τίτλους αποδοχής, εκτός από τους τίτλους 
ιδίας αποδοχής.

Οι εγγυήσεις και τα στοιχεία του ενερ-
γητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση πε-
ριλαμβάνουν όλες τις εγγυήσεις και όλα τα 
στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί 
ως εγγύηση για λογαριασμό τρίτων, όπως 
ανέκκλητες εγγυήσεις και ανέκκλητες 
πιστωτικές εντολές.

Λογαριασμός 2 - Υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει κάθε 

ανέκκλητη ανάληψη υποχρέωσης που θα 
μπορούσε να εκθέσει τον οργανισμό σε 
πιστωτικούς κινδύνους.

Στο προσάρτημα του ισολογισμού ανα-
φέρονται η φύση και το ύψος κάθε τύπου 
υποχρέωσης, εφόσον αυτή είναι σημαντι-
κή σε σχέση με τη συνολική δραστηριότη-
τα του πιστωτικού ιδρύματος.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
πράξεις προσωρινής εκχώρησης περιλαμ-
βάνουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει 
το πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο πράξεων 
προσωρινής εκχώρησης (βάσει σύμβασης 
πώλησης με δικαίωμα εξώνησης) κατά την 
έννοια του άρθρου 12, παρ. 3.

Οι εκτός ισολογισμού λογαριασμοί, λοι-
πόν, περιλαμβάνουν:

1. Ενδεχόμενα στοιχεία του παθη-
τικού, που είναι: οι τίτλοι αποδοχής και 
οι υποχρεώσεις από οπισθογράφηση, οι 
εγγυήσεις και στοιχεία του ενεργητικού 
που έχουν δοθεί ως εγγύηση.

2.  Υποχρεώσεις άλλες, και κυρίως υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προ-
σωρινής εκχώρησης.

Αυτούς τους εκτός ισολογισμού λογα-
ριασμούς, η Οδηγία εμφανίζει να κινούνται 
απλογραφικά, δηλαδή δεν τους προτείνει 
να λειτουργούν κατά ζεύγη, όπως προτεί-
νει η «κλασική» λογιστική διδασκαλία για 
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τους λογαριασμούς τάξεως. Πλεονέκτημά 
τους είναι ο περιορισμός του αριθμού των 
λογαριασμών στο ήμισυ των όσων θα είχα-
με αν χρησιμοποιούσαμε τους παραδοσια-
κούς (δηλαδή κατά τη γαλλική πρακτική) 
λογαριασμούς τάξεως.

Όπως παρατηρεί, ορθά, ο καθηγητής Πα-
παναστασάτος, μειονεκτήματά τους είναι22:

α) ότι η έλλειψη διγραφικής αντι-
στοιχίας καθιστά δυσκολότερη τη διαπί-
στωση και αναζήτηση ενδεχόμενων σφαλ-
μάτων, και

β) ότι ο μοναδικός λογαριασμός με 
τον οποίο απεικονίζονται ορισμένα γε-
γονότα δημιουργεί προβληματισμούς ως 
προς τη φύση του, π.χ. σε περίπτωση κα-
τοχής ξένου πράγματος προς φύλαξη, ο λο-
γαριασμός που θα δημιουργηθεί μπορεί να 
θεωρηθεί ότι απεικονίζει το ξένο πράγμα, 
οπότε είναι ενεργητικό, ή την υποχρέωση 
απόδοσής του, οπότε είναι παθητικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της ως 
άνω Οδηγίας: «Τα περιουσιακά στοιχεία 
που έχουν δεσμευτεί υπέρ του πιστωτικού 
ιδρύματος ή που έχουν δοθεί σαν εγγύηση, 
δεν πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογι-
σμό του, εκτός αν πρόκειται για χρήματα 
κατατεθειμένα σ’ αυτό το ίδιο πιστωτικό 
ίδρυμα».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 
της Οδηγίας αυτής: «Σε περίπτωση δανει-
οδότησης από όμιλο αναφερόμενο στην 
παρ. 1, αν το ποσό της συμμετοχής για το 
οποίο εγγυάται ένα πιστωτικό ίδρυμα εί-
ναι ανώτερο από το ποσό κατά το οποίο 
συμμετέχει στη χρηματοδότηση, το ίδρυμα 
αυτό υποχρεούται να εμφανίζει το τυχόν 
συμπληρωματικό ποσό για το οποίο έχει 
εγγυηθεί εκτός ισολογισμού (λογαριασμός 
1, δεύτερη περίπτωση) ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος 

μιας εκτενούς μελέτης που διεξάγεται υπό 
την επίβλεψη του Β. Φίλιου.. Συνήθως με 
τη μορφή τελικών επιπτώσεων στα συστα-
τικά στοιχεία της καθαρής θέσης.

2. Η διαφορά μεταξύ τιμής κόστους από-
κτησης και τρέχουσας τιμής αγοράς παίζει 
εδώ ιδιαίτερο ρόλο. Το πότε θεωρείται ως 

πραγματοποιηθέν ένα κέρδος από ολοκλη-
ρωθείσα –περαιωθείσα– συναλλαγή είναι 
αρκετά πολύπλοκο ζήτημα στα εδώ εξετα-
ζόμενα παράγωγα χρηματοδοτικά μέσα.

3. Η παραδοσιακή λογιστική λέγεται 
συχνά και συμβατική επειδή η «συμβα-
τότητα» (conventionality) υπαγορεύει τις 
περισσότερες από τις δραστηριότητες και 
υποχρεώσεις των υπό του νόμου θεσμο-
θετημένων οργάνων, π.χ. του Σώματος 
Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών (public 
accountants), σε μια ποικιλία θεμάτων, 
όπως είναι το τι κονδύλι συνιστά «συστα-
τικό και αξιοσημείωτο» (the measures of 
materiality), ποια πρέπει να είναι η μορ-
φή και το περιεχόμενο των χρηματοοι-
κονομικών - λογιστικών καταστάσεων 
(financial statements) κ.ά. Η συμβατικό-
τητα (convention) που απαιτείται από τους 
λογιστές κατά την άσκηση του επαγγέλμα-
τός τους τροποποιείται από καιρό σε και-
ρό, καθώς εξελίσσεται και εκλεπτύνεται 
η λογιστική πρακτική. Αυτές οι τροποποι-
ήσεις που «αναδύονται» στον κόσμο της 
λογιστικής γενικά αποδίδονται στη με την 
πάροδο του χρόνου ανάπτυξη λογιστικής 
πρακτικής του δημόσιου (με την ευρύτερη 
έννοια) ενδιαφέροντος για βελτιώσεις στη 
χρηματοοικονομική λογοδοσία (financial 
reporting) των πάσης φύσεως οικονομι-
κών μονάδων.

4. Βλ. Β. Φ. Φίλιος, «Εκτίμηση της κεφα-
λαιακής επάρκειας των τραπεζών και η 
ΕΟΚ», Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπε-
ζών, έτος 5ο, τεύχος 20, Δ’ τριμηνία 1988, 
σελ. 27-39.

5. Οι λογιστικές αρχές αποτελούν τον 
οδηγό για την επιλογή αξιωμάτων και 
διαδικασιών προς τις οποίες οι λογιστές 
πρέπει να ασκούν συμβατή πρακτική, γι’ 
αυτό αποτελούν το μόνο δογματικό μέρος 
της λογιστικής θεωρίας.

6. Η διοικητική λογιστική είναι σχε-
διασμένη για, και προσαρμοσμένη στις 
πληροφοριακές ανάγκες των διαφόρων 
βαθμίδων της διοίκησης ενός οργανισμού 
προς άσκηση των λειτουργιών της, κυρί-
ως δε του ελέγχου και της λήψης αποφά-
σεων. Γι’ αυτό πρόκειται περί ενός εσω-
επιχειρησιακού συστήματος λογιστικής 
πληροφόρησης. Το περιεχόμενο του όρου 

«management accounting» ήταν μέχρι 
τα μέσα, ακόμη, της δεκαετίας του ’70 όχι 
καλά καθορισμένο. Έκτοτε, συστηματο-
ποιήθηκε και σήμερα αποτελεί αυτοτελή 
κλάδο της λογιστικής επιστήμης.

7. International Accounting Standard 
10: Contingencies and events occurring 
after the balance sheet date, International 
Accounting Standards Committee.

8. Ο όρος contingencies σημαίνει εν-
δεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
(συνηθέστερα υποχρεώσεις) που ο καθο-
ρισμός του ύψους τους βασίζεται σε μελ-
λοντικά συμβάντα ή συνθήκες οι οποίες 
ανακύπτουν από αιτίες μάλλον άγνωστες ή 
επί του παρόντος ακαθόριστες. Ενδεχόμε-
νο στοιχείο του ενεργητικού (contingent 
asset) είναι εκείνο του οποίου η ύπαρξη, η 
αξία και η ιδιοκτησία εξαρτάται από το εάν 
θα συμβεί ή όχι ένα συγκεκριμένο γεγονός 
ή από την απόδοση ή παράλειψη απόδοσης 
μιας συγκεκριμένης πράξης. Ενδεχόμε-
νο στοιχείο του παθητικού (contingent 
liability) είναι εκείνη η υποχρέωση που 
σχετίζεται με μια παρελθούσα συναλλαγή 
ή άλλο συμβάν ή όρο, η οποία μπορεί να 
ανακύψει σαν συνέπεια ενός γεγονότος 
του οποίου η έλευση φαίνεται ενδεχόμενη 
αλλά όχι πιθανή.

9. Η διάκριση σε λογαριασμούς ουσίας 
και λογαριασμούς τάξεως πήγασε από τη 
γαλλόφωνη βιβλιογραφία και είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη στην αγγλοαμερικανική βιβλι-
ογραφία, ακριβώς επειδή είναι ανύπαρ-
κτα τα αυτόνομα διγραφικά κυκλώματα 
λογαριασμών τάξεως. Έχουν όμως και 
οι Βρετανοί αντίστοιχους λογαριασμούς, 
τους memorandum accounts (λογαριασμοί 
μνήμης ή υπόμνησης), οι οποίοι όμως τη-
ρούνται απλογραφικά.

10. Notes ή footnotes: αποτελούν ένα μέ-
σο για την παράθεση πρόσθετων πληροφο-
ριών, συνήθως «αφηγηματικής» μορφής. 
Η κάθε μία αριθμείται με δείκτη, ώστε να 
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο κονδύλι των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στοι-
χεία που παρέχονται κατ’ αυτό τον τρόπο 
απαιτούνται συνήθως οποτεδήποτε ένα 
κονδύλι δεν επαρκεί από μόνο του για 
εύληπτη κατανόησή του. Οι σημειώσεις 
που συνοδεύουν τις χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις πρέπει να είναι έτσι διατυπω-
μένες ώστε να γίνονται εύκολα κατανοη-
τές στον μέσο αναγνώστη. Για μια πρώτη, 
αρκετά καλή, παρουσίαση του ζητήματος 
των υποσημειώσεων στα ελληνικά, βλ. το 
(αξιοσημείωτο) άρθρο του καθηγητή Άγγε-
λου Τσακλάγκανου «Ο δωδεκάλογος των 
αρχών της λογιστικής», Οικονομικός Τα-
χυδρόμος, 25.2.1982, σ. 73-76, και 11.3.1982, 
σ. 73-77.

11. Βλ. Β.. Φ. Φίλιου «Η λογιστική των 
προβλέψεων», περ. Λογιστής 379, Δεκέμ-
βριος 1985, σ. 1027-1031. Ας υπενθυμίσουμε 
ότι, με βάση την αρχή της συντηρητικότη-
τας, ενώ τα έσοδα δεν προβλέπονται, για 
τα έξοδα και τις δαπάνες πρέπει πάντοτε 
να γίνεται πρόβλεψη.

12. Οι δεσμεύσεις αυτού του είδους 
έχουν μεγάλη συχνότητα στα πιστωτι-
κά ιδρύματα και έτσι εξηγείται η μεγάλη 
«γκάμα» λογαριασμών τάξεως που αυτά 
χρησιμοποιούν για την καταχώριση - πα-
ρακολούθησή τους.

13. Στην περίπτωση αυτή γίνεται συνή-
θως μια εγγυητική σύμβαση (underwriting 
contract or agreement).

14. Collateral είναι η εμπράγματη εται-
ρική ή προσωπική περιουσία που ενεχυ-
ριάζεται ως μερική ή πλήρης εξασφάλιση 
ενός χρέους.

15. Πρόκειται για διαφύλαξη και παράλ-
ληλα διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 
τρίτων, νομικών ή φυσικών προσώπων, 
από μια τράπεζα.

16. Η τράπεζα αναλαμβάνει υπεύθυνα τη 
διάθεση νεοεκδοθέντων χρεογράφων μιας 
εταιρείας, με την υποχρέωση να αγοράσει 
όλα τα χρεόγραφα (π.χ. μετοχές) που δεν 
θα αγοραστούν από το κοινό (επενδυτές).

17. Οι όροι «δικαιόγραφα», «αξιόγραφα» 
και «πιστωτικοί τίτλοι» είναι, κατά κανόνα, 
εννοιολογικά ταυτόσημοι. Συχνά όμως οι 
μετοχές των εταιρειών θεωρούνται μεν 
δικαιόγραφα, όχι όμως και οι πιστωτικοί 
τίτλοι. Στη λογιστική, με τον όρο «χρεόγρα-
φα» εννοούμε συνήθως τη μετοχή (κοινή 
ή προνομιούχα) ανώνυμης εταιρείας και 
την ομολογία. Επομένως, για τη λογιστική 
πρακτική έχουμε:

18. Και πιο συγκεκριμένα, τα εκτός ισο-
λογισμού στοιχεία που υπόκεινται στον πι-
στωτικό κίνδυνο, σύμφωνα με την Οδηγία 
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1989 
σχετικά με τον συντελεστή φερεγγυότητας 
των πιστωτικών ιδρυμάτων (89/647/ΕΟΚ).

19. Γίνεται ολοένα και συχνότερη ανα-
φορά του όρου αυτού (techniques of the 
supervision of credit institutions) στις 
Οδηγίες της Ε.Ε., δίχως επεξήγηση του 
ποιες είναι αυτές.

20. Αναστάσιος Παπαναστασάτος, «Ο 
κλαδικός λογιστικός σχεδιασμός στις τρά-
πεζες», Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπε-

ζών, έτος 5ο, Τεύχος 17-18, Α’-Β’ τριμηνία 
1988, σ. 126.

21. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με 
τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 42α, το 
προσάρτημα πρέπει να εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο (μαζί με τις άλλες 
οικονομικές καταστάσεις) και να θεωρηθεί 
ειδικά από τα πρόσωπα που προβλέπει η 
διάταξη αυτή. Το άρθρο 42ε, παρ. 9, που δεν 
ισχύει όμως για τις τραπεζικές ανώνυμες 
εταιρείες (άρθρο 112, παρ. 1), απαιτεί όπως 
παρατίθεται πίνακας κατά είδος και αιτία 
εγγυήσεως και εμπράγματης ασφαλίσε-
ως στο προσάρτημα. Το προσάρτημα θα 
παραδίδεται στους μετόχους μαζί με τον 
ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελέσμα-
τα χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως των 
αποτελεσμάτων, και τις εκθέσεις Δ.Δ. και 
ελεγκτών. Όλα αυτά υποβάλλονται και στο 
Υπουργείο Εμπορίου.

22. Ό.π., σημ. 3.

Σχεδιάγραμμα 1 

Εκτός ισολογισμού κονδύλια 
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Σχεδόν επτά στις δέκα (65%) επι-
χειρήσεις δηλώνουν ότι δεν δι-
αθέτουν ένα βιώσιμο τεχνολογι-
κό σχέδιο για να υποστηρίξουν 

τα φορολογικά και χρηματοοικονομικά 
τμήματά τους στην εκπλήρωση των αρ-
μοδιοτήτων τους και την υλοποίηση του 
οράματός τους. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται 
αντιμέτωπες, επίσης, με ένα απαιτητικό 
περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από πρω-
τόγνωρες νομοθετικές και ρυθμιστικές 
αλλαγές, καθώς και σημαντικές προκλή-
σεις ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ, 
παράλληλα, δέχονται πιέσεις να πετύχουν 
περισσότερα με λιγότερους πόρους. Αυτό 
προκύπτει από τη νέα έκθεση της EY, «Tax 
and Finance Operate», που κατέγραψε τις 
απόψεις 1.013 επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις προ-
κλήσεις, σχεδόν όλοι οι οργανισμοί (99%) 
δήλωσαν ότι βρίσκονται σε διαδικασία τρο-
ποποίησης των φορολογικών και χρημα-
τοοικονομικών λειτουργικών τους μοντέ-
λων, ενώ το 73% ανέφεραν ότι είναι αρκετά 

πιθανό να προβούν σε αμοιβαία ανάθεση 
(co-sourcing) κρίσιμων δραστηριοτήτων 
φορολογικής και χρηματοοικονομικής 
φύσης σε εξωτερικούς συνεργάτες, κατά 
τους επόμενους 24 μήνες.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΣΤΗ

Τα φορολογικά και χρηματοοικονομικά 
τμήματα των εταιρειών δυσκολεύονται να 
ανταποκριθούν στον ρυθμό των νομοθετι-
κών και ρυθμιστικών αλλαγών, με το 85% 
των ερωτηθέντων να αναμένουν αύξηση 
του φόρτου εργασίας τους, προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις αυξανόμενες απαι-
τήσεις ψηφιακής υποβολής φορολογικών 
στοιχείων.

Αντιδρώντας στις σημαντικές φορολο-
γικές μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ, αλλά και 
σε άλλες χώρες, το 83% των μεγάλων ορ-
γανισμών (με έσοδα που ξεπερνούν τα 20 
δισ. δολάρια) δηλώνουν ότι χρειάστηκε να 
αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για 
να εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγές. Πάνω 

από τα δύο πέμπτα όλων των εταιρειών 
(44%) εκτιμούν ότι, για να συμμορφωθούν 
με τους νέους κανονισμούς, θα χρειαστεί 
να δαπανήσουν τουλάχιστον 10 εκατ. δο-
λάρια κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Συγχρόνως, τα φορολογικά και χρημα-
τοοικονομικά τμήματα πρέπει να κάνουν 
περισσότερα με λιγότερους πόρους, με 
σχεδόν οκτώ στις δέκα (79%) επιχειρήσεις 
να σχεδιάζουν μια μείωση του κόστους 
των λειτουργιών αυτών τα επόμενα δύο 
χρόνια.

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Στις αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτή-
σεις έρχεται να προστεθεί και ένα έλλειμ-
μα στις τεχνολογικές δυνατότητες των 
επιχειρήσεων, καθώς μόνο το 3% των φο-
ρολογικών τμημάτων που μετείχαν στην 
έρευνα κάνουν εκτεταμένη χρήση νέων, 
μετασχηματιστικών τεχνολογιών, όπως 
η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μά-
θηση, ενώ το 15% δεν τις χρησιμοποιούν 

Οι σαρωτικές 
αλλαγές στο ψηφιακό 

και νομοθετικό 
περιβάλλον 
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καθόλου, περιορίζοντας εν πολλοίς τις 
δυνατότητές τους.

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Μία ακόμη πρόκληση έγκειται στην πρό-
σληψη, αλλά και τη διατήρηση ανθρώπινου 
ταλέντου, με το 45% να δυσκολεύονται να 
εξασφαλίσουν νέες ευθύνες και ευκαιρίες 
επαγγελματικής εξέλιξης για το προσω-
πικό των φορολογικών και χρηματοοι-
κονομικών τμημάτων τους. Επιπλέον, το 
62% των τμημάτων αυτών αφιερώνουν 
το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε 
διεκπεραιωτικές δραστηριότητες συμμόρ-
φωσης –σε αντίθεση με δραστηριότητες 
που δημιουργούν υψηλότερη προστιθέ-
μενη αξία.

Επίσης, η σαφής πλειοψηφία των ερω-
τηθέντων (83%) πιστεύουν ότι οι βασικές 
τεχνικές ικανότητες του προσωπικού των 
τμημάτων αυτών θα πρέπει να ενισχυθούν 
μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ώστε να 
περιλαμβάνουν δεξιότητες που σχετίζο-

νται με την επεξεργασία δεδομένων και 
άλλες τεχνολογίες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ EY
Το «EY Tax and Finance Operate» είναι 

ένα επιχειρησιακό μοντέλο βασισμένο 
στην τεχνολογία, το οποίο συνδυάζει 
εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους 
και βέλτιστες διαδικασίες, για να βοηθήσει 
τις εταιρείες να επιτύχουν το στρατηγικό 
τους όραμα. Η οικοδόμηση εσωτερικών 
δυνατοτήτων είναι συχνά απαιτητική και 
δαπανηρή διαδικασία και, συνεπώς, πολ-
λές επιχειρήσεις βρίσκουν ως οικονομικό-
τερη και πιο αποτελεσματική επιλογή την 
εκτέλεση επιλεγμένων δραστηριοτήτων 
μέσω co-sourcing, αξιοποιώντας τη ση-
μαντική επένδυση που έχει πραγματοποι-
ήσει η EY σε ανθρώπους, διαδικασίες και 
τεχνολογία.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, 
ο κ. Στέφανος Μήτσιος, Partner και επι-
κεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της 
ΕΥ Ελλάδος, παρατηρεί: «Το νομοθετικό 

και ρυθμιστικό περιβάλλον μεταβάλλεται 
με ρυθμούς που δεν είχαμε συναντήσει 
μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας σε μεγάλο 
βαθμό τις φορολογικές και χρηματοοικο-
νομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων. Για 
να ανταποκριθούν σε αυτές τις μεταβολές, 
οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν 
στην ψηφιακή τεχνολογία και σε κατάλ-
ληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. 
Εναλλακτικά, καθώς το κόστος αυτών των 
κινήσεων κρίνεται ιδιαιτέρως μεγάλο, οι 
επιχειρήσεις χρειάζεται να διερευνήσουν 
τις δυνατότητές τους για ανάθεση μέρους 
των διαδικασιών αυτών σε εξειδικευμέ-
νους συνεργάτες, οι οποίοι θα πρέπει να 
διαθέτουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση 
σε φορολογικά και χρηματοοικονομικά 
θέματα, αλλά και επάρκεια στη χρήση τε-
χνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η 
αυτοματοποίηση και η μηχανική μάθηση». 
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Παγιώνεται η θετική προδιά-
θεση της παγκόσμιας επεν-
δυτικής κοινότητας απέναντι 
στην Ελλάδα, παρά το αρνητι-

κό ψυχολογικό κλίμα που δημιούργησε 
η πανδημία του Covid-19. Η πλειοψηφία 
των επενδυτών αναγνωρίζει ότι η χώρα 
ακολουθεί σήμερα μια αποτελεσματική 
πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων, εξα-
κολουθεί, όμως, να αναμένει παρεμβάσεις 
σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, για να 
βελτιωθεί περαιτέρω το επενδυτικό κλί-
μα. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα 
της δεύτερης μεγάλης έρευνας της ΕΥ 
Ελλάδος, «EY Attractiveness Survey Ελ-
λάδα 2020», με θέμα την ελκυστικότητα 
της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, 
η οποία διενεργήθηκε μέσω τηλεφωνι-
κών συνεντεύξεων από το CSA Institute, 
μεταξύ 22 Μαΐου και 9 Ιουνίου. 

Η έρευνα, η οποία αποτελεί αυτόνομο 
μέρος του ευρύτερου προγράμματος EY 
Attractiveness, μιας σειράς ερευνών που 
διεξάγει η ΕΥ σε παγκόσμιο επίπεδο, ανα-
λύει τις επιδόσεις της χώρας στον τομέα 
των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και 
καταγράφει τις απόψεις της επενδυτικής 
κοινότητας για τα πλεονεκτήματα και τις 
αδυναμίες της χώρας ως επενδυτικού προ-
ορισμού, με βάση ένα δείγμα 203 στελε-
χών μεγάλων ξένων επιχειρήσεων, εκ των 
οποίων το 55% (111) έχουν ήδη επενδυτική 
παρουσία στην Ελλάδα.  

Την επίσημη παρουσίαση της έρευνας 
έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελ-
λάδος, κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, στην 

εναρκτήρια συνεδρία του 3rd InvestGR 
Forum 2020: Greece in the Pole Position, 
η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, 
την Τετάρτη 15 Ιουλίου. 

ΧΑΜΗΛΗ, ΑΛΛΑ ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΕ 

Σύμφωνα με το ΕΥ European Investment 
Monitor, μια εκτεταμένη βάση δεδομένων 
που επεξεργάζεται η ΕΥ, η Ελλάδα απορρό-
φησε, το 2019, το 0,34% των ευρωπαϊκών 
άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), ποσο-
στό δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τον 
πληθυσμό και το ΑΕΠ της, καταγράφοντας, 
ωστόσο, αύξηση κατά 69% σε σχέση με το 
2018. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη χώ-
ρα στην 29η θέση για το 2019, έναντι της 
35ης το 2018 και της 32ης που κατείχε κατά 
μέσο όρο στο σύνολο της τελευταίας δεκα-
ετίας. Θετική εξέλιξη αποτελεί η αύξηση 
της συμμετοχής των επενδύσεων στον 
κρίσιμο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, 
που διαμορφώθηκε στο 15% του συνόλου 
των ΑΞΕ, την τελευταία τριετία, πλησιά-
ζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (19%) για 
το ίδιο διάστημα.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ

Παρά τη στάση αναμονής που δημιουρ-
γεί η πανδημία στην επενδυτική κοινότητα, 
η διάθεση των επενδυτών απέναντι στη 
χώρα παραμένει θετική και βελτιώνεται 
σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες, ιδιαί-
τερα μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν 

ήδη επενδύσει στην Ελλάδα. Αντίθετα, οι 
επενδυτές που δεν έχουν παρουσία στη 
χώρα παραμένουν πιο επιφυλακτικοί, με 
ένα αυξημένο μερίδιό τους να μην τοπο-
θετείται σε αρκετά επιμέρους θέματα, γε-
γονός που αναδεικνύει την ανάγκη μιας 
επιθετικής εκστρατείας ενημέρωσης της 
παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας, με 
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
ήδη στην Ελλάδα σε ρόλο πρεσβευτών. 

Το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η εικόνα 
της χώρας ως πιθανού επενδυτικού προο-
ρισμού έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο 
(38%) παραμένει υψηλό, αν και μειωμένο 
σε σχέση με πέρσι (47%), ενώ δύο στους 
τρεις επενδυτές (69%) αναμένουν περαιτέ-
ρω βελτίωση την επόμενη τριετία, ποσοστό 
πολύ υψηλότερο από αυτά άλλων χωρών 
όπου πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες έρευ-
νες φέτος. Παράλληλα, 62% των επιχειρή-
σεων, από 50% πέρσι, θεωρούν ότι η χώρα 
μας ακολουθεί, σήμερα, μια πολιτική για 
τις επενδύσεις η οποία την καθιστά ελκυ-
στική, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές 
αποδίδουν, πλέον, τη συνεχιζόμενη βελ-
τίωση της εικόνας της χώρας στην ύπαρ-
ξη μιας σαφούς πολιτικής προσέλκυσης 
επενδύσεων, και όχι απλώς στην αλλαγή 
της συγκυρίας και τη λήξη μιας περιόδου 
αστάθειας και αβεβαιότητας.

 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΙΣΧΥΡΗ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το 28% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι 
σκοπεύουν να επενδύσουν στην Ελλάδα 
τον επόμενο χρόνο, έναντι 26% στην Πορ-

Παγιώνεται η θετική 
διάθεση των επενδυτών 
για την Ελλάδα παρά την 

πανδημία
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τογαλία, 16% στη Γαλλία και 10% στο Βέλγιο. 
Ωστόσο, τα επενδυτικά σχέδια προέρχο-
νται σχεδόν αποκλειστικά από τις επιχει-
ρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες στην 
Ελλάδα, καθώς, μεταξύ όσων δεν έχουν 
παρουσία στη χώρα, το ποσοστό περιορίζε-
ται στο 5%. Ενώ στην πρώτη θέση, ως προς 
το είδος των προγραμματιζόμενων επεν-
δύσεων, παραμένουν τα γραφεία πωλήσε-
ων και μάρκετινγκ, με μειωμένο ποσοστό 
(30%, έναντι 40% πέρσι), παρατηρείται μια 
αξιοσημείωτη αύξηση στη συμμετοχή της 
βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται φέτος στη 
δεύτερη θέση, με ποσοστό 26%, από μόλις 
9% πέρσι. Η αύξηση αυτή αποτελεί, πιθανό-
τατα, ένδειξη μιας τάσης διαφοροποίησης 
του παραγωγικού μείγματος της χώρας και 
δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για 
μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη, εκτίμηση 
η οποία ενισχύεται και από το γεγονός ότι 
το ποσοστό όσων θεωρούν ότι ο τουρισμός 
θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη της 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα 
επόμενα χρόνια μειώθηκε από 69% στο 
52%.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Ως σημαντικότερα στοιχεία της ελκυστι-
κότητας της χώρας αναδεικνύονται, και 
φέτος, η ποιότητα ζωής (81%), οι υποδομές 
τηλεπικοινωνιών (69%) και το επίπεδο των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 
(66%). Εντυπωσιακά αυξημένα είναι τα πο-
σοστά των επενδυτών που αναγνωρίζουν 
ως στοιχεία ελκυστικότητας της Ελλάδας 
το σταθερό πολιτικό και κοινωνικό περι-
βάλλον (65% από 38%) και τις πολιτικές της 
χώρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
κλιματική αλλαγή (56% από 42%). Στις αδυ-
ναμίες συγκαταλέγονται το γραφειοκρατι-
κό και διοικητικό περιβάλλον, η φορολογία 
και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 

Οι τομείς όπου πρέπει να συνεχίζει να 
εστιάζει η χώρα για να βελτιώσει το επεν-
δυτικό κλίμα περιλαμβάνουν τη στήριξη 
της καινοτομίας και της υψηλής τεχνο-
λογίας (πρώτη επιλογή φέτος, με ποσο-
στό 38%), τη μείωση της φορολογίας (36%) 
–η οποία παρουσιάζει σχετική βελτίωση 
από πέρσι, σε συνέχεια και των θετικών 
παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει, αλλά 
απαιτείται περαιτέρω πρόοδος– τη βελτίω-
ση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης 

(33%) και την ενίσχυση της παιδείας και 
των δεξιοτήτων (31%).

Δύο στους τρεις επενδυτές (67%) δηλώ-
νουν ότι θα ήταν πιο πρόθυμοι να επενδύ-
σουν στη χώρα, αν αντιμετωπιστούν τα 
αρνητικά σημεία που λειτουργούν σήμερα 
αποτρεπτικά, ποσοστό που φτάνει στο 83% 
μεταξύ όσων είναι ήδη εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η επενδυτική κοινότητα φαίνεται να 
δικαιώνει τις επιλογές της χώρας στη 
διάρκεια της πανδημίας, καθώς 77% αξι-
ολογούν θετικά την αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης, 73% την ταχύτητα 
της ψηφιοποίησης του Δημοσίου στη διάρ-
κεια της κρίσης και 72% τα μέτρα στήριξης 
της οικονομίας, ενώ 41% αναφέρουν ότι 
οι επιδόσεις της χώρας αυτό το διάστημα 
βελτίωσαν την εικόνα της ως επενδυτικού 
προορισμού.

Η πανδημία, πάντως, φαίνεται να επηρε-
άζει τα σχέδια επενδύσεων στη χώρα μας, 
αλλά όχι δραματικά, καθώς 50% όσων σχε-
διάζουν να επενδύσουν στη χώρα μας τον 
επόμενο χρόνο δηλώνουν ότι δεν θα μετα-
βάλουν τα σχέδιά τους, 28% αναφέρουν ότι 
θα τα «παγώσουν» προσωρινά, 4% ότι θα τα 
περιορίσουν, 3% ότι θα τα ενισχύσουν και 
6% ότι θα τα ματαιώσουν εντελώς.

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης εκφράζει στην έρευνα την άποψή 
του αναφορικά με τη σημασία των ξένων 
επενδύσεων για την Ελλάδα, καθώς και 
τις αλλαγές που απαιτούνται για να βελ-
τιώσει η χώρα την ελκυστικότητά της ως 
επενδυτικός προορισμός. Τις απόψεις 
τους εκφράζουν επίσης και οι κ. Χρήστος 
Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών, Άδω-
νις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Κυριάκος Πιερρακάκης, 
υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, καθώς και οι κ. Νίκος Βέττας, 
γενικός διευθυντής ΙΟΒΕ και καθηγητής, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σω-
κράτης Λαζαρίδης, διευθύνων σύμβουλος 
Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Αθα-
νάσιος Σαββάκης, πρόεδρος Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Πάνος Τσα-
κλόγλου, καθηγητής, Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, και Γεώργιος Φιλιόπουλος, 
διευθύνων σύμβουλος Enterprise Greece.

ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Παρουσιάζοντας την έρευνα, ο διευθύ-
νων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κ. Πανα-
γιώτης Παπάζογλου, δήλωσε: «Είναι πια 
σαφές ότι το μοντέλο ανάπτυξης με βάση 
το οποίο πορευτήκαμε τις τελευταίες δε-
καετίες δεν ανταποκρίνεται στις σημερι-
νές συνθήκες και τις νέες προκλήσεις. Η 
χώρα έχει ανάγκη ένα νέο παραγωγικό 
μοντέλο, που θα στηρίζεται στην εξω-
στρέφεια, την ενσωμάτωση της ψηφιακής 
τεχνολογίας, τη μετάβαση στην κυκλική 
οικονομία και τη βιωσιμότητα, και την ενί-
σχυση και αξιοποίηση του πολυτιμότερου 
κεφαλαίου της χώρας, του ανθρώπινου 
δυναμικού. Η καινοτομία αποτελεί βασικό 
συνεκτικό ιστό του νέου αυτού παραγωγι-
κού προτύπου, καθώς βρίσκεται στον πυ-
ρήνα των νέων τεχνολογιών και των νέων 
μορφών καθαρής ενέργειας, και συνδέεται 
άμεσα με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου κε-
φαλαίου. Η ΕΥ καταθέτει σήμερα μια σειρά 
από αναλυτικές προτάσεις, που ως στόχο 
έχουν να βοηθήσουν τη χώρα να βρει τη 
θέση που της αναλογεί στον παγκόσμιο 
επενδυτικό χάρτη». 

Οι προτάσεις της ΕΥ για την ενίσχυση 
της ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυ-
τικού προορισμού εστιάζουν στην ενίσχυ-
ση της κυκλικής οικονομίας και της βιωσι-
μότητας, την ανάδειξη της καινοτομίας και 
της ψηφιακής τεχνολογίας σε κορυφαίες 
προτεραιότητες, την ενίσχυση των δεξι-
οτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την 
επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύ-
νης, την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του 
τομέα των logistics, την προσαρμογή της 
εργασίας στα νέα δεδομένα της μετά τον 
κορωνοϊό εποχής, τη στήριξη και μεγέθυν-
ση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, 
τέλος, στην αποτελεσματική επικοινωνία 
προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα των 
αλλαγών που συντελούνται στη χώρα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την 
έρευνα «EY Attractiveness Survey 
Ελλάδα 2020», στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση https://www.ey.com/el_gr/
attractiveness/20/ey-attractiveness-
survey-2020. Η πλήρης έκδοση της έρευ-
νας θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 
https://www.ey.com/el_gr.
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Μέσα στην πρωτόγνωρη υγειο-
νομική και οικονομική κρίση 
που ξέσπασε λόγω της παν-
δημίας, οι Millennials και 

οι Gen Zs δηλώνουν έτοιμοι να δημιουρ-
γήσουν και πάλι τις προϋποθέσεις για ένα 
καλύτερο αύριο, όπως αποκαλύπτει η νέα 
έρευνα της Deloitte «2020 Deloitte Global 
Millennial Survey», που διεξάχθηκε σε πα-
γκόσμιο επίπεδο για 9η συνεχή χρονιά. Η 
έρευνα κατέδειξε ότι, παρά τις ανησυχίες 
που προκάλεσε η πανδημία στη νέα γενιά, 
επαγγελματικά και προσωπικά, εκείνη 
εξακολουθεί να παραμένει ανθεκτική στις 
δυσκολίες και να οραματίζεται μια θετική 
αλλαγή, σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η έρευνα αποτελείται από δύο μέρη: το 
πρώτο κύμα «έτρεξε» σε 43 χώρες, από τον 
Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 
2020, με τη συμμετοχή 18.426 millennials, 
ενώ το δεύτερο κύμα «έτρεξε» εν μέσω 
πανδημίας, από τον Απρίλιο μέχρι τον Μά-
ιο του 2020, σε 9.102 άτομα από 13 χώρες. 
Οι περισσότερες ερωτήσεις που τέθηκαν 
στο πρώτο κύμα απαντήθηκαν εκ νέου στο 
δεύτερο, για να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος 
της πανδημίας στον τρόπο που βλέπει το 
μέλλον η νέα γενιά. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας διαμόρφω-
σαν μια περίπλοκη εικόνα, η οποία ωστόσο 
μοιάζει να είναι ελπιδοφόρα. Συγκεκριμένα, 
τα κυρίαρχα θέματα που απασχόλησαν τους 
Millennials και τους Gen Zs με την εμφάνιση 
της πανδημίας αφορούν τη διαχείριση του 
άγχους και της ψυχικής υγείας, τις οικονο-
μικές επιπτώσεις, το περιβάλλον και την 

κλιματική αλλαγή, την καριέρα τους και την 
εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις. Τα σημα-
ντικότερα ευρήματα συνοψίζονται ως εξής:

- Το 48% της Gen Z και το 44% των 
Millennials δήλωσαν ότι έχουν αρκετό 
στρες τον περισσότερο καιρό. Ωστόσο, τα 
επίπεδα του άγχους μειώθηκαν και για τις 
δύο γενιές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
λόγω του λιγότερο έντονου ρυθμού ζωής και 
της ευέλικτης εργασίας.

- Πριν την εμφάνιση της Covid-19, οι νέοι 
θεωρούσαν ότι είναι πολύ αργά για να προ-
λάβουμε την κλιματική αλλαγή. Αντιθέτως, 
μετά το παγκόσμιο lockdown, όπου οι ρύποι 
CO2 και τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργει-
ας μειώθηκαν, ως απόρροια της μειωμένης 
ανθρώπινης δραστηριότητας, οι ελπίδες για 
το περιβάλλον επανεμφανίστηκαν. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι το 80% πιστεύει ότι οι 
κυβερνήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να 
κάνουν πολλά περισσότερα για την προστα-
σία του περιβάλλοντος.

- Η πανδημία αύξησε τον βαθμό ενσυναί-
σθησης σε ατομικό επίπεδο, ενώ τα τρία 
τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
ενδιαφέρονται περισσότερο από πριν για 
τον συνάνθρωπό τους, αλλά και για δράσεις 
κοινωνικής συνεισφοράς. 

- Τόσο οι Millennials όσο και η Gen Z 
προτίμησαν να στηρίξουν οικονομικά με 
τις αγορές τους τις μικρότερες και τοπικές 
επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας. Ωστόσο, 
εξέφρασαν την άποψη ότι δεν διστάζουν να 
απορρίψουν μία εταιρεία που είναι αντίθετη 
με τις δικές τους αξίες.

- Η πλειονότητα των ερωτηθέντων είδαν 

με θετική ματιά τον τρόπο αντιμετώπισης 
της κρίσης από πλευράς των κυβερνήσε-
ων και των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να 
τις εμπιστεύονται απόλυτα.- Περισσότεροι 
από το 50% των Millennials και σχεδόν οι 
μισοί εκπρόσωποι της Gen Z εξοικονομούν 
χρήματα, καθώς ανησυχούν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό για την πορεία της οικονομίας και τις 
οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. 

- Tέλος, οι νέοι επιλέγουν να εργαστούν 
σε εταιρείες με ουσιαστικό όραμα, που 
φροντίζουν για τους ανθρώπους τους και 
πρεσβεύουν τις αξίες της διαφορετικότητας 
και της συμπερίληψης, της βιωσιμότητας 
και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων. Είναι 
εντυπωσιακό ότι για πρώτη φορά στα 4 
τελευταία χρόνια που διεξάγεται η έρευνα 
αυξήθηκε από 21% σε 35% το ποσοστό των 
Millennials που θέλουν να επενδύσουν σε 
μια εταιρεία και να παραμείνουν σε αυτή 
μακροπρόθεσμα, όπως για παράδειγμα για 
ένα διάστημα 5 χρόνων.

Είναι πολύ πιθανόν ο κόσμος μας, στη με-
τά-Covid εποχή, να διαμορφωθεί με τρόπο 
που να συνάδει με τις αξίες και τις τάσεις 
των Millennials και της Gen Z. Οι νέοι, με τη 
σειρά τους, γνωρίζουν πόσο γρήγορα μπο-
ρούν οι εταιρείες να προσαρμοστούν στις 
αλλαγές και οι άνθρωποι να γίνουν πιο ευ-
έλικτοι και εφευρετικοί. Η μετά-Covid κοι-
νωνία έχει τις προδιαγραφές να ανακάμψει 
βελτιωμένη και αυτό είναι κάτι που οι νέοι 
έχουν βάλει σκοπό να το κάνουν πραγμα-
τικότητα. Αναλυτικά η έρευνα εδώ: https://
global.deloitteresources.com

Έρευνα: Millennials 
- Gen Z, δυο 

γενιές έτοιμες για 
επανεκκίνηση μετά 

την πανδημία  
DELOITTE
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Webcast με αντικείμενο την 
ευρύτερη εφαρμογή της τε-
χνολογίας στη φορολογική 
διοίκηση και τις επιπτώσεις 

των νέων ρυθμίσεων στη φορολογική λει-
τουργία των επιχειρήσεων, οργάνωσε την 
Τετάρτη 1η Ιουλίου η ΕΥ Ελλάδος, με την 
υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). 

Κατά τη διάρκεια του webcast, στελέχη 
της EY Ελλάδος παρουσίασαν τους νέους 
ψηφιακούς τρόπους διαβίβασης δεδομένων 
στην ελληνική φορολογική διοίκηση και, 
ειδικότερα, τις διατάξεις για τα e-βιβλία, τα 
e-τιμολόγια και τους Φορολογικούς Ηλε-
κτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ). 

Προλογίζοντας το webcast, ο πρόεδρος 
του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος τόνισε 
πως, παρότι ήδη έχει εισαχθεί νομοθετικά, 
το μέτρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
δεν εφαρμόστηκε ακόμη στην πράξη στην 
Ελλάδα, όμως η απλοποίηση του νομοθετι-
κού πλαισίου και η εξέλιξη της τεχνολογίας 
καθιστούν τις συνθήκες για την υιοθέτηση 
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πιο ώρι-
μες. Ο κ. Μίχαλος εκτίμησε ότι σύντομα 
η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η τήρηση 
ηλεκτρονικών βιβλίων θα είναι πραγματι-
κότητα για όλους.

Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, τα ανωτέρω 
μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μά-
χη κατά της φοροδιαφυγής, ενώ μπορούν 
να επιφέρουν οφέλη και στις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, ως προς τις διαδικασίες τήρησης 
των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Προ-
ειδοποίησε, δε, ότι για τη σωστή εφαρμογή 
του μέτρου, και δεδομένης της δυσμενούς 
τρέχουσας συγκυρίας, θα πρέπει να υπάρ-
ξει επαρκής χρόνος προσαρμογής και να 
προβλεφθούν κάποιες ελαφρύνσεις, ώστε 
να ισοσταθμιστεί το κόστος συμμόρφω-
σης. Ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι στόχος είναι 
να καταστεί η ηλεκτρονική επεξεργασία 
φορολογικών δεδομένων ένα εργαλείο που 
θα προωθεί τη διαφάνεια και όχι μία ακόμη 
αφορμή για την επιβολή προστίμων στις 
επιχειρήσεις.

Σε χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΣΒΕ 
κ. Αθανάσιος Σαββάκης, επικαλούμενος 

ΤΑ e-ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
e-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΎ
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μελέτες που κάνουν λόγο για το ύψος της 
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, το οποίο κυ-
μαίνεται ανάμεσα σε 6 έως 9% του ΑΕΠ, 
δηλαδή ανάμεσα σε 11 και 16 δισ. ευρώ τον 
χρόνο, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικές οι 
πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομι-
κών για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών 
βιβλίων, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και 
της λειτουργίας της πλατφόρμας myDATA, 
υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται, χωρίς αμ-
φιβολία, στη σωστή κατεύθυνση για τον 
περιορισμό της φοροδιαφυγής. 

Επίσης, ο κ. Σαββάκης δήλωσε ότι η εφαρ-
μογή της τεχνολογίας στη φορολογική δι-
οίκηση θα ευνοήσει τις συνεπείς επιχειρή-
σεις, οι οποίες πληρώνουν κανονικά τους 
φόρους, τα τέλη και, γενικά, εκπληρώνουν 
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις απένα-
ντι στο κράτος. Κατά τον κ. Σαββάκη, με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας θα περιοριστούν 
εκείνες οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύ-
γουν συστηματικά, νοθεύοντας, έτσι, τον 
ανταγωνισμό, και οι οποίες πλήττουν με αυ-
τόν τον τρόπο τα δημόσια έσοδα, την εθνική 
οικονομία, τις υγιείς και συνεπείς επιχει-
ρήσεις και, εντέλει, την ίδια την κοινωνία. 

Εκ μέρους της ΕΥ Ελλάδος, οι κ. Στέ-
φανος Μήτσιος, εταίρος και επικεφαλής 
των Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελ-
λάδος, και Γιάννης Γουλιάς, εταίρος στο 
Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ 
Ελλάδος, παρουσίασαν αναλυτικά τις νέες 
ρυθμίσεις, τις αλλαγές που επιφέρουν, τις 
σχετικές προθεσμίες, καθώς και τα κίνητρα 
που παρέχονται στις επιχειρήσεις για την 
υιοθέτησή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μήτσιος τόνισε 
ότι η τεχνολογία αποτελεί, υπό προϋποθέ-
σεις, σημαντικό σύμμαχο στη μάχη κατά 
της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, 
ενώ αναφέρθηκε στα στάδια εξέλιξης της 
ψηφιακής φορολογικής διοίκησης –από την 
ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογι-
κών δηλώσεων (e-file) στον υπολογισμό και 
καταλογισμό φόρων από τις φορολογικές 
αρχές χωρίς την ανάγκη υποβολής δηλώσε-
ων από τους φορολογούμενους (e-assess).

Ο κ. Μήτσιος παρουσίασε συνοπτικά τα 
στάδια εξέλιξης της ψηφιακής φορολογικής 
διοίκησης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και 

το τι προβλέπεται στην Ελλάδα, για τη διαβί-
βαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA 
για την ενημέρωση των e-βιβλίων, καθώς 
και την e-έκδοση παραστατικών λιανικής 
και χονδρικής πώλησης (e-τιμολογίων) 
μέσω πιστοποιημένων παρόχων (B2B και 
B2C), αλλά και για συναλλαγές με το Δημό-
σιο (B2G), ενώ ανέλυσε τις επερχόμενες 
αλλαγές στους ΦΗΜ.

Στο πλαίσιο του webcast, τα στελέχη που 
το παρακολούθησαν κλήθηκαν να απαντή-
σουν σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με 
τις νέες προβλέψεις και τις επιχειρήσεις 
τους. Σε σχετική ερώτηση για το εάν η 
επιχείρησή τους έχει επιλέξει να εκδίδει 
e-τιμολόγια, το 72% των συμμετεχόντων 
απάντησαν αρνητικά. 

Το 64% των συμμετεχόντων δήλωσαν 
ότι η δυνατότητα εκσυγχρονισμού των δι-
αδικασιών της οικονομικής διεύθυνσης 
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για 
την απόφαση σχετικά με την έκδοση ή και 
λήψη e-τιμολογίων, μέσω πιστοποιημένων 
παρόχων. Αντίστοιχα, το 43% θα εξέταζε την 
παροχή φορολογικών κινήτρων ως πιθανό 
παράγοντα επιλογής e-τιμολόγησης μέσω 
πιστοποιημένου παρόχου.

Στη συνέχεια, ο κ. Γουλιάς ανέλυσε σε 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη νέα διαδικασία 
για τα e-βιβλία, επεξηγώντας τις διαφορές 
στη ροή δεδομένων μεταξύ αντικριζόμε-
νων και μη αντικριζόμενων παραστατικών, 
μέσω παραδειγμάτων. Παράλληλα, αναφέρ-
θηκε στις τυποποιήσεις δεδομένων παρα-
στατικών –και τις υποπεριπτώσεις τους– 
όπως έχουν οριστεί από την ΑΑΔΕ, και στην 
ανάγκη ομαδοποίησης και χαρακτηρισμού 
των συναλλαγών από την πλευρά της επι-
χείρησης, για τον οποίο απαιτείται η κα-
τάλληλη φορολογική και μηχανογραφική 
υποστήριξη.

Σε σχετική ερώτηση, μόλις το 40% των 
συμμετεχόντων θεωρούν ότι οι επιχειρή-
σεις τους είναι αρκετά ή σε μεγάλο βαθμό 
προετοιμασμένες για να υιοθετήσουν τη 
νέα διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην 
πλατφόρμα myDATA. Αντίθετα, το 60% θε-
ωρούν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν είναι 
καθόλου έτοιμες ή είναι ελάχιστα προετοι-
μασμένες για τη νέα διαδικασία.

Τέλος, ο κ. Γουλιάς αναφέρθηκε στα επό-
μενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθή-
σουν οι επιχειρήσεις για την υιοθέτηση 
της νέας διαδικασίας, όπως η απόκτηση 
μηχανογραφικής λύσης για τα e-βιβλία και 
η σωστή παραμετροποίησή της, σύμφωνα 
με τη φορολογική νομοθεσία, υπογραμμί-
ζοντας ότι, πλέον, καλούνται να εκτιμήσουν 
με ποιους τρόπους η νέα διαδικασία θα 
επηρεάσει όχι μόνο το λογιστικό/εμπορι-
κό σύστημά τους ή ERP αλλά και τις δια-
δικασίες, τα στελέχη, τους πελάτες, τους 
προμηθευτές τους, καθώς και τον τρόπο 
με τον οποίο επιχειρούν.

Σε ερώτηση για το ποια θεωρούν ως τα 
τρία σημαντικότερα εμπόδια για την υλο-
ποίηση της ενημέρωσης των e-βιβλίων, οι 
συμμετέχοντες κατέδειξαν ως μεγαλύτερο 
εμπόδιο την έλλειψη επαρκούς χρόνου μέ-
χρι την έναρξη εφαρμογής της διάταξης, τον 
Οκτώβριο του 2020 (65%), με την έλλειψη 
διαθέσιμου χρόνου και τεχνογνωσίας από 
τα στελέχη της επιχείρησης, προκειμένου 
να προβούν στην υλοποίηση του έργου (56%) 
και την περίπτωση οι ιδιαιτερότητες της 
επιχείρησης, ή του κλάδου στον οποίο εκεί-
νη δραστηριοποιείται, να μην έχουν ληφθεί 
υπόψη από την ΑΑΔΕ (45%), να ακολουθούν 
ως τα κυριότερα εμπόδια. Οι επιχειρήσεις 
που συμμετείχαν κατέγραψαν, επίσης, ως 
εμπόδιο την έλλειψη φορολογικών κινή-
τρων, αντίστοιχων αυτών που θα παρασχε-
θούν για την έκδοση/λήψη e-τιμολογίων 
μέσω πιστοποιημένων παρόχων (31%), αλλά 
και τη μη υποχρεωτική εφαρμογή της ηλε-
κτρονικής τιμολόγησης (26%).

Αντίστοιχα, σε σχετική ερώτηση ως προς 
το ποια προσδοκούν ότι θα είναι τα τρία κυ-
ριότερα οφέλη από τη χρήση των e-βιβλί-
ων, τα στελέχη που παρακολούθησαν το 
webcast εκτιμούν ότι η καλύτερη παρακο-
λούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων 
και η βελτίωση της φορολογικής συμμόρ-
φωσης, μέσω της αυτοματοποίησης (71%), 
θα είναι το κυριότερο όφελος που θα αποκο-
μίσει η επιχείρησή τους, με τη μείωση του 
χρόνου συμπλήρωσης των φορολογικών 
δηλώσεων και την ταχύτερη διεκπεραίωση 
των φορολογικών ελέγχων να θεωρούνται 
εξίσου σημαντικά οφέλη (57%). 
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Η διαδικασία των «Ηλεκτρο-
νικών Βιβλίων ΑΑΔΕ» [My 
Digital Accounting and Tax 
Application, (MyDATA)] ανακοι-

νώθηκε ως προς τα βασικά της χαρακτη-
ριστικά και στάλθηκε από τη φορολογική 
διοίκηση προς διαβούλευση τον Αύγουστο 
του 2019. Τότε είχε καθοριστεί ότι η έναρξη 
υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής 
πλατφόρμας θα λάμβανε χώρα εντός του 
2020.

Παρά την αναμενόμενη και δικαιολογημέ-
νη καθυστέρηση λόγω του Covid-19, η φορο-
λογική διοίκηση προχώρησε πρόσφατα στη 
δημοσίευση περαιτέρω οδηγιών αναφορικά 
με την έκταση, τον χρόνο και τη διαδικασία 
πρακτικής εφαρμογής (Α.1138, 15.6.2020).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ 
(MyDATA) - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική ιδέα πίσω 
από την πλατφόρμα MyDATA είναι ότι οι επι-
χειρήσεις που υποχρεούνται να εφαρμόζουν 
τις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων, ανεξαρτήτως της μορφής, του 
μεγέθους τους και του τρόπου τήρησης των 
αρχείων τους, θα πρέπει να διαβιβάζουν ηλε-
κτρονικά στην ΑΑΔΕ, σε πραγματικό χρόνο, 
τα δεδομένα όλων των φορολογικών αρχεί-
ων (στοιχείων) που εκδίδουν. Περαιτέρω, θα 
πρέπει να διαβιβάζουν σε εύλογους χρόνους 
τα δεδομένα των υπόλοιπων λογιστικών 
τους αρχείων, τα οποία διαμορφώνουν τη λο-
γιστική και φορολογική τους βάση (αγορών/
εξόδων, προβλέψεων, αποσβέσεων κ.λπ.).

Οι διακηρυγμένες βασικές στοχεύσεις 
της πλατφόρμας είναι:

- Η μείωση του διοικητικού κόστους των 
επιχειρήσεων όσον αφορά τις δηλωτικές 
φορολογικές υποχρεώσεις, μέσω της επι-
κείμενης αυτόματης προσυμπλήρωσης των 
διάφορων φορολογικών δηλώσεων και της 
κατάργησης των ΜΥΦ.

- Η διευκόλυνση των ελεγκτικών επαλη-
θεύσεων, στο πλαίσιο πάταξης της φοροδι-

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΑΑΔΕ
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αφυγής και του λαθρεμπορίου.
- Η επίσπευση της επιστροφής αχρεω-

στήτως καταβληθέντων ή πιστωτικών υπο-
λοίπων φόρων στις συνεπείς επιχειρήσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
Ο υπόχρεος οφείλει να διαβιβάζει στην 

πλατφόρμα MyDATA τη σύνοψη:
- Των δεδομένων των φορολογικών αρ-

χείων που εκδίδει (τιμολόγια χονδρικής, 
αποδείξεις λιανικής, στοιχεία αυτοπαρά-
δοσης κ.λπ.).

- Κατ’ εξαίρεση, των δεδομένων συγκεκρι-
μένων φορολογικών αρχείων που λαμβάνει 
(όπως τιμολόγια που αφορούν αποκτήσεις/
λήψεις και εκδίδονται από οντότητες της 
αλλοδαπής, παραστατικά λιανικών αποκτή-
σεων, αποδείξεις κοινοχρήστων, συνδρο-
μών, παραστατικά συναλλαγών με πιστω-
τικά ιδρύματα, αποδεικτικά καταβολών σε 
ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τιμολόγια 
που λήφθηκαν από τον υπόχρεο αλλά δεν 
διαβιβάστηκαν κατά παράβαση από τον εκ-
δότη τους).

Ως «σύνοψη», για σκοπούς της πλατφόρ-
μας MyDATA, νοείται το υποχρεωτικό πε-
ριεχόμενο του εκδιδόμενου αρχείου, εξαι-
ρουμένης της αναλυτικής διάκρισης των 
αγαθών και υπηρεσιών. 

Επιπλέον, ο υπόχρεος θα πρέπει να προ-
βαίνει στον χαρακτηρισμό της κάθε συναλ-
λαγής που τον αφορά, δηλαδή τόσο των εκ-
δοθέντων δικών του αρχείων όσο και αυτών 
που οι άλλοι υπόχρεοι έχουν διαβιβάσει και 
τον αφορούν.   Ο χαρακτηρισμός αυτός θα 
πραγματοποιείται με βάση 17 τυποποιήσεις 
δεδομένων τις οποίες έχει ορίσει η ΑΑΔΕ. 
Σκοπός αυτού του χαρακτηρισμού θα είναι 
προοπτικά η αυτόματη προσυμπλήρωση 
των διάφορων φορολογικών δηλώσεων του 
υπόχρεου. Τέλος, ο υπόχρεος θα πρέπει να 
διαβιβάζει και τακτοποιητικές εγγραφές 
εσόδων/εξόδων (μισθοδοσίας, αποσβέσεων, 
προβλέψεων, λογιστικών αναμορφώσεων 
κ.λπ.), ώστε να προσδιορίζονται στην πλατ-
φόρμα τα λογιστικά και τα φορολογικά του 
αποτελέσματα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
î Σύνοψη και χαρακτηρισμός αρχείων που 
εκδίδονται από τον υπόχρεο: Σε πραγματικό 
χρόνο.
î Σύνοψη και χαρακτηρισμός συγκεκρι-
μένων αρχείων που λαμβάνει ο υπόχρεος 
(αποκτήσεις/λήψεις από την αλλοδαπή, 
παραστατικά λιανικών αποκτήσεων κ.λπ.): 
Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 
ΦΠΑ της οικείας περιόδου.
î Χαρακτηρισμός συναλλαγών που αφορούν 
τον υπόχρεο αλλά διαβιβάζονται από άλλους 
(έξοδα κ.λπ.): Έως την ημερομηνία υποβολής 
της δήλωσης ΦΠΑ της οικείας περιόδου.
î Εγγραφές μισθοδοσίας: Έως την ημερο-
μηνία υποβολής της δήλωσης του φόρου 
μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ).
î Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων: 
Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
- Από 20.7.2020 οι υπόχρεοι που εκδίδουν 

αρχεία μέσω Πάροχου Ηλεκτρονικής Έκδο-
σης Στοιχείων διαβιβάζουν υποχρεωτικά τη 
σύνοψη και προαιρετικά τον χαρακτηρισμό 
των αρχείων που εκδίδουν από την ημερο-
μηνία αυτή.

- Από 1.10.2020 οι υπόλοιποι υπόχρεοι δι-
αβιβάζουν υποχρεωτικά:

α) Τη σύνοψη και τον χαρακτηρισμό των 
αρχείων που εκδίδουν από την ημερομηνία 
αυτή.

β) Τον χαρακτηρισμό των αρχείων που 
λαμβάνουν από την ημερομηνία αυτή. 

- Μέχρι 31.12.2020 όλοι οι υπόχρεοι διαβι-
βάζουν υποχρεωτικά:

α) Τη σύνοψη και τον χαρακτηρισμό των 
αρχείων που εξέδωσαν από 1.1.2020 έως και 
30.9.2020.

β) Τις εγγραφές της μισθοδοσίας που διε-
νεργήθηκε από 1.1.2020 έως 30.9.2020.

- Μέχρι 28.2.2021 όλοι οι υπόχρεοι διαβι-
βάζουν υποχρεωτικά τους χαρακτηρισμούς 
των λογιστικών αρχείων που έχουν λάβει 
από 1.1.2020 έως 30.9.2020.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μέσω τροπολογίας που αναμενόταν να 
ψηφιστεί, προβλέπεται η παροχή ο φορο-
λογικών κινήτρων προς:

- Τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέσω Παρόχου 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, ως απο-
κλειστικό τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και 
αρχειοθέτησης των παραστατικών πώλησης.

- Τις επιχειρήσεις που αποδέχονται τη 
λήψη των σχετικών παραστατικών που 
εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω Παρόχου 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

Συγκεκριμένα, τα κίνητρα είναι συνοπτικά 
τα εξής:

- Περιορισμός του χρόνου παραγραφής 
του δικαιώματος του Δημοσίου να προβεί σε 
έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού 
του φόρου σε:

α) 3 έτη για την εκδότρια επιχείρηση και
β) 4 έτη για τη λήπτρια, για τα φορολογικά 

έτη για τα οποία έχει επιλεγεί/γίνει αποδε-
κτός, αντίστοιχα, αυτός ο τρόπος τιμολό-
γησης. 

- Πλήρης απόσβεση της δαπάνης για την 
αρχική προμήθεια του σχετικού τεχνικού 
εξοπλισμού στο έτος πραγματοποίησής της, 
προσαυξημένης κατά 100%.

- Έκπτωση της δαπάνης για την παραγωγή, 
διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 
ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος 
έκδοσης των παραστατικών προσαυξημένης 
κατά 100%.

- Σύντμηση της προθεσμίας που τίθεται 
προς τη διοίκηση προκειμένου να απαντήσει 
σε αιτήματα επιστροφής στις 45 ημέρες (αντί 
90). Αυτό σημαίνει ότι από την παρέλευση 
των 45 ημερών θα εκκινεί και η τοκοφορία 
σε βάρος του Δημοσίου.

Τα εν λόγω κίνητρα αναμένεται να ισχύ-
σουν για τα φορολογικά έτη 2020-2022.
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Από το 2020 νέες απαιτήσεις εισά-
γονται για τη μορφή των ετήσι-
ων οικονομικών καταστάσεων, 
καθώς οι εισηγμένες εταιρείες 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να 
συντάσσουν τις ετήσιες χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ενι-
αία Ηλεκτρονική Μορφή (European Single 
Electronic Format, ESEF).

Το ESEF είναι το νέο ενιαίο ηλεκτρονι-
κό μορφότυπο για την προετοιμασία των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που 
θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κι-
νητών Αξιών και Αγορών στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Διαφάνεια 
(2004/109/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2013/50/EU) με σκοπό τη διαφάνεια, 
προσβασιμότητα και συγκρισιμότητα των 
ετήσιων οικονομικών πληροφοριών.

Το ESEF είναι μια τεχνική μορφή που δεν 
απαιτεί την παραγωγή νέων πληροφοριών 
αλλά προβλέπει και θέτει κανόνες για τη 
διάθεση των υπαρχουσών πληροφοριών σε 
μορφές αναγνώσιμες τόσο ηλεκτρονικά από 
μηχανές όσο και από τον άνθρωπο. 

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ESEF;
- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέ-

πει να καταρτίζονται σε μορφή Extensible 
Hypertext Markup Language (Xhtml).

- Οι ενοποιημένες οικονομικές κατα-
στάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) πρέπει να επισημαίνονται 
με τη γλώσσα σήμανσης XBRL, με τη χρήση 
της ταξινόμησης των ΔΠΧΑ.

- Οι ετικέτες XBRL πρέπει να ενσωματώ-
νονται στο έγγραφο xHTML χρησιμοποιώ-
ντας τις προδιαγραφές Inline XBRL (iXBRL).

Η εφαρμογή του ESEF διακρίνεται σε δύο 
φάσεις. Η πρώτη φάση, που έχει εφαρμογή 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΙΑΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ (ESEF): 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ (ΚΕΛΛΎ) ΛΕΏΝΙΔΑ
Senior Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG
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από 1ης Ιανουαρίου 2020, αναφέρεται στις 
βασικές οικονομικές καταστάσεις (Κατάστα-
ση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολι-
κών Εισοδημάτων, Κατάσταση Μεταβολών 
Ιδίων Κεφαλαίων και Κατάσταση Ταμειακών 
Ροών), ενώ η δεύτερη φάση, που έχει εφαρ-
μογή από 1ης Ιανουαρίου 2022, επεκτείνεται 
στις σημειώσεις και σε άλλες επεξηγηματι-
κές πληροφορίες. 

Το ESEF αναμένεται να αποτελέσει κατα-
λύτη για την αναθεώρηση της διαδικασίας 
προετοιμασίας των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι 
εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει αρχικά να 
κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις νέ-
ες απαιτήσεις, τους κανόνες και την ταξινό-
μηση που προβλέπει ο ESEF προκειμένου να 
αξιολογηθεί μια σειρά σημαντικών θεμάτων, 
όπως ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών 

και των σημείων ελέγχου στην προετοι-
μασία των οικονομικών καταστάσεων και 
η επιλογή και ανάπτυξη νέου λογισμικού. 
Επίσης, θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις 
στρατηγικής φύσεως σε διάφορα ζητήματα 
κατά την εφαρμογή του ESEF. Κάποια από τα 
ζητήματα που πιθανόν να προκύψουν είναι 
τα παρακάτω:

- Ποιο τμήμα θα πρέπει να ηγηθεί στην 
υλοποίηση των νέων αυτών απαιτήσεων;

- Ποια θα είναι τα πρώτα βήματα και ποιοι 
θα εμπλακούν στην υλοποίηση;

- Ποιοι οι πάροχοι σχετικών υπηρεσιών 
και πώς μπορούν να βοηθήσουν;

- Αξίζει να συνεχίζουν να δημοσιεύονται 
οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην 
προηγούμενη μορφή, π.χ. σε PDF, παράλληλα 
με την μορφή ESEF;

Η εφαρμογή του ESEF στόχο έχει να κατα-

στήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
απόλυτα ομοιόμορφες, αναγνωρίσιμες και 
ηλεκτρονικά από μηχανές και συνεπώς εύ-
κολα επεξεργάσιμες. Η δομημένη ψηφιοποί-
ηση των οικονομικών πληροφοριών μέσω 
του ESEF δύναται να φέρει σημαντικά οφέλη 
για τις εταιρείες που θα την εφαρμόσουν, 
καθώς θα βελτιώσει και θα επιταχύνει τη δη-
μιουργία αυτοματοποιημένων οικονομικών 
αναφορών και εκθέσεων και θα μειώσει την 
πιθανότητα λαθών. 

Αδιαμφισβήτητα όμως θα είναι εξαιρετικά 
επωφελής για τις ρυθμιστικές αρχές και 
τους αναλυτές, αλλά και για όλους γενικό-
τερα, δίνοντας στους χρήστες πληροφοριών 
νέες δυνατότητες σε έναν ολοένα και μεγα-
λύτερο κόσμο δεδομένων. 

Δημοσιεύτηκε στο euro2day τον Ιούλιο 
του 2020.



82

ACCOUNTANCY GREECE        40

Οι καταναλωτικές τάσεις και 
συμπεριφορές που είχαν ήδη 
ξεκινήσει να αναπτύσσονται 
πριν την έξαρση της πανδημίας 

σημειώνουν αλματώδη επιτάχυνση, οδη-
γώντας τόσο τις εταιρείες λιανικής όσο 
και εκείνες που συναλλάσσονται άμεσα 
με τον καταναλωτή να επαναπροσδιορί-
σουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν 
τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με την 
11η έκθεση της PwC «Global Consumer 
Insights Survey».

Η έρευνα στηρίχθηκε στην καταγραφή 
των αγοραστικών συνηθειών και συμπερι-
φορών των καταναλωτών στις πόλεις πριν 
και μετά την πανδημία και στον τρόπο με 
τον οποίο η παγκόσμια αναταραχή επέβαλε 
την επιτάχυνση προς έναν περισσότερο 
ψηφιακό τρόπο ζωής. Δισεκατομμύρια άν-
θρωποι στον κόσμο ζουν σε πόλεις, με τη 
συγκέντρωση αυτή να έχει δημιουργήσει 
μια νέα εποχή στην παγκόσμια κατανάλω-
ση και καθιστώντας τις πόλεις κόμβους 
της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας απο-
καλύπτουν ότι η πανδημία και τα μέτρα 
κοινωνικής αποστασιοποίησης που εφαρ-
μόστηκαν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικές 
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι κατα-
ναλωτές εργάζονται, τρώνε, επικοινωνούν 
και φροντίζουν την υγεία τους. 

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥΣ

Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 
που εφαρμόστηκαν λόγω του κορονοϊού 
έχουν επηρεάσει όλες τις πτυχές της ζωής 
των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου 
του τρόπου αγορών στο σουπερμάρκετ. 
Έτσι, ενώ τα ψώνια στο κατάστημα απο-
τελούν την κύρια επιλογή, περισσότερο 
από το ένα τρίτο (35%) των καταναλωτών 
ψωνίζει πλέον τρόφιμα διαδικτυακά, με 

GLOBAL 
CONSUMER 

INSIGHTS

ΕΡΕΥΝΑ

PwC
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το 86% αυτών να σκοπεύει να συνεχίσει 
και μετά την άρση των μέτρων κοινωνι-
κής αποστασιοποίησης. Για άλλα προϊόντα, 
πέραν των τροφίμων, πριν την πανδημία 
κυριαρχούσαν οι αγορές στο κατάστημα 
σε σύγκριση με το Διαδίκτυο. Ποσοστό 
47% των καταναλωτών ανέφεραν αγορές 
σε φυσικά καταστήματα σε καθημερινή 
ή εβδομαδιαία βάση, σε σύγκριση με τις 
αγορές μέσω κινητού τηλεφώνου (30%), 
υπολογιστή (28%) και ψηφιακού βοηθού 
φωνής (15%). Από τότε, οι αγορές μέσω Δι-
αδικτύου για προϊόντα εκτός τροφίμων 
έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση (κινη-
τό 45%, υπολογιστής 41%, τάμπλετ 33%). Η 
τάση αυτή είναι ιδιαιτέρως αισθητή στην 
Κίνα και τη Μέση Ανατολή, με 60% και 58% 
των ερωτηθέντων να αναφέρουν ότι έχουν 
ξεκινήσει να ψωνίζουν περισσότερο μέσω 
των κινητών τηλεφώνων τους.

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το 59% των Millennials και το 57% όσων 
έχουν παιδιά εστιάζουν περισσότερο στην 
ευεξία τους από άλλες ομάδες. Η εστίαση 
στην προσωπική φροντίδα έχει αυξηθεί, 

με το 51% των καταναλωτών σε πόλεις 
να συμφωνούν ή να συμφωνούν πολύ ότι 
επικεντρώνονται πλέον περισσότερο στην 
φροντίδα της ψυχικής υγείας, της ευεξίας, 
της σωματικής υγείας και της διατροφής 
τους ως αποτέλεσμα του Covid-19. 

Οι κάτοικοι των πόλεων που ερωτήθη-
καν μετά την εμφάνιση του ιού, θεωρούν 
την ασφάλεια (49%) και τις υπηρεσίες 
υγείας (45%) εξίσου σημαντικές με τις 
προοπτικές απασχόλησής τους (45%) για 
την ποιότητα της ζωής τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η έρευνά μας έδειξε την ξεκάθαρη υιο-

θέτηση της βιωσιμότητας και την αίσθηση 
του καθήκοντος ως πολίτες. Για παράδειγ-
μα, στα αποτελέσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε πριν την πανδημία, το 
45% των ερωτηθέντων παγκοσμίως ανέ-
φερε ότι αποφεύγει τη χρήση πλαστικού 
όποτε είναι δυνατόν, το 43% περιμένει από 
τις επιχειρήσεις να λογοδοτούν για τον 
περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο και το 
41% περιμένει από τις εταιρείες λιανικής 
να καταργήσουν τις πλαστικές σακούλες 
και συσκευασίες. Ενδιαφέρον έχει επίσης 
και το γεγονός ότι, όταν ρωτήσαμε τους 

καταναλωτές ποιος έχει μεγαλύτερη ευ-
θύνη να ενθαρρύνει βιώσιμες συμπερι-
φορές στην πόλη τους, σε ποσοστό 20% 
απάντησαν «εγώ, ο καταναλωτής», ενώ 15% 
επέλεξαν την απάντηση «ο παραγωγός ή 
ο κατασκευαστής». Όταν ρωτήσαμε τους 
καταναλωτές σχετικά με την προθυμία 
τους να μοιραστούν δεδομένα, σε ποσο-
στό 49% απάντησαν ότι ήταν πρόθυμοι να 
μοιραστούν τα δεδομένα τους, εάν αυτό θα 
βοηθούσε στη βελτίωση της πόλης τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η έρευνα Global Consumer Insights 

Survey αποτελεί την 11η έρευνα της PwC 
σε καταναλωτές παγκοσμίως. Η PwC 
πραγματοποίησε δύο ξεχωριστές έρευνες 
διαδικτυακά. Στην πρώτη συγκέντρωσε 
απαντήσεις από 19.098 καταναλωτές από 
27 χώρες ή περιοχές και 74 πόλεις, μεταξύ 
Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2019. Στη δεύτε-
ρη έρευνα συγκέντρωσε απαντήσεις από 
4.447 καταναλωτές από 9 χώρες ή περιο-
χές και 35 πόλεις μεταξύ Απριλίου - Μαΐου 
2020. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι 
αναρτημένο στον ιστότοπο www.pwc.com/
consumerinsights.
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Δυσκολεύομαι να βρω τα σωστά 
άτομα με τις σωστές δεξιότη-
τες:. Αυτή είναι η κοινή ομολο-
γία μιας μεγάλης πλειονότη-

τας διευθυντικών στελεχών. Οι εύκολες 
απαντήσεις πριν την τωρινή κρίση ήταν το 
brain drain, η ποιότητα της πανεπιστημι-
ακής εκπαίδευσης, καθώς και το ότι απλά 
οι επιχειρήσεις δεν ήταν διατεθειμένες να 
πληρώσουν αρκετά. Όλα βέβαια είναι απο-
τελέσματα μιας βαθύτερης αιτίας, και εκεί 
πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. 

Η έλευση της ψηφιοποίησης, η ταχύτητα, 
το εύρος και το μέγεθος των αλλαγών που 
συντελούνται, αλλάζουν τον χαρακτήρα 
των επαγγελμάτων παγκοσμίως. Η παν-
δημία μάς ώθησε να αντιμετωπίσουμε πιο 
γρήγορα αυτήν τη νέα πραγματικότητα. 
Πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ καταγράφει 
αυτό που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε: Οι πε-
ρισσότεροι εργαζόμενοι στην Ελλάδα 
απασχολούνται σε επαγγέλματα όπου η 
χρήση νέων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα 
χαμηλή. Και όταν το 99,7% της οικονομίας 
μας είναι μικρές επιχειρήσεις που, δυστυ-
χώς, αδυνατούν να επενδύσουν σε νέες 
δεξιότητες, γεμίζουμε με ερωτήματα για 
την ανάπτυξη που θα μπορέσει να μειώσει 

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 
ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

PwC
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τις ανισότητες.
Έχουμε βέβαια εκπαιδευτεί σε κρίσεις, 

και σε επίπεδο επιχειρήσεων δεν θα πρέ-
πει να έχουμε αυταπάτες ότι μπορούμε 
να αναμένουμε σαν μάννα εξ ουρανού να 
μας δοθούν λύσεις. Η διάγνωση του προ-
βλήματος έχει ήδη γίνει, αλλά πιθανόν 
ένα μεγάλο κομμάτι του επιχειρηματικού 
κόσμου να προβεί σε μια εσφαλμένη και 
κοντόφθαλμη θεραπεία. Το πρόβλημα δεν 
είναι πώς να χρησιμοποιήσουμε το Zoom 
για τηλεδιάσκεψη. Η τεχνολογία αλλάζει 
συνεχώς και ό,τι μάθει κανείς σήμερα χά-
νει τη σχετική χρησιμότητά του γρήγορα. 

Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσου-
με ότι «ψηφιακές» δεξιότητες δεν είναι 
μόνο οι τεχνολογικές. Η κατανόηση των 
νέων τεχνολογιών θα πρέπει να συνδυα-
στεί με την ικανότητα να αποδομεί κανείς 
πολύπλοκα προβλήματα και ταυτόχρονα 
να συνθέτει δημιουργικές λύσεις. Και σε 
ένα περιβάλλον συνεχούς αβεβαιότητας, 
η ενσυναίσθηση, συνδυασμένη με την 
αποφασιστικότητα για λήψη αποφάσεων, 
αναδεικνύονται σε κρίσιμες ικανότητες. 
Αυτές είναι οι πραγματικές νέες δεξιό-
τητες που χρειάζονται για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και για 

την επιτυχία σε ένα διεθνές περιβάλλον 
ανταγωνισμού. 

Αυτές δεν είναι έμφυτες ικανότητες 
όμως, ο καθένας μας μπορεί να τις απο-
κτήσει. Γι’ αυτόν το λόγο χρειάζεται μια 
στρατηγική που επενδύει στην αναβάθ-
μιση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. 
Η αρχή πρέπει να γίνει από τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, που έχουν την οικονομική 
ευχέρεια να επενδύσουν στο ανθρώπινο 
δυναμικό τους. Οι μικρές θα χρειαστεί να 
αναπτύξουν συνέργειες για τη δημιουρ-
γία οικοσυστημάτων που ενθαρρύνουν 
όχι μόνο τη χρηματοδότηση αλλά και την 
από κοινού εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων.

Το κόστος εκπαίδευσης θα είναι, εκ 
πρώτης όψεως, σημαντικό, δεδομένου 
του χρόνου που απαιτείται να απέχει ο ερ-
γαζόμενος από τα καθήκοντά του για την 
παρακολούθηση σεμιναρίων. Προτεραιό-
τητα χρειάζεται να δοθεί σε εκείνους που 
διαθέτουν περιέργεια πνεύματος και είναι 
θιασώτες των αλλαγών. Όσο πιο σαφής 
και στοχευμένος είναι ο σχεδιασμός τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι και η απόδοση της 
επένδυσης. Βάσει μελετών, το κόστος της 
επένδυσης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων 

είναι κατά πολύ μικρότερο του κόστους 
της διαδικασίας απόλυσης λόγω έλλειψης 
προσόντων και της αντίστοιχης πρόσλη-
ψης. Βέβαια, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
της αντίστασης στην αλλαγή, και για τις 
επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους. 
Ιδιαίτερα σε οικογενειακές επιχειρήσεις, 
εμπόδιο στην εξέλιξη αυτή μπορεί να απο-
τελέσει ο συντηρητικός χαρακτήρας της 
εταιρικής κουλτούρας, ενώ σε μεγαλύτε-
ρους οργανισμούς η αποφυγή ανάληψης 
ευθύνης λόγω μη ξεκάθαρων στρατηγικών 
στόχων. Όμως η αδράνεια πολύ πιθανόν να 
αποδειχθεί καταστροφική.

Δεδομένου όμως ότι η Ελλάδα δεν είναι 
πλέον «αποκομμένη και βυθισμένη» στη 
δική της δεκαετή κρίση, δεν υπάρχει πλέον 
χώρος για ένα συνονθύλευμα συντηρητι-
σμού και νεολουδιτισμού. Κανένας μας 
δεν μπορεί να προστατέψει πεπερασμένα 
πλέον επαγγέλματα που αναδείχθηκαν στο 
δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Αυτός ο νέος 
κόσμος χρειάζεται νέες δεξιότητες.
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Παρά την επιβράδυνση που προ-
κάλεσε ο Covid-19 παγκοσμί-
ως, ο κλάδος των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

αναμένεται να ανακάμψει σύντομα, καθώς 
τα κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύ-
σεις παραμένουν ισχυρά. Αυτό προκύπτει 
σύμφωνα με την 55η έκδοση της έκθε-
σης της EY, «Renewable Energy Country 
Attractiveness Index» (RECAI), η οποία 
συνοδεύεται και από σχετική κατάταξη 
των 40 ελκυστικότερων χωρών για ΑΠΕ 
παγκοσμίως.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η κλιματι-
κή αλλαγή, και άλλα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά θέματα και ζητήματα διακυ-
βέρνησης (Environmental, Social and 
Governance, ESG), αναγνωρίζονται ως 
ολοένα και πιο σημαντικοί παράγοντες για 
τη μελλοντική δυναμική μιας εταιρείας 
στη δημιουργία αξίας. Οι θεσμικοί επεν-
δυτές απαιτούν από τις επιχειρήσεις όχι 
μόνο αξιόλογα οικονομικά αποτελέσματα 
αλλά, επίσης, να δημιουργούν θετικό αντί-
κτυπο στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, οι 
επιχειρήσεις πρέπει να επαναξιολογήσουν 
την εταιρική τους στρατηγική για μείωση 
των εκπομπών άνθρακα, να ενισχύσουν τις 
δομές εταιρικής διακυβέρνησής τους και 
να βελτιώσουν τις μεθόδους γνωστοποίη-
σης των δράσεών τους για το κλίμα. Αυτό, 
σύμφωνα με την ανάλυσή της ΕΥ, έχει ως 
αποτέλεσμα την κατανομή μεγαλύτερου 
μέρους κεφαλαίων στις υποδομές ΑΠΕ 
από τους θεσμικούς επενδυτές, προκει-
μένου να αντισταθμίσουν την κλιματική 
τους έκθεση. 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

KAI COVID-19

ΕΎ
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Για πρώτη φορά από το 2016, οι ΗΠΑ βρέ-
θηκαν ξανά στην πρώτη θέση του δείκτη 
ΑΠΕ της EY. Αυτό οφείλεται κυρίως στη 
βραχυπρόθεσμη παράταση του Production 
Tax Credit και στην μακροπρόθεσμη ανά-
πτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργει-
ας, όπου σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους 
57 δισ. δολαρίων για την εγκατάσταση 
πάρκων έως και 30 GW, μέχρι το 2030. Η 
ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κίνα έχει επι-
βραδυνθεί, καθώς η κυβέρνηση σκοπεύει 
να διακόψει τις επιδοτήσεις, χάριν μιας 
ανταγωνιστικότερης εγχώριας αγοράς. 
Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, σε συνδυ-
ασμό με τη μειωμένη ζήτηση ως επίπτωση 
του Covid-19, η Κίνα βρέθηκε στη δεύτερη 
θέση της κατάταξης. Ωστόσο, οι προβλέ-
ψεις παραμένουν αισιόδοξες για τη μακρο-
πρόθεσμη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα. Η 
Γαλλία ανέβηκε από την τέταρτη στην τρί-
τη θέση, εξασφαλίζοντας υψηλές τιμές για 
την ενέργεια και συμβόλαια ισχύος 1,4 GW 
για παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέρ-
γειας, κατά την τελευταία ανταγωνιστική 
διαδικασία (auction), καθώς απεξαρτάται 
σταδιακά από την πυρηνική ενέργεια. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκε-
ται στην έκτη θέση του δείκτη, υπέβαλε 
μια πρόταση-ορόσημο για την επανένταξη 
χερσαίων αιολικών και ηλιακών έργων 
ενέργειας στην επόμενη ανταγωνιστική 
διαδικασία για συμβόλαια προσαύξησης 
τιμής (contracts-for-difference auctions), 
ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη και περισ-
σότερο διαφοροποιημένη ανάπτυξη των 
ΑΠΕ. Η Ισπανία ανέβηκε κατά τέσσερις 
θέσεις, και βρίσκεται πλέον στην 11η, παρά 

το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε από τον 
Covid-19, καθώς η κλιματική και η ενερ-
γειακή πολιτική παραμένουν βασικές προ-
τεραιότητες της νέας κυβέρνησης συνερ-
γασίας. Η χώρα έχει θέσει απαιτητικούς 
αλλά εφικτούς στόχους για την αύξηση της 
αιολικής και της ηλιακής ενέργειας και οι 
περισσότεροι επενδυτές παραμένουν αισι-
όδοξοι για τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της. 

Η Ελλάδα υποχώρησε από την 31η στην 
33η θέση της κατάταξης. Πρόκειται για την 
τρίτη, κατά σειρά, υποβάθμιση, σε σχέση 
με την 28η θέση στην οποία είχε βρεθεί η 
χώρα τον Νοέμβριο του 2018, όταν η έκθε-
ση σημείωνε ότι η Ελλάδα είχε δημιουργή-
σει ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για 
τους διαγωνισμούς αιολικής και ηλιακής 
ενέργειας, στην προσπάθεια επίτευξης του 
στόχου της Ε.Ε. για συμμετοχή των ΑΠΕ 
κατά 18% μέχρι το 2020. 

Η έκθεση εξετάζει πώς η αποθήκευση 
ηλιακής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα εί-
ναι σημαντική για την απομάκρυνση των 
συστημάτων ηλεκτρισμού από τον άνθρα-
κα, καθώς και τις συνθήκες που απαιτού-
νται για την ενθάρρυνση επενδύσεων στην 
αποθήκευση ενέργειας σε επίπεδο εται-
ρειών κοινής ωφέλειας. Καθώς τα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας απομακρύνονται 
σταδιακά από τον άνθρακα, θα απαιτείται 
η αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων 
ενέργειας και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέ-
λειας, καθώς και οι παραγωγοί ενέργειας, 
αυξάνουν σταδιακά τις επενδύσεις στην 
παραγωγή μπαταριών μεγάλης κλίμακας. 
Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν σχέδια 
για την εγκατάσταση μπαταριών με χωρη-

τικότητα αποθήκευσης 12,6 GWh φέτος, 
καθιστώντας το 2020 χρονιά-ρεκόρ στην 
αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας. Μα-
κροπρόθεσμα, αναμένεται η αποθηκευτική 
χωρητικότητα να είναι 13 φορές μεγαλύτε-
ρη, από τις 17 GWh σήμερα, στις 230 GWh 
το 2025. 

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευ-
νας, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και 
επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοι-
κονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, 
αναφέρει: «Η χώρα μας έχει υποχωρήσει 
πέντε θέσεις στην κατάταξη τα τελευταία 
δύο χρόνια. Η γενναία απόφαση της κυ-
βέρνησης, καθώς και της διοίκησης της 
ΔΕΗ, για πλήρη απολιγνιτοποίηση μέχρι 
το 2028, δεν μπορεί παρά να δώσει ώθηση 
στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Δεν αρκεί, όμως, μονάχα αυτό. 
Είναι ανάγκη να ενισχυθεί το νομοθετικό 
και ρυθμιστικό πλαίσιο, για να βελτιωθούν 
οι επιδόσεις της χώρας γενικότερα, μέσα 
από σημαντικές επενδύσεις στην αιολική 
και την ηλιακή ενέργεια. Εξίσου μεγάλη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην αύ-
ξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης 
ενέργειας, καθώς και στα έξυπνα δίκτυα 
και τις υποδομές μεταφοράς χαμηλών εκ-
πομπών άνθρακα». 

Για την πλήρη κατάταξη των 40 χωρών, 
καθώς και την ανάλυση των τελευταίων 
εξελίξεων στον κλάδο των ΑΠΕ σε όλο 
τον κόσμο, επισκεφθείτε το https://www.
ey.com/en_gl/power-utilities/renewable-
energy-country-attractiveness-index.
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Οι Αγγλοσάξονες λένε πως υπάρ-
χει μια συγκεκριμένη ερώτηση 
που... «κάνει τον κόσμο να γυ-
ρίζει»: «What’s in it for me?» ή, 

ελληνιστί, «τι έχω να κερδίσω εγώ;». Το συ-
γκεκριμένο δόγμα δημιουργεί μια ανταλλα-
κτική συνθήκη, όπου τα μέλη μιας κοινωνίας 
λειτουργούν εντός ενός πλαισίου μονάχα 
εφόσον έχουν κάτι να κερδίσουν. 

Δηλαδή οι πολίτες συντάσσονται με αλ-
ληλοσεβασμό προς ένα κοινό σκοπό μόνο 
όταν υπάρχει σχετική ανταπόδοση σε τυχόν 
επιβαλλόμενους, από το σύνολο, περιορι-
σμούς. Για παράδειγμα, η καταβολή φόρων 
συνοδεύεται από την απαίτηση για καλύτερα 
σχολεία ή υπηρεσίες υγείας. 

H συμπεριφορά του κοινωνικού μας 
συνόλου κατά τη περίοδο της καραντίνας 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς 
οι έλληνες πολίτες, μαζί με την κυβέρνηση, 
υιοθέτησαν τη λογική της «ανταλλακτικής 
συμφωνίας». Θέτοντας την παραπάνω ερώ-
τηση, οι πολίτες πείστηκαν από την κυβέρ-
νηση (και την επιστημονική κοινότητα) πως 
σεβόμενοι τους περιορισμούς προστατεύουν 
την υγεία, τη δική τους και των αγαπημένων 
τους, θα δουν αναβάθμιση των υπηρεσιών 
υγείας και μια πιο περιορισμένη κρίση συ-
γκριτικά με οικονομίες που χτυπήθηκαν 
σκληρά από τον ιό. Τα αποτελέσματα γνω-
στά.

Μια τέτοια ανταποδοτική στρατηγική 
όμως δεν πρέπει να ανασύρεται από το 
συρτάρι μονάχα σε περιόδους κρίσης. Η 
κυβέρνηση οφείλει να την εφαρμόσει και 
σε άλλους ευαίσθητους τομείς που αναζη-
τούν λύση για δεκαετίες. Αναφέρομαι στο 

θέμα της φοροδιαφυγής, όπου όμως λύσεις 
«οριζόντιων μέτρων» σχεδόν πάντα προκρί-
νονται ως ημίμετρα με αποδεκτό πολιτικό 
κόστος.

Υπάρχει όμως το πολιτικό σθένος για 
ανταλλακτικές συμφωνίες με τους φορο-
λογούμενους;

Έχουν κατά καιρούς γραφτεί πολλά σχε-
τικά με την εκπεσιμότητα δαπανών των 
φυσικών προσώπων. Δηλαδή, οι ιδιώτες να 
απαλλάσσονται του αντίστοιχου φόρου εισο-
δήματος εφόσον προσκομίσουν αποδείξεις. 
Μια τέτοια φοροαπαλλαγή θα δημιουργούσε 
την απαιτούμενη ανταλλακτική συνθήκη, 
δίνοντας πειστική απάντηση στο ερώτημα 
«τι έχω να κερδίσω εγώ;».Ταυτόχρονα, το 
κράτος θα δημιουργούσε ένα σημαντικό 
αντικίνητρο για τη μη έκδοση αποδείξεων. 

Οι φοροαπαλλαγές ίσως δημιουργούσαν 
κάποιο δημοσιονομικό κενό τα πρώτα χρό-
νια εφαρμογής –θα ήταν όμως πρόσκαιρο. 
Το κενό της αρχικής περιόδου θα μπορούσε 
να καλυφθεί αρχικά από το πακέτο στήριξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διαρθρωτικό 
μέτρο και, εν συνεχεία, συνδυαστικά με ένα 
ανταλλακτικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, 
με έμφαση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
θα πετυχαίναμε την πολυπόθητη (;) διεύρυν-
ση της φορολογικής βάσης. 

Σε αυτή τη λογική η πολιτεία θα μπο-
ρούσε να εισαγάγει μια νέα επιχειρημα-
τική μορφή, όπου το 100% των συναλλα-
γών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά 
(cashless business). Αυτές οι επιχειρή-
σεις δεν θα πραγματοποιούν συναλλαγές με 
τη χρήση μετρητών παρά μόνο με τη χρήση 
καρτών ή άλλων ψηφιακών μέσων.

Εφαρμόζοντας το δόγμα του «τι θα κερδί-
σω εγώ;» αναλόγως, απαιτούνται συγκεκρι-
μένα κίνητρα για τις επιχειρήσεις που επιλέ-
ξουν να μη χρησιμοποιούν μετρητά. Κίνητρα 
όπως π.χ. μειωμένος φορολογικός συντελε-
στής, μηδενική προκαταβολή φόρου, μειω-
μένη περίοδος παραγραφής ή και περαίωσης 
της χρήσης εφόσον μια «cashless» επιχείρη-
ση λάβει «φορολογικό πιστοποιητικό» χωρίς 
επιφύλαξη. Άλλα κίνητρα θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν οι υπερεκπτώσεις (200%) δα-
πανών σχετικά με έξοδα τεχνολογίας ή και 
τραπεζικών εξόδων που επιβαρύνουν τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Φυσικά, όλες οι 
εταιρείες θα έχουν δικαίωμα να μετατρα-
πούν σε cashless businesses και να επω-
φεληθούν των σχετικών κινήτρων.

Η εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για 
ιδιώτες στην ελληνική νομοθεσία, συνδυα-
στικά με μια επιχειρηματική μορφή χωρίς 
τη χρήση μετρητών, θα δημιουργούσε ένα 
ανταποδοτικό πλαίσιο ανοιχτό για όλους 
τους ιδιώτες και όλες τις επιχειρήσεις που 
θα επέλεγαν να συνταχθούν στην προσπά-
θεια κατά της φοροδιαφυγής.

Έφτασε η ώρα να τελειώσει η αέναη συ-
ζήτηση και μετακύλιση ευθυνών. Από τη μια 
το κράτος και ο «ελλιπής ελεγκτικός μηχα-
νισμός» και από την άλλη επιχειρήσεις και 
πολίτες «με απουσία φορολογικής συνείδη-
σης». Καλώς ή κακώς, η εμπιστοσύνη έχει 
διαρραγεί και απαιτούνται λύσεις με βάση 
την έννοια της ανταπόδοσης, όπου ο καθένας 
παίρνει ή πληρώνει αυτό που του αναλογεί, 
χωρίς οριζόντια μέτρα, που συνήθως πλήτ-
τουν δυσανάλογα τους νομοταγείς. 

Το δόγμα του «What’s 
in it for me?» κατά της 

φοροδιαφυγής

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 ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / NAME 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / PROFESSION

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS

ΑΦΜ / VAT  ΔΟΥ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE NUMBER EMAIL

m Επιθυμώ να γίνω συνδρομητής / τρια για τα τεύχη (ετήσια συνδρομή, 4 τεύχη)
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Η DELOITTE 
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ 
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ 
«2020 BEST 
OUTSOURCING 
ADVISORS»  
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 
OUTSOURCING

Η Deloitte ανακηρύσσεται μία από τις 
κορυφαίες εταιρείες στη φετινή λίστα 
«Best Outsourcing Advisors» της Διε-
θνούς Ένωσης Επαγγελματιών στον κλά-
δο Outsourcing (IAOP), έχοντας λάβει την 
υψηλότερη βαθμολογία σε όλες τις κατη-
γορίες αξιολόγησης και έχοντας διακριθεί 
σε όλες τις επιμέρους λίστες της διοργά-
νωσης. Παράλληλα, αναγνωρίσθηκε για τη 
διαρκή της αριστεία στον κλάδο και την 
παρουσία της στη λίστα για τουλάχιστον 
πέντε συνεχόμενα έτη. 

Η λίστα «2020 Best Outsourcing 
Advisors» της Διεθνούς Ένωσης Επαγ-
γελματιών στον κλάδο του Outsourcing 
αναγνωρίζει τους καλύτερους παρόχους 
υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης παγκο-
σμίως, ενώ απαρτίζεται από εταιρείες 

παγκοσμίου βεληνεκούς, που παρέχουν 
πλήρες φάσμα υπηρεσιών outsourcing. 
Η  IAOP αποτελεί την παγκόσμια ένωση 
που συγκεντρώνει πελάτες, παρόχους και 
συμβούλους με στόχο τη συνεργασία και 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, προωθώ-
ντας παράλληλα την επαγγελματική και 
οργανωτική ανάπτυξη, αναγνώριση και 
πιστοποίηση για τη βελτίωση των μοντέ-
λων και αποτελεσμάτων των σχετικών 
επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η αξιολό-
γηση βασίστηκε σε μια ανεξάρτητη ομάδα 
πελατών και μελών της IAOP, με εκτετα-
μένη εμπειρία στον κλάδο, λαμβάνοντας 
υπόψη τους αναφορές και σχόλια πελατών, 
βραβεία και πιστοποιήσεις, προγράμματα 
και καινοτομία, καθώς και ζητήματα εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η ενασχόληση με τον κλάδο του 
accounting outsourcing παρουσιάζει αυξα-
νόμενη ζήτηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. Μια πτυχή του outsourcing 
αποτελεί η μεταφορά όλων ή ορισμένων 
λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπη-
ρεσιών σε έναν τρίτο, εξωτερικό πάρο-
χο και σύμβουλο. Σήμερα, ο αριθμός των 
εταιρειών στην Ελλάδα που αναθέτουν σε 
εξωτερικούς συνεργάτες τη λογιστική και 
φορολογική συμμόρφωση της εταιρείας 
τους αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς, 
με την Deloitte Ελλάδος να βρίσκεται στο 
προσκήνιο της αγοράς με καταρτισμένες 
ομάδες ανάλογα με τον κλάδο εξειδίκευ-
σης των πελατών της. 

Η Μαρία Τρακάδη, επικεφαλής του Φο-
ρολογικού Τμήματος της Deloitte Ελλάδος, 
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το μοντέλο του 

outsourcing πρέπει να εξελίσσεται διαρ-
κώς, για να ανταποκρίνεται στις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επι-
χειρήσεις σε ένα περιβάλλον που τείνει 
να γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακό. Οι πά-
ροχοι των υπηρεσιών outsourcing μετα-
τρέπονται σε στρατηγικούς συμβούλους/
συνεργάτες της διοίκησης της επιχείρη-
σης, που δεν αναλώνονται πλέον στη συλ-
λογή και καταχώρηση της πληροφορίας 
αλλά στην ανάλυση και αξιοποίησή της με 
στόχο την υποστήριξη των επιχειρηματι-
κών αποφάσεων. Αυτό που διαφοροποιεί 
το νέο μοντέλο outsourcing σε σχέση με 
το παραδοσιακό είναι ο συνδυασμός της 
τεχνολογίας με τις ικανότητες των αν-
θρώπων μας, το οποίο εμείς αποκαλούμε 
«Power of With».  Ένα πετυχημένο έργο 
outsourcing θα οδηγήσει σε ένα νέο και 
αποτελεσματικότερο μοντέλο λειτουργί-
ας, με περιορισμό ρίσκου, βελτιστοποίηση 
διαδικασιών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
και αυτοματοποιήσεων, ποιοτικότερη και 
άμεση πληροφόρηση για τη διοίκηση και 
τελικά σημαντική εξοικονόμηση κόστους».

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
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Η DELOITTE 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝ 
ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Στην πρωτόγνωρη περίοδο που διανύου-
με, ξεκινήσαμε μια συλλογική προσπάθεια 
στη Deloitte Ελλάδος: να υποστηρίξουμε 
την απασχόληση, παρά το δύσκολο οικο-
νομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που 
έχει επιφέρει η πανδημία στη χώρα μας 
και παγκοσμίως. 

Σε όλη τη διάρκεια του lockdown, πραγ-
ματοποιήσαμε συνολικά 101 νέες προσλή-
ψεις, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των 
τμημάτων και όλων των βαθμίδων, ακο-
λουθώντας το προγραμματισμένο αρχικό 
πλάνο ανάπτυξης του οργανισμού. Σεβό-
μενοι, πρώτα από όλα, την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων μας και των 
υποψηφίων, όλη η διαδικασία στελέχωσης 
έγινε ηλεκτρονικά, αξιοποιώντας την τε-
χνολογία, μέσω ψηφιακών συνεντεύξεων, 
παρουσιάσεων και assessment test. 

Η Ειρήνη Παναγιωτακοπούλου, Head of 
Human Resources της Deloitte Ελλάδος, 
δηλώνει: «Είναι αλήθεια πως τους προη-
γούμενους μήνες βιώσαμε όλοι μια πρω-
τόγνωρη κατάσταση, που επηρέασε και 
συνεχίζει να επηρεάζει τις ζωές μας, την 
καθημερινότητά μας και φυσικά τον τρόπο 
που εργαζόμαστε. Παρόλα αυτά, εμείς στην 
Deloitte, το αντιμετωπίσαμε ως μια πρό-

κληση. Συνεχίσαμε αδιάλειπτα το πλάνο 
προσλήψεων σύμφωνα με τη στρατηγική 
και τις ανάγκες της εταιρείας. Αξιοποιήσα-
με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα κι 
εργαλεία, και με συστηματική προσπάθεια 
και δουλειά καταφέραμε να πετύχουμε 
τους αρχικούς στόχους. Μείναμε σπίτι, 
μείναμε ασφαλείς και ταυτόχρονα απο-
τελεσματικοί και ευέλικτοι στα νέα δε-
δομένα. Η επόμενη μέρα μάς βρίσκει με 
ακόμα περισσότερη αισιοδοξία και με την 
πεποίθηση πως η Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού θα συνεχίσει να στηρίζει και 
να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εται-
ρείας ακόμα και σε αυτές τις ιδιαίτερες 
συνθήκες».

Παράλληλα, συνδυαστικά με την κάλυψη 
των θέσεων, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τις 
παρακάτω πρωτοβουλίες, που στοχεύουν 
τόσο στην τόνωση της απασχόλησης όσο 
και στην ομαλή ενσωμάτωση των νέων 
εργαζομένων στον οργανισμό μας: 

Πρακτική άσκηση: Το πλάνο μας για την 
πρακτική άσκηση τρέχει καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους. Ιδιαίτερα τους καλοκαι-
ρινούς μήνες, είμαστε προετοιμασμένοι 
να καλωσορίσουμε 30 φοιτητές και νέους 
αποφοίτους για να πραγματοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία μας. 

Virtual Career Days: Μέσα στο επόμενο 
χρονικό διάστημα θα συμμετάσχουμε σε 
virtual ημέρες καριέρας που θα οργανω-
θούν στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων των πανεπιστημίων με τα 
οποία συνεργαζόμαστε.

Συμμετοχή σε διαδικτυακά προγράμ-
ματα: Μέσω των leaders μας και μαζί με 

τους συνεργάτες μας, πρόκειται να συμμε-
τέχουμε ενεργά σε προσεχείς διαδικτυα-
κές δραστηριότητες, όπως προγράμματα 
mentoring, συνέδρια και ημερίδες.

Συνεχής εκπαίδευση: Όλα τα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα της εταιρείας, τόσο τα 
εσωτερικά όσο και αυτά που προσφέρονται 
από εξωτερικούς παρόχους, εξακολουθούν 
να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Με 
τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε τη συνε-
χή εκπαίδευση για τους ανθρώπους μας 
και τους ενημερώνουμε σχετικά με νέες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης, διαθέσιμες πιστο-
ποιήσεις και επαγγελματικούς τίτλους.

Ομαλή ένταξη των νέων εργαζόμενων: 
Είμαστε κοντά στους νέους εργαζόμενους 
στο ξεκίνημά τους μαζί μας, καθώς τους 
υποδεχόμαστε με ένα ολοκληρωμένο 
virtual onboarding, που τους βοηθάει να 
εξοικειωθούν με την κουλτούρα του ορ-
γανισμού από την πρώτη στιγμή.

Χαρακτηριστικά, η Βασιλεία Μανδα-
νού, Consultant στο τμήμα Finance, που 
εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας 
τον Μάιο, δήλωσε: «Η πρώτη εκπαίδευση 
και το orientation session ήταν μια πολύ 
όμορφη εμπειρία, παρά τις συνθήκες που 
δεν επιτρέπουν τη φυσική μας παρουσία 
στο γραφείο. Με τη βοήθεια της τεχνολογί-
ας, νιώσαμε όλοι μια παρέα. Κάθε ενότητα 
είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον και κάθε ομι-
λητής τον δικό του τρόπο παρουσίασης, ο 
οποίος στηρίχθηκε στη συμμετοχή και τη 
διάδραση. Ένιωσα πραγματικά σαν να εί-
μαι στην ίδια αίθουσα με τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες!»
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ «ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ» 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

1494: Το έτος ορόσημο στην ιστορία της 
λογιστικής: Το 1494, ο φραγκισκανός μονα-
χός Luca di Borgo ή Paciolo, που από πολ-
λούς αποκαλείται «πατέρας της λογιστι-
κής», στο έργο του «Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni e proportionalita», σε 
ιδιαίτερο κεφάλαιο με τίτλο «Particularis de 
comptutis et scripturis», αναλύει τον τρόπο 
λειτουργίας της διγραφίας, όπου επιχείρησε 
και διέκρινε τους λογαριασμούς σε τάξεις 
στο γενικό καθολικό. Ήταν ένα από τα πρώτα 
βιβλία που τυπώνονται, είχε μεγάλη επιτυ-
χία και μεταφράστηκε σε αρκετές γλώσσες.

Στον Χάνδακα (Ηράκλειο) της Κρήτης, 
στα μέσα του 16ου αιώνα, βρίσκουμε δα-
σκάλους του λογαριασμού και του λογιστι-
κού βιβλίου να αναλαμβάνουν να διδάξουν 
ιδιωτικά σε μαθητές φράγκικα εμπορικά 
γράμματα, τον άμπακο (αριθμητική) του 
εμπορίου, τη διπλογραφική μέθοδο των 
εμπορικών καταστίχων, τη συμπλήρωση 
των φορτωτικών και των άλλων εμπορι-
κών βιβλίων ... Από τις συμβάσεις μαθητείας 
σταχυολογώ: Ο Ευδόκιμος Χορτάτζης, διδά-
σκαλος του λογαριασμού και του καδέρνου 
(= λογιστικού βιβλίου) στον Χάνδακα της 
Κρήτης, 3 Οκτωβρίου 1551, αναλαμβάνει 
να διδάξει σε μαθητή: «να γράφη φράγγικα 
γράμματα μαρκαντέζικα (= εμπορικά) και να 
διαβάζει και τα πιτάκια όπου επιάση και τον 
άμπακον της πραγματείας σοφιτζιέντε (= 
ικανοποιητικά) και το καδέρνο της σπετζηα-
λιτάς (= ειδικό) ντόπιο (=διπλογραφικά) με το 
τζορνάλε (= ημερολόγιο) να τα μπαλαντζάδι 
(= ισοζυγεί) και ρεπορτάδι (= μεταφέρει) εις 
λίμπρο καινούργιο»...

Κι ακόμη υπήρχαν πραγματευτές και 
έμποροι, παραγιοί και γραμματικοί που 
κρατούσαν τα βιβλία τους με τα εφόδια της 
πρακτικής αριθμητικής του Γλυζούνη (1568) 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

(«ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ») 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΎΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, Ωρίων Α.Ε.
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και μια «προφορική» παιδεία «αλληλοδιδα-
κτική», βοηθούμενη από την εμπειρία της 
καθημερινής πράξης και τα ξενόγλωσσα 
εμπορικά εγχειρίδια... (Τρ. Σκλαβενίτης, Τα 
εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και 
Τουρκοκρατίας και η Εμπορική Εγκυκλοπαί-
δεια του Νικολάου Παπαδόπουλου, ΕΜΝΕ, 
Αθήνα 1991).

Ο Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης κατα-
τάσσει τα βιβλία που τυπώθηκαν για τους 
εμπόρους ή και για τους εμπόρους στις εξής 
κατηγορίες: α) Αριθμητική, λογαριαστική, 
άμπακος, εμπορική αριθμητική, β) Πίνακες 
ισοτιμιών, γ) Εμπορική επιστολογραφία, δ) 
Καταστιχογραφία, ε) Εμπορική νομοθεσία, 
στ) Γεωγραφία και ιστορία.

α. Εμπορική αριθμητική  
Το 1568 τυπώθηκε στη Βενετία ένα λαϊ-

κό βιβλίο πρακτικής αριθμητικής με τίτλο: 
«Βιβλίον πρόχειρον τοις πάσι, περιέχον την 
τε πρακτικήν αριθμητικήν ή μάλλον ειπείν 
την λογαριαστικήν και περί του πώς να ευ-
ρίσκει έκαστος το Άγιον Πάσχα και τέλειον 
Πασχάλιον και περί ευρέσεως σελήνης εν 
ποία ημέρα γίνεται η γέννα αυτής». Συγγρα-
φέας του βιβλίου αυτού είναι ο Εμμανουήλ 
Γλυζώνιος. Είναι το δεύτερο ελληνικό βιβλίο 
αριθμητικής που τυπώθηκε μετά την εφεύ-
ρεση της τυπογραφίας και για 250 χρόνια 
ήταν το πιο γνωστό και το πιο διαδεδομέ-
νο λαϊκό βιβλίο αριθμητικής ... Το βιβλίο, 
γραμμένο σε απλή γλώσσα της εποχής του, 
απευθυνόταν σʼ αυτούς που ασχολούνταν 
ή ήθελαν να ασχοληθούν με το εμπόριο (οι 
περισσότεροι Έλληνες της διασποράς είχαν 
εμπορικές δραστηριότητες) (Ηλ. Καμπουρά-
κη-Πατεράκη, «Εμμανουήλ Γλυζώνιος και η 
Λογαριαστική του, πιο γνωστή ως Γλυτζού-
νι», εφ. Πατρίς Ηρακλείου, 12.3.2007).

β. Οι «Πίνακες ισοτιμιών» 
Οι ανάγκες οι γενικότερες των συναλλα-

γών, αλλά και οι ειδικές ανάγκες των εμπό-
ρων να βρίσκουν πρόχειρες τις λύσεις στους 
λογαριασμούς τους, οδήγησαν στην έκδοση 

των μικρών βιβλίων-πινάκων, τα οποία με 
δύο κυρίως μορφές («Ταρίφα με ταις πό-
σταις» και «Ζυγόμετρον») κυκλοφόρησαν 
από τον 17ο έως το τέλος του 19ου αιώνα σε 
πολλές εκδόσεις (Σκλαβενίτης, ό.π.)

γ. Η «Επιστολογραφία» 
Ενώ για τους άλλους τύπους των επι-

στολών υπήρχαν χειρόγραφα και έντυπα 
υποδείγματα, για τις εμπορικές επιστο-
λές μόνο το 1757 ο Σπυρίδων Μήλιας, στο 
«Επιστολάριον» που τύπωσε στη Βενετία, 
περιέλαβε υποδείγματα επιστολών (και τύ-
πους πόλιτζας, συναλλαγματικής) αλλά και 
θεωρητικούς κανόνες για τη γραφή τους 
(Σκλαβενίτης, ό.π.)

δ. Καταστιχογραφία 
βλ. αναλυτικά παρακάτω

ε. Εμπορικό Δίκαιο 
Οι έλληνες έμποροι, ανάλογα με το 

κρατικό πλαίσιο στο οποίο ασκούσαν το 
επάγγελμά τους, ήταν υποχρεωμένοι 
να γνωρίζουν μία ή περισσότερες νομο-
θεσίες για το εμπόριο. Η απόκτηση των 
γνώσεων αυτών γινόταν, όπως και για 
άλλους τομείς του επαγγέλματός τους, 
κυρίως εμπειρικά (Σκλαβενίτης, ό.π.) 

στ. Γεωγραφία και ιστορία 
Περισσότερο οι γεωγραφικές και λιγό-

τερο οι ιστορικές γνώσεις είναι απαραίτη-
τες για την άσκηση του εμπορίου: πορτο-
λάνοι, γεωγραφικά εγχειρίδια και χάρτες, 
γεωγραφικά λεξικά και δρομοδείκτες, που 
τυπώθηκαν από τους Έλληνες, εξυπηρέ-
τησαν τους εμπόρους (Σκλαβενίτης, ό.π.) 

 «ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

Η πρακτική που ακολουθήθηκε στο θέμα 
αυτό, έως τα μέσα του 18ου αιώνα, περιγρά-
φεται και δικαιολογείται από τον Σπ. Μήλια 
στο «Επιστολάριό» του (1757): «Περιπλέον 
εις τας επιστολάς της πραγματείας δεν 

Το 1494, ο 
φραγκισκανός 

μοναχός Luca di 
Borgo ή Paciolo 

στο έργο του 
«Summa de 
arithmetica, 
geometria, 

proportioni e 
proportionalita», 

σε ιδιαίτερο 
κεφάλαιο 
με τίτλο 

«Particularis 
de comptutis 
et scripturis», 

αναλύει 
τον τρόπο 

λειτουργίας της 
διγραφίας
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πρέπει τινάς να δισχεραίνη, όταν βλέπη 
τον γράφοντα όπου μεταχειρίζεται λέξεις 
άλλης διαλέκτου και μάλιστα ιταλικαίς, 
ωσάν ορδινείαν, μάρκαν, νόταν, κομπιάλε, 
τζίρο λέτερας, κομμέρτζιο και άλλα όμοια, 
διότι ο πραγματευτής έχει χρέος να γράφη 
με εκείνους τους όρους όπου είναι πλέ-
ον κοινοί και όπου καταλαμβάνονται από 
όλους. Όταν εις ημάς ήτον η βασιλεία, όλα 
τα άλλα έθνη έζησαν να ομιλούν εις τας 
υποθέσεις της πραγματείας με εκείναις 
ταις λέξεις όπου ήτον διωρισμέναις δια να 
φανερώσουν τα πράγματα [...]». Παρόμοια 
«ρεαλιστική» θέση υποστηρίζεται και στην 
«Εμπορική οδηγία» (Τεργέστη 1793) : «όσοι 
εκ του ημετέρου Γένους πραγματεύονται με 
Αλλογενείς καταλαμβάνουν από συνήθει-
αν ευκολότερα την λέξιν storno, cambiale, 
direzione, και τα εξής, παρά την ισοδύνα-
μον ελληνικήν λέξιν : περιτροπήν, κολλυ-
βιστικόν σχεδάριον, διανομή ή επιστασία. 
Το πταίσιμον δεν είναι ούτε της Ελληνικής 
γλώσσης, ούτε των πραγματεύτών.  Είναι μό-
νον έργο της συνήθειας» (Σκλαβενίτης, ό.π.) 

Ορολογία 
Scrittura Doppia: Διπλογραφική μέθοδος. 

Να δώσει: Χρέωση. Να λάβει: Πίστωση. Η 

λέξη νταραβέρι είναι σύνθετη και προέρχε-
ται από τις ιταλικές λέξεις dare, που σημαί-
νει δούναι, και avere, που σημαίνει λαβείν. 

Μπιλάντσ(ι)ο: Ισολογισμός. 
Τζορνάλε ή Γιορνάλε: Ημερολόγιο.
Μαέστρο: Καθολικό. 
Τζίρος: Πωλήσεις (κύκλος εργασιών). 

Παραμένει σε χρήση έως σήμερα.
Fattura: Τιμολόγιο.

Τα πρώτα εγχειρίδια καταστιχογραφίας/
λογιστικής ·

Στο «Εγχειρίδιον αριθμητικόν, ήτοι σύ-
ντομος, εύκολος και ακριβής του ορθού λο-
γαριασμού ερμηνεία, εις κοινήν ωφέλειαν 
των αρχαρίων και εξαιρέτως εκείνων οι 
οποίοι μέλλουσιν εις του Καίσαρος τον τό-
πον να πραγματευτούν», του Κωνσταντίνου 
Τζεχάνη (Χάλη, 1769), το τελευταίο από τα 
τέσσερα κεφάλαιά της, επιγράφεται: «Περί 
της λεγομένης Ιταλικής Πράξεως, και περί 
του πώς χρειάζεται συντόμως τα χέρια των 
Παράδων, των Πιτακίων και Μαργιασίων, να 
γένουν γρόσια και φλορίντζια»...

Η γενίκευση της χρήσης διπλογραφικού 
συστήματος (scrittura doppia) είχε έρθει 
και τα δύο εγχειρίδια, που τυπώνονται στην 
Τεργέστη το 1793 και στη Βιέννη το 1794, έρ-

χονται να διδάξουν στους νεότερους ή μα-
θητευόμενους έμπορους αυτό το σύστημα ...

Η καταστιχογραφία που εκδόθηκε στην 
Τεργέστη το 1793 έχει τίτλο: «Εμπορική οδη-
γία, ήτοι ακριβής και σαφεστάτη διδασκαλία 
να κρατή τινάς τα κατάστιχα εις παρτίδαις 
διπλαίς. Κοινώς την σκριτούρα ντόπια. Και 
να κάμνη με εύκολίαν κάθε μπιλάντζιο, κατά 
την μέθοδον των Ολλανδέζων». Στο εξώφυλ-
λο έχουν τυπωθεί οι στίχοι: «Αμαθής έμπο-
ρος πλουτών ανόρθωτα ολισθαίνει, / Η πείρα 
δε, και η προκοπή άσυλος πλούτος μένει». 
Ο συγγραφέας υπογράφει με τα αρχικά Ι.Τ. 
Υποθέτω ότι πρόκειται για τον μεγαλέμπορο 
Ιωάννη Ταμπίσκο, που ήταν διευθυντής και 
υπεύθυνος της αλληλογραφίας της εταιρεί-
ας «Ανδρουλάκης - Ταμπίσκος και Pontini» 
στην Τεργέστη αυτά τα χρόνια» (Σκλαβενί-
της, ό.π.). Το βιβλίο με τη δοκιμασμένη, από 
τη διδασκαλία των Γραμματικών, μέθοδο 
των ερωταποκρίσεων, δίνει τους ορισμούς 
των καταστίχων που πρέπει να κρατά ένας 
έμπορος με παραδείγματα, και αξιοποιώντας 
το μεγάλο σχήμα του βιβλίου καταστρώνει 
τα παραδείγματα έτσι που οι σελίδες του να 
θυμίζουν πραγματικό εμπορικό κατάστιχο.

Συγκροτημένη με περισσότερες φιλοδοξί-
ες άλλα με τον ίδιο περίπου τρόπο διάταξης 
της ύλης είναι «Η Σκριττούρα δόππια ήτοι η 
τάξις των πραγματευτάδικων καταστίχων. 
Συντεθείσα εις την άπλην ημών διάλεκτον 
παρά του Θωμά Δημητρίου του Σιατιστέ-
ως» (έμπορος και λόγιος από τη Σιάτιστα 
που έδρασε στη Βιέννη, όπου είχε ιδρύσει 
εμπορική επιχείρηση), που τυπώθηκε στη 
Βιέννη το 1794 (Σκλαβενίτης, ό.π.) 

«Από τα μελετημένα εμπορικά αρχεία του 
18ου αιώνα δεν προκύπτει ότι οι έλληνες 
έμποροι χρησιμοποιούσαν συστηματικά το 
διπλογραφικό σύστημα: δεν είναι βέβαιο, 
όπως έδειξε ο Β. Κρεμμυδάς, ότι θα βρί-
σκουμε πάντοτε το μαέστρο (Καθολικό) σε 
αρχεία αυτής της εποχής ... Ας τονιστεί με 
την ευκαιρία αυτή ότι, ανεξαρτήτως λογι-
στικού συστήματος, δεν υπάρχει εμπορική 
επιχείρηση χωρίς κάποιας μορφής βιβλία 
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και «χαρτιά», έστω κι αν είναι μόνον απλά, 
πρόχειρα τεφτέρια... Η πρακτική του ετήσιου 
ισολογισμού δεν συνηθιζόταν στις παλαιότε-
ρες επιχειρήσεις ... Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τα εμπορικά εγχειρίδια της εποχής εκείνης 
(τέλος 18ου - αρχές 19ου αιώνα) δεν προβάλ-
λουν πάντοτε ως αναγκαία τη σύνταξη ετή-
σιου ισολογισμού» (Χρ. Αγριαντώνη, «Παλαιά 
και νεότερα λογιστικά συστήματα», Τετράδια 
Εργασίας 21, ΚΝΕ/EIE, Αθήνα 1998 σ. 41-47).

 
Τηρούμενα «βιβλία» και «λογαριασμοί»
Τηρούμενα βιβλία: «Βιβλίο μαγαζιού», 

«Βιβλίο Ζυγόμετρον», «Βιβλίο Κόπια Φα-
τούραις» (τα τρία αυτά ονομάζονται «Βιβλία 
Πρόχειρα»). Με βάση τα ανωτέρω «βιβλία» 
καταστρώνει (ενημερώνει) το «Γιορνάλε» 
(Ημερολόγιο) και καταστρώνει (ενημερώ-
νει) το «Μαέστρο» (Καθολικό). Χωριστά 
από τα ανωτέρω συνηθίζουν να κρατούν 
και διάφορα άλλα «βιβλία», για την χρεία 
των υποθέσεών τους, όπως: «Κόπιαις Γρα-
φών», «Κόπιαις Καμπιάλων», «Σημειώσεις 
Εξόδων» κ.λπ. (βλ. «Εμπορική οδηγία ήτοι 
ακριβής και σαφεστάτη διδασκαλία...», ό.π.). 

Οι λογαριασμοί («Λογιστικό Σχέδιο») της 
εποχής (5). «Λογαριασμοί ίδιοι του Οσπιτίου 
(Επιχείρησης/ Εμπορικού Οίκου)»: Μετα-
ξύ άλλων περιλάμβανε και τους υπολο-
γαριασμούς: «Τα καπιτάλια» (λογ. 40.00*), 
«Έξοδα Πραγματειών» (δηλαδή «Ειδικά 
Έξοδα Αγορών/Πωλήσεων»), «Έξοδα Οσπι-
τίου» (λογ. 62 και 64*), «Μισθοί γραμμα-
τικών και δουλευτάδων» (λογ. 60.00 και 
60.01*) και «Κάσα μετρητών» (λογ. 38.00*). 
β .  « Π ρ α γ μ α τ ε ί α ι ς  α π ο ύ -
λ η τ α ι ς »  ( .  λ ο γ .  Ο μ ά δ α ς  2 * ) 
γ. «Φίλοι με τους οποίους ανταπο-
κρινόμεθα» (λογ. Ομάδας 3 και 5*) 
*Αντιστοιχία με τους Λογαριασμούς του Ενι-
αίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). 

Υπόδειγμα τιμολογίου (φαττούρα) της 
εποχής

Μεταξύ των εξόδων που χρεώνο-
νται: κουμέρκη (έμμεσος φόρος που 
επιβαλλόταν στη διακίνηση των εμπο-
ρευμάτων, δηλαδή σε εισαγωγές, εξα-

γωγές και πωλήσεις) και χαμαλιάτικα. 
 
Πηγές:

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Τα εμπορικά 
εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και Τουρκο-
κρατίας και η Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια του 
Νικολάου Παπαδόπουλου, ΕΜΝΕ, Αθήνα 1991. 
Βασίλειος Φ. Φίλιος, Ιστορία της Νεότερης 
Ελληνικής Λογιστικής, Σύγχρονη Εκδοτική, 
Αθήνα 1998. Χριστίνα Αγριαντώνη, «Παλαιά 
και νεότερα λογιστικά συστήματα», Τετράδια 
Εργασίας 21, ΚΝΕ/EIE, Αθήνα 1998, σ. 41-47. 
Ηλέκτρα Καμπουράκη-Πατεράκη, «Εμμα-
νουήλ Γλυζώνιος και η Λογαριαστική του, 
πιο γνωστή ως Γλυτζούνι», εφ. Πατρίς Ηρα-
κλείου, 12.3.2007.

χ.ό., «Εμπορική οδηγία ήτοι ακριβής και 
σαφεστάτη διδασκαλία να κράτη τινάς τα 
κατάστιχα εις παρτίδαις διπλαίς. Κοινώς 
τήν σκριτούρα ντόπια. Και να κάμνη με εύ-
κολίαν κάθε μπιλάντζιο, κατά τήν μέθοδον 
των Ολλανδέζων», Τεργέστη 1793.

Η πρακτική 
του ετήσιου 

ισολογισμού δεν 
συνηθιζόταν 

στις παλαιότερες 
επιχειρήσεις 

... Είναι 
χαρακτηριστικό 
ότι τα εμπορικά 

εγχειρίδια 
της εποχής 

εκείνης (τέλος 
18ου - αρχές 

19ου αιώνα) δεν 
προβάλλουν 
πάντοτε ως 
αναγκαία τη 

σύνταξη ετήσιου 
ισολογισμού




