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ΤΟ ΣΏΜΑ ΟΡΚΩΤΏΝ ΕΛΕΓΚΤΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ, ΜΕ ΑΊΣΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΏΝΤΑΣ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ, ΣΤΗΡΊΖΕΙ ΈΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ
COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ. ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΥΤΌ, ΠΡΟΧΏΡΗΣΕ ΣΤΗ ΔΩΡΕΆ ΠΛΉΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΜΙΑΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΉΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΌΣ.

• ΕΣΤΙΆΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ΕΛΈΓΧΟΥ, το IAASB
δημοσίευσε ένα νέο ανακοινωθέν, που
περιγράφει λεπτομερώς τα επόμενα
βήματά του για την αντιμετώπιση της
πολυπλοκότητας, της κατανόησης, της
κλιμάκωσης και της αναλογικότητας,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων
των οικονομικών καταστάσεων λιγότερο σύνθετων οντοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/2Z39TBO.
• Η IFAC ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΙ ΦΙΛΙΚΌ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ IPSAS. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική

• ΤΟ IAASB ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΒΑΣΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ από τη σειρά
συνεδριάσεων στρογγυλής τραπέζης
που πραγματοποίησε σχετικά με την
απάτη και τη δυνατότητα συνέχισης
δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
bit.ly/3q9bEti.
• ΤΟ IPSASB ΚΑΛΩΣΟΡΊΖΕΙ ΤΑ ΕΥΡΉΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΊΑΣ (Review of
the Oversight Arrangements for the
International Public Sector Accounting
Standards Board Public Interest
Committee). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://bit.ly/3q5eeR4.
• Ο KEVIN DANCEY διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της IFAC για δεύτερη
θητεία.
• Η ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΗΣ IFAC
εκλέγει τον Άλαν Τζόνσον ως πρόεδρο
της IFAC.
• ΤΟ IFAC GLOBAL LEADERSHIP AWARD
απονεμήθηκε στην Ana Maria Elorrieta
από την Αργεντινή.
• Ο ANDREAS BARCKOW εκλέχθηκε
πρόεδρος του IASB με ισχύ θητείας από
τον Ιούλιο του 2021.
• ΤΟ IAASB ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ ότι υπάρχει
διαθέσιμο βίντεο με θέμα: «Εισαγωγή

στα νέα Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας του IAASB». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://bit.ly/3p8twTD.
• ΤΟ IAASB ΕΚΔΊΔΕΙ νέο υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος κατά τη χρήση
αυτοματοποιημένων εργαλείων και τεχνικών. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3a1h18a.
• Η ACCOUNTANCY EUROPE (πρώην
FEE) ενημερώνει τα ινστιτούτα μέλη
της ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο συμφώνησαν σε τροποποίηση της Οδηγίας περί διαφάνειας,
επιτρέποντας στα κράτη μέλη να καθυστερήσουν κατά ένα έτος την εφαρμογή
των απαιτήσεων του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου Αναφοράς (ESEF).
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα
της Ε.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2Z0AUGo.
• Η IFAC ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ τα ινστιτούτα
μέλη της για την έκδοση νέου, επικαιροποιημένου, προσαρμόσιμου ενημερωτικού φυλλαδίου με τίτλο «Επιλογή
της σωστής υπηρεσίας: Σύγκριση υπηρεσιών ελέγχου, επισκόπησης, έκθεσης και προσυμφωνημένων διαδικασιών παροχής υπηρεσιών» (Choosing
the Right Service: Comparing Audit,
Review, Compilation, and Agreed-Upon
Procedures Services). Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3p4LZ3q.
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• ΤΟ IPSASB ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΕ ΠΡΌΣΦΑΤΗ
ΔΉΛΩΣΗ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: COVID-19: Αναβολή
των Ημερομηνιών Ισχύος, σύμφωνα με
την οποία μετατίθενται οι ημερομηνίες
έναρξης ισχύος των πρόσφατα δημοσιευμένων Προτύπων και Τροποποιήσεων IPSAS έως ένα έτος, δηλαδή έως την
1η Ιανουαρίου 2023. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3rAmlp5.

διεύθυνση: https://bit.ly/2Z1gFbm.
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• ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΤΑΙ ΝΈΑ ΈΡΕΥΝΑ ΤΗΣ
IFAC ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (CEBR), η οποία συνδέει
το λογιστικό επάγγελμα με την οικονομική ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://bit.ly/2Z250Ji.
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• ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΈΚΘΕΣΗ EFRAG
επί της υιοθέτησης νέων ή της τροποποίησης παλαιότερων ΔΠΧΑ κατά το έτος
2020. Επισυνάπτονται τα σχετικά φύλλα Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
bit.ly/3cQ6grg. Σημειώνεται ότι από την
ανωτέρω έκθεση της Επιτροπής EFRAG
προκύπτουν τα επιμέρους φύλλα Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. με τις σχετικές
τροποποιήσεις στα ΔΠΕ 39 και ΔΠΧΑ 3,
4, 7, 9 και 16, ως εξής:
(L12/5/16.1.2020) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
2020/34 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης
Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39, τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς 7 και 9 περί μεταρρύθμισης
των επιτοκίων αναφοράς (Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά
μέσα, του ΔΛΠ 39, Χρηματοοικονομικά
μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση, και
του ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα:
Γνωστοποιήσεις).
(L127/13/22.4.2020) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
2020/551 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης
Απριλίου 2020 για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008
για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών
λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές
Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 περί ορισμού επιχείρησης (Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3, Συνενώσεις
επιχειρήσεων).
(L331/20/12.10.2020) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2020/1434 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
9ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 περί μειώσεων
μισθωμάτων λόγω Covid-19 (Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16, Μισθώσεις).
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(L425/10/16.12.2020) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2020/2097 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
15ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς 4 περί παράτασης της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ
4, Ασφαλιστήρια συμβόλαια).
• Η IFAC ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΙ πρόσφατο άρθρο
της, με το οποίο εκθειάζει το ανθρωποκεντρικό επάγγελμα της λογιστικής και του
ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://bit.ly/2Z1sMFy.
• Η IFAC ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ στη διαβούλευση του Ιδρύματος IFRS σχετικά με
την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας
(Sustainability Reporting). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/36WIKF0.
• ΤΟ IPSASB ΕΚΔΊΔΕΙ ΟΔΗΓΊΑ σχετικά με
τα ειδικά χρηματοοικονομικά μέσα του
δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://bit.ly/36XxGYr.
• ΤΟ IAASB ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ
αναλύει τα σχέδιά του για την ανάπτυξη
και διατύπωση ξεχωριστού προτύπου για
ελέγχους λιγότερο σύνθετων οντοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
bit.ly/2Z27Ez0.
• ΤΑ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ IRBA, IESBA ΚΑΙ IAASB
εκδίδουν από κοινού οδηγία προς το επιστημονικό προσωπικό σχετικά με την
πλοήγηση εν μέσω αυξημένων κινδύνων
απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας
Covid-19. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://bit.ly/3q4M8VT.
• ΤΟ IAASB ΑΝΕΒΆΖΕΙ τον πήχη διαχείρισης ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική

διεύθυνση: https://bit.ly/3aKVW1a.
• Η IFAC ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΊ νέους πόρους
υποστήριξης διεθνών προτύπων. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://
bit.ly/3aNs3x8 (Agreed-Upon Procedures
Engagements) και https://bit.ly/2LxoNgC
(Choosing the Right Service: Comparing
Audit, Review, Compilation, and AgreedUpon Procedure Services).
• ΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ δημοσιεύει έκθεση για τις
επιτεύξεις του μεταξύ 2016-2020. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
bit.ly/3d8Lzaj.
• ΤΟ IESBA ΥΠΟΓΡΑΜΜΊΖΕΙ τη σημασία
της αντικειμενικότητας για τους υπεύθυνους επισκόπησης ποιότητας ανάθεσης ή
άλλους επιθεωρητές μέσω βελτιωμένης
καθοδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/36XyQmL.
• Η IFAC ΚΑΙ ΤΟ ICAEW ΚΥΚΛΟΦΌΡΗΣΑΝ
το τέταρτο μέρος της εκπαιδευτικής σειράς έξι μερών για το ξέπλυμα χρήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
bit.ly/2LDzjmK.
• ΤΟ FRC ΤΟΥ ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΊΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ IESBA ΕΚΔΊΔΟΥΝ από κοινού
οδηγίες προς το προσωπικό σχετικά με
τις δεοντολογικές και ελεγκτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων
λόγω COVID-19 που υποστηρίζονται από
την κυβέρνηση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://bit.ly/2YWFUvs.
• ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ IFRS ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ το
πρώτο βήμα στην αναθεώρηση της ψηφιακής εμπειρίας στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/3jzRR3W.
• ΤΟ IESBA ΠΡΟΤΕΊΝΕΙ ολιστική προσέγγιση στον ορισμό οντότητας δημοσίου
συμφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2MRmO7F.

Διόρθωση: Στα περιεχόμενα του προηγούμενου τεύχους τα κείμενα «Το κόστος των λαθών πρόβλεψης» και «Η έννοια του περιθωρίου συνεισφοράς
και η σημασία του» είναι του Βασίλειου Φίλου και όχι του Φίλιππου Φίλιου.
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Κάθε κτίριο έχει τη δική του ιστορία, πλούσια και πολύτροπη. Μεγάλη
είναι και η ιστορία του κτιρίου στο οποίο σήμερα βρίσκονται τα γραφεία
του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, η πολυκατοικία επί της οδού Καποδιστρίου 28, στο «Μέγαρο Λινάρδου». Το κτίριο αυτό είναι μάλλον ο
ιστορικότερος (εξαιρουμένων των Πανεπιστημίων) τόπος εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, συναθροίζοντας τη δράση των δύο μεγάλων φορέων (ΣΟΛ/
ΣΟΕΛ και ΕΛΚΕΠΑ). Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος παρακολουθεί σε
ένα εκτενές ερευνητικό ρεπορτάζ, ειδικά για το περιοδικό μας, την ιστορία του κτιρίου και της περιοχής πριν κτιστεί το Μέγαρο Λινάρδου έως
τη σημερινή του σύγχρονη μορφή και παράλληλα αναφέρεται τόσο στην
εξέλιξη της περιοχής όσο και στα ιστορικά και επαγγελματικά γεγονότα
που συνδέονται με το κτίσμα αυτό. Ένα κτίριο που γνώρισε πικρές ημέρες (υπήρξε έδρα της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Βέρμαχτ επί Κατοχής και αργότερα της Γενικής Ασφάλειας επί Εμφυλίου) αλλά και μέρες
εύφορες, αφού εκεί εγκαταστάθηκε το δραστήριο ΕΛΚΕΠΑ, δίνονταν
διαλέξεις και σεμινάρια και, τέλος, έγινε το φυτώριο των νέων ορκωτών
λογιστών. Σήμερα αποτελεί την καρδιά των επαγγελματιών ορκωτών
ελεγκτών λογιστών.
Στο σημερινό τεύχος παρουσιάζουμε επίσης μια επίκαιρη και ενδιαφέρουσα έρευνα, εκπονημένη από καθηγητές, επιστημονικό προσωπικό
και φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σχετικά με την επίδραση
της πανδημίας στο επάγγελμα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου σε ΟΕΛ οι οποίοι
εργάζονταν στην Ελλάδα μετά το πρώτο και πριν το δεύτερο κύμα της
πανδημίας, δηλαδή κατά την περίοδο από Ιούνιο έως Αύγουστο του 2020.
Διερευνήθηκαν οι απόψεις των ΟΕΛ σχετικά με την επίπτωση της πανδημίας στο επάγγελμά τους, εστιάζοντας στον αντίκτυπο της πανδημίας
στο εργασιακό περιβάλλον του ελεγκτή, στην αντίδραση της ελεγκτικής
εταιρείας και στις σχέσεις με τους ελεγχόμενους.
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Our assurance team offers a broad range
of innovative, high quality and cost-effective
solutions to our clients.
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ΜΈΓΑΡΟ ΟΡΚΩΤΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ

Όταν τα κτίρια
γράφουν ιστορία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΌΠΟΥΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

8

Τ

ην άνοιξη του έτους 1956, ο πρύτανης και καθηγητής της έδρας του Εμπορικού
Δικαίου στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Σπουδών Κυριάκος
Σπηλιόπουλος, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, έμπαινε στα γραφεία του
Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Καποδιστρίου 28, στο «Μέγαρο Λινάρδου», στον 4ο
όροφο, για να τακτοποιήσει τα ζητήματα του επικείμενου διαγωνισμού υποψηφίων βοηθών
και δοκίμων ορκωτών λογιστών.
Ο τεχνικός του ΟΤΕ μόλις τελείωσε με τη σύνδεση του τηλεφώνου γύρισε και είπε:
«Κύριοι, το τηλέφωνο με αριθμό 27000 είναι έτοιμο προς λειτουργία».

Εφημερίδα «Ελευθερία», 15.6.1956

Φεύγοντας έμπαινε ο καφετζής του μεγάρου, πολυλογάς, όπως οι περισσότεροι καφετζήδες, αλλά και «ιστοριοδίφης» (αυτός που ερευνά επισταμένως και αναζητεί ιστορικά
τεκμήρια).
Αυτή τη φορά κουβαλούσε και ένα φάκελο με αποκόμματα εφημερίδων και φωτογραφίες.
«Κύριε καθηγητά, να σας δείξω» είπε και άνοιξε το φάκελο (όλα ήταν ταξινομημένα κατά
χρονολογική σειρά)...

Η ΠΕΡΙΟΧΉ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΈΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΆΡΟΥ

Το κτίριο πριν χτιστεί το Μέγαρο Λινάρδου / Μέγαρο Ορκωτών
Λογιστών. Είναι το κίτρινο κτίριο, μετά την αυλή με τον φοίνικα.
(Πηγή: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, ΕΛΙΑ)

ΜΑΡΤΙΟΣ
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Η εποχή
Η οδός Πατησίων κατασκευάστηκε το 1841, κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του Δ. Καλλιφρονά, και πολύ σύντομα έγινε ο πιο αγαπημένος εξοχικός περίπατος των Αθηναίων.
Μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, το τμήμα του δρόμου από την αρχή του,
στην οδό Πανεπιστημίου, έως την οδό Αγίου Μελετίου, μετονομάστηκε σε οδό 28ης Οκτωβρίου, προς τιμήν της εθνικής επετείου. Η ονομασία αυτή όμως δεν επικράτησε και σήμερα
η ονομασία «Πατησίων» είναι ο κοινός τρόπος αναφοράς στην οδό.
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Η ΠΡΏΤΗ ΠΕΡΊΟΔΟΣ (1934-1941): ΤΟ «ΜΈΓΑΡΟΝ ΛΙΝΆΡΔΟΥ»
Η άδεια του κτιρίου
Ένα από τα ιστορικά κτίρια του κέντρου της πρωτεύουσας, με άδεια οικοδομής που
εκδόθηκε στις 15.1.1934, από το «Γραφείον Σχέδιου Πόλεων Αττικοβοιωτίας». Σχετικά με
την τοποθεσία του ακινήτου αναφέρεται: «Συνοικία: Πολυτεχνείο».

(Πηγή: Γιάννης Βασιλάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΣΟΕΛ)

ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΊΟΥ
Όνομα: Μέγαρο Λινάρδου (νυν: Μέγαρο Ορκωτών Λογιστών)
Αρχιτέκτονας: Πολιτικός μηχανικός Κώστας Βουτσινάς*
Χρονολογία ανέγερσης: 1934 / Θέση: Γωνιακή (ορθογωνικό τελείωμα) / Επίπεδα: ισόγειο,
1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος / Κατάσταση διατήρησης: Καλή Τεκμηρίωση: Βιβλιογραφική
πηγή: 1. PhD Έφη Παπαδάμ-Ριζά
Αναλυτικά
Εξώθυρα: Θέση: Μία, κύρια, ασύμμετρη / Υλικό: γυαλί και μέταλλο / Είδος: σε εσοχή, με
αναβαθμούς, με γεωμετρικά μοτίβα
Είσοδος: Είδος: Διαμορφωμένη / Υλικά δαπέδου: Μάρμαρο
Εξώστες: Ναι / Είδος: Ευθύγραμμοι, σε ένωση με έρκερ, με στηθαίο, χτιστό
Εσωτερικό κλιμακοστάσιο: Είδος: Κυκλικά, με ανοίγματα: φεγγίτες / Χειρολιστήρας [το
επάνω μέρος, συνήθως ξύλινο, από τα προστατευτικά κάγκελα σκάλας, εξώστη κ.λπ.]: Ναι
/ Υλικό χειρολιστήρα: ξύλο
Φεγγίτης: Επιλογή: Ναι / Θέση: στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο / Σχήμα: καμπύλος / Υλικό
σκελετού: Μέταλλο
Ανοίγματα: (1) Τύπος: Μεμονωμένα ανοίγματα / Όροφος: ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος,
6ος /Είδος: Ανοιγόμενα, με ρολά / Υλικό σκελετού: Μέταλλο (2) Τύπος:, Γωνιακά ανοίγματα /
Όροφος: ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος Είδος: Ανοιγόμενα, με ρολά / Υλικό σκελετού: Ξύλο
Έρκερ**: Ναι / Θέση: Μη συμμετρική /Όροφος: 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος όροφος / Σχήμα:

10

Ορθογωνικό / Είδος: Με συνεχή ανοίγματα περιμετρικά / Βάθος (σε cm): 80
Δώμα με διαμορφώσεις: Είδος: Στηθαίο, χτιστό

(Πηγή: Ιστοσελίδα του Προγράμματος «Προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς της δεκαετίας του 1930 (μοντέρνου κινήματος) του Δήμου Αθηναίων». http://
modmov.ellet.gr/listing/28%CE85-28/#)

Αγγελία ενοικίασης: «Πρότυπον Ειδικόν Μέγαρον δι’ εγκατάστασιν
Εταιρειών» «Διαμερίσματα αυτοτελή, εξυπηρετούνται δια δύο
ανελκυστήρων (EXPRES), Θύραι, Παράθυρα τελευταίου συστήματος (συρτά),
Μόνωσις Ειδική, Τηλεφωνική Εγκατάστασις και άρτια Ηλεκτρική τοιαύτη...»
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* 1. «Η ανέγερση της νέας “Μεγάλης Βρεταννίας” στα τέλη της δεκαετίας του ’50 υπήρξε
ένα επίτευγμα για την Αθήνα, ίσως αξεπέραστο. ... Αρχιτέκτων ήταν ο Κώστας Βουτσινάς
(με συνεργάτες τους Θ. Θεοφιλόπουλο και Α. Φωκά), που κληροδότησαν στην Αθήνα ένα
κτίριο αναφοράς».
(Νίκος Βατόπουλος, «Ο μανδύας του κλασικού σε νέα κτίρια της Αθήνας», εφ. Η Καθημερινή, 25.10.2014)
2. «Η ιστορία του Astir Palace πηγαίνει πίσω μισό αιώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του
’60, στην εποχή που η Ελλάδα “ανέτειλε” ως διεθνής τουριστικός προορισμός ... Το πολυτελές “Αρίων” εγκαινιάστηκε το 1967, με σχέδια του κορυφαίου αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου
Βουτσινά».
(Κάλλια Καστάνη, «Astir Palace: Εδώ που γράφτηκε ο μύθος της Αθηναϊκής Ριβιέρας»
(31.1.2016) https://www.fortunegreece.com/article/astir-palace-edo-pou-graftike-o-mithostis-athinaikis-rivieras-spanies-fotografies/)
** Ερκέρ είναι οι κλειστοί εξώστες, δηλαδή οι αρχιτεκτονικές προεξοχές σαν κλειστά
μπαλκόνια σε μια πολυκατοικία, που προεξέχουν από το επίπεδο της όψης και σου δίνουν
την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μπαλκόνι. Την παρθενική τους εμφάνισή στην αθηναϊκή αρχιτεκτονική έκαναν τη δεκαετία του 1920 κατά τον ύστερο εκλεκτικισμό και εξαπλώθηκαν
με τη κυριαρχία του μοντερνισμού, την εποχή του Μεσοπολέμου, το 1930. Οι πολυκατοικίες
με μεγάλα έρκερ προορίζονταν για τους προνομιούχους της εύπορης αστικής τάξης και
για πολυτελή διαμερίσματα της εποχής με άνετους χώρους, δρύινα πατώματα, μαρμάρινα
μπάνια, ξενώνες, ασανσέρ.
(Κατερίνα Κομπόσου, «Ξέρετε τι είναι τα έρκερ της Αθήνας;», περ. Athens Voice (17.8.2018),
https://www.athensvoice.gr/life/urban-culture/athens/466972_xerete-ti-einai-ta-erkertis-athinas»)

ΜΑΡΤΙΟΣ

(Πηγή: «Οικονομικός Ταχυδρόμος», 18.8.1935)
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Αεροφωτογραφία του 1934 (περίπου), της περιοχής, όπου
ξεχωρίζει το κτίριο(Αεροφωτογραφία, περ. 1934)
(Πηγή: Νίκος Βατόπουλος, https://www.flickr.com/photos/
nikosv/23101834242/in/album-72157614954164740/)

12

Φωτογραφία του νεόκτιστου κτιρίου
(Πηγή: Νεόκτιστη πολυκατοικία επί της οδού Πατησίων, Συλλογή Πέτρου Πουλίδη, Κωδικός
τεκμηρίου 0000017972, ΚΤΠ2--IMG--1.1.3.88, https://archive.ert.gr/17972/?fbclid=IwAR0x9jyd
6BCKrJmpESYM7hR9dTEB2Pyy8C1FS5Tqn0ZTJ3dEIeDrxGeoSFA)
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«ΚΥΚΛΩΨ»: Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ένας από τους ενοικιαστές του κτιρίου την περίοδο αυτή.

(Πηγή: Εφ. «Αθηναϊκά Νέα», 29.7.1935)

ΜΑΡΤΙΟΣ

«GOOD YEAR» (αντιπροσωπεία): Ένας από τους
ενοικιαστές του κτιρίου την περίοδο αυτή.
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Η ΕΠΊΤΑΞΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΎΣ (1941-1944). ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΩΣ ΈΔΡΑ ΤΗΣ GFP
(ΜΥΣΤΙΚΉ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ ΤΗΣ ΒΈΡΜΑΧΤ)

Αθήνα. Καλοκαίρι 1941. Ιταλός τροχονόμος στη συμβολή των οδών
Πατησίων και Βερανζέρου. Δεξιά διακρίνεται το κατάστημα του μηχανικού
ωρολογοποιού Νικ. Μ. Βήχου, στο ισόγειο του νεοκλασικού γωνιακού
διώροφου, που υπήρχε επί της οδού Πατησίων 20. Σχόλιο: Despina Drepania
(Πηγή: f/b Η ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ)

Έτος 1941. Το κτίριο φαίνεται στο βάθος
(Πηγή: Cornelio Galas, «Foto e storie di guerra - 44», Televignole (22.4.2017), http://www.
televignole.it/foto-storie-guerra-44/)

Το καθεστώς της επίταξης κατά τη γερμανική κατοχή - GFP (Μυστική Στρατιωτική
Αστυνομία της Βέρμαχτ)
Την περίοδο της Κατοχής στο κτίριο στη συμβολή των οδών Πατησίων 32 και Καποδιστρίου ήταν η έδρα της Geheime Feldpolizei (GFP), που ήταν η Μυστική Στρατιωτική
Αστυνομία της Βέρμαχτ. Στο κτίριο αυτό οδηγήθηκαν προς ανάκριση πολλοί αντιστασιακοί
που πιάστηκαν από τους Έλληνες πράκτορες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων,
απεργιών και άλλων αντιστασιακών ενεργειών.
Η υπηρεσία αυτή ασχολούνταν με θέματα κατασκοπείας, αντικατασκοπείας, προπαγάνδας και καταπολέμησης της αντίστασης. Οι γερμανοί και οι έλληνες πράκτορες της
GFP κυκλοφορούσαν με πολιτικά, συγκέντρωναν πληροφορίες για τη δράση διάφορων
ατόμων και έκαναν αιφνιδιαστικές συλλήψεις. Ακολουθούσε ανάκριση στα γραφεία της
και εγκλεισμός στις φυλακές Αβέρωφ.
(Πηγή: «Οι Έλληνες πράκτορες των Ναζί» (12.10.2016), Hellas Fm, http://www.hellasfm.
us/2014-10-20-17-43-54/item/4296-oi-ellines-praktores-twn-nazi.html)
Βιβλία και ιστορίες που αναφέρονται στο «Μέγαρο Λινάρδου»
Πάνος Αμυράς, «Τα λύτρα», Εκδόσεις Διόπτρα. Τι συμβαίνει στην Αθήνα του 1943, λίγο
καιρό πριν την ήττα των Γερμανών και το εμφύλιο αιματοκύλισμα; Η δεύτερη περιπέτεια
του Νίκου Αγραφιώτη είναι γραμμένη όπως και το πρώτο βιβλίο της σειράς, με πληθώρα
πραγματολογικών και ιστορικών στοιχείων που ζωντανεύουν με μοναδικό τρόπο την
Αθήνα και τη γενικότερη ατμόσφαιρα της εποχής... Υπηρεσίες όπως η Κομαντατούρ, η
Γερμανική Μυστική Στρατιωτική Αστυνομία, η Γκεστάπο, τα Ες Ες, η Βέρμαχτ, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, ακόμη και καζίνο συγκροτούν μια συναρπαστική και μελετημένη
εικόνα μιας πόλης και μιας εποχής.
Μιχαήλ Κ. Τουρναβίτης, «Ιστορικό ενός μελλοθάνατου, 1944», Εκδόσεις Πελασγός.
«Δυστυχώς, στις 5.30 π.μ. της 31ης Μαρτίου 1944, είχε σχεδόν τελειώσει την τοιχοκόλληση
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του παρανόμου εντύπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως της Μέσης Ανατολής Καθημερινά
Νέα, όταν έπεσε σε ενέδρα γερμανών στρατιωτών, συνελήφθη μετά από καταδίωξη και
μεταφέρθηκε στα γραφεία της Γερμανικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπείας GFD (Πατησίων
και Καποδιστρίου). Εκεί τον ανέκριναν ένας γερμανός υπαξιωματικός ανακριτής και ένας
βιεννέζος διερμηνέας...»
Παναγιώτης Δημητράκης, «Οι γερμανικές Μυστικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου και της Κατοχής (1937-1945)», Εκδόσεις Ενάλιος Μια εξαιρετική ιστορική μελέτη,
που αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία για τον πόλεμο των υποκλοπών στην Αθήνα, τις γερμανικές τακτικές κατά του ανταρτοπολέμου και τη στρατηγική προπαγάνδας του Βερολίνου.

ΜΑΡΤΙΟΣ

(Εφημερίδα
«Τα Νέα»,
26.8.1946)

           2021

(Εφημερίδα
«Τα Νέα»,
12.3.1946)
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ΟΙ ΜΆΧΕΣ ΤΩΝ «ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΏΝ» (1944 -1945)
Η εποχή
«Στην κρίσιμη περίοδο του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη συνταράχθηκε
από την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των δυνάμεων που συγκρότησαν την Αντίσταση και
διεκδικούσαν κεντρική θέση στις μεταπολεμικές πολιτικές εξελίξεις και των εξόριστων
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που επιδίωκαν την επάνοδό τους στην εξουσία. Η Ελλάδα
υπήρξε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου η ένταση αυτής της αντιπαράθεσης οδήγησε σε
ένοπλη σύγκρουση τις μέχρι τότε συμμαχικές δυνάμεις του ΕΑΜ και των Βρετανών, πριν
ακόμη από τη λήξη του πολέμου. Τον Δεκέμβριο του 1944, ενάμιση μόλις μήνα μετά την
πανηγυρική απελευθέρωση της πρωτεύουσας, ξέσπασε η Μάχη της Αθήνας, η σφοδρότερη
στρατιωτική αναμέτρηση που έγινε ποτέ στην πρωτεύουσα».
(Μενέλαος Χαραλαμπίδης, «Δεκεμβριανά 1944: Η μάχη της Αθήνας», Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2014)

Η κατάληψη του Μεγάρου από την αστυνομία
(Πηγή: Περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά», 1.2.1958)

Το κτίριο την περίοδο των Δεκεμβριανών
(Πηγή: Αρχείο Γεωργίου Βήχου, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ. Το κτίριο της οδού
Πατησίων 32 αμέσως μετά τη λήξη των Δεκεμβριανών, με
εμφανή τα ίχνη από τις μάχες)
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ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΩΣ ΈΔΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

Στις 5.1.1945 στο κτίριο εγκαταστάθηκε η Γενική Ασφάλεια.
(Πηγή: Περιοδικό «Αστυνομικά Χρονικά», 1.6.1958)

Η Γενική Ασφάλεια σταμάτησε να ενοικιάζει το
Μέγαρο στα μέσα του έτους 1955.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ο καθηγητής Κυριάκος Σπηλιόπουλος βρήκε πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις ιστορίες,
αλλά βιαζόταν να γυρίσει στην ΑΣΟΕΕ.
Στο δρόμο συλλογιόταν:
- Τι θα γίνει με την προοπτική του ΣΟΛ και με τους άγγλους ορκωτούς;
- Τι θα γίνει με τις αντιδράσεις των άλλων Οικονομικών Σχολών (ΑΒΣΠ και ΑΒΣΘ), γιατί οι
απόφοιτοί τους είχαν αποκλειστεί από τον διαγωνισμό πρόσληψης ασκούμενων δοκίμων;
- Τι θα γίνει με την εύρεση κονδυλίων για αγορά αριθμομηχανών (ηλεκτροκίνητων και
όχι χειροκίνητων) και πολύγραφου (σ.σ.: ειδική συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για την
εκτύπωση επιστολών και εγκυκλίων σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων). Είχε ακούσει
και για το «telex», που θα συνδεόταν σε λίγο [σ.σ.: το 1957 λειτουργεί για πρώτη φορά η
υπηρεσία Τηλεγραφικών Συνδρομητών (Telex). Σύντμηση του όρου Teleprinter Exchange,
που είναι ένα σύστημα τηλέτυπων συνδεδεμένων μεταξύ τους. Θεωρείται ο πρόδρομος
του fax και του e-mail.]
Στην πλατεία Αιγύπτου ήταν αρκετοί μαζεμένοι και καβγάδιζαν με θέμα την ψήφο των
γυναικών (σ.σ.: οι βουλευτικές εκλογές στις 19.2.1956 είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές
στην Ελλάδα που ψήφισαν και οι γυναίκες).
Έφτασε στη σχολή έχοντας ακόμα στο μυαλό του τα λόγια του προέδρου του ΕΛΚΕΠΑ,
που τον συνάντησε το πρωί στο ασανσέρ: «Αν δεν σας δώσουν αντικείμενο εργασίας, εκτιμώ
ότι δεν θα είμαστε πολύ καιρό γείτονες...»

           2021

(Πηγή: «Το Βήμα», 15.6.1955)
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(Πηγή: «Οικονομικός Ταχυδρόμος», 6.8.1959)

(Πηγή: Εφημερίδα «Το Βήμα», 28.12.1951)

(Πηγή: «Το Βήμα», 16.12.1962)
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ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΩΣ ΈΔΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑΣ (ΕΛΚΕΠΑ)
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ (ΣΟΛ)
Η εποχή
Το έτος 1953 τα τρόλεϊ μπαίνουν στη ζωή της Αθήνας, μετά την κατάργηση των πρώτων
γραμμών του τραμ. Το έτος 1957 αρχίσουν έργα αναμόρφωσης της πλατείας Ομονοίας. Καταργείται η παλαιά μορφή και ετοιμάζεται ο σχεδιασμός με το σιντριβάνι.

Οδός Πατησίων, στο ύψος της οδού Βερανζέρου. Στο βάθος το Μέγαρο
των Ορκωτών Λογιστών, καθώς το διπλανό ακίνητο ήταν τότε κενό.
(Πηγή: gettyimages.com)

(Πηγή: «Το Βήμα», 29.5.1956)

ΜΑΡΤΙΟΣ
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Το ΕΛΚΕΠΑ ήταν το σημαντικότερο κέντρο επιμόρφωσης της εποχής
Ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 2473/1953 και λειτούργησε με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου, που έχει σκοπό να ανεβάσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στον
οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό τομέα, διαμέσου της επιμόρφωσης. Καταργήθηκε
µε το Ν. 2628/1998.
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Τα τρία «ιερά τέρατα» της λογιστικής διδάσκουν σε αυτό το κτίριο Σειρά ομιλιών (διαλέξεων) των: Μάριου Τσιμάρα, Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ιωάννη Χρυσοκέρη.

(Πηγή: «Το Βήμα», 8.4.1965)

(Πηγή: «Το Βήμα», 21.5.1965)

(Έτος 1966)
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ΜΑΡΤΙΟΣ
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Το ΕΛΚΕΠΑ ως σημαντικό κέντρο εκδηλώσεων

ACCOUNTANCY GREECE

42

ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΩΣ ΈΔΡΑ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ
Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από την ίδρυση του, στεγάζεται στο Μέγαρο
Λινάρδου.

(Πηγή: «Ελευθερία», 8.5.1956)

Το κτίριο έχει αναπλαστεί εξωτερικά το 2004, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία περί διατηρητέων κτιρίων, ενώ και εσωτερικά έχουν γίνει σταδιακές ανακαινίσεις
και ανακατασκευές, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.
Στον πρώτο και δεύτερο όροφο του Μεγάρου στεγάζεται το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (με αίθουσες διδασκαλίας).
Στον τρίτο, τέταρτο και στον έκτο όροφο του κτιρίου στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες του
ΣΟΕΛ, καθώς και το γραφείο του προέδρου του Σώματος.
Στο υπόγειο του κτιρίου υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι αλλά και μία ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αρχειοθέτησης.
Εκτός των πέντε ορόφων, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διαθέτει αίθουσα
συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη και καφετέρια στο ισόγειο του κτιρίου για την εξυπηρέτηση
του προσωπικού, των επισκεπτών και των φοιτητών του Ινστιτούτου.
Διατίθεται επίσης και αίθουσα εκγύμνασης, δημιουργήθηκε το 2005, η οποία βρίσκεται
στο δώμα του Μεγάρου και είναι ανοικτή για όλα τα μέλη του Σώματος. Είναι εξοπλισμένη
με μηχανήματα εκγύμνασης τελευταίας τεχνολογίας, αποδυτήρια, διαθέτει εκπαιδευμένο
προσωπικό, ενώ είναι δυνατή, με την παρουσία γιατρού, και η διεξαγωγή τεστ κοπώσεως.
(Πληροφορίες από Γιάννη Βασιλάκη, προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας ΣΟΕΛ)

ΕΠΊΛΟΓΟΣ
Το κτίριο αυτό είναι μάλλον ο ιστορικότερος (εξαιρουμένων των
Πανεπιστημίων) τόπος εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συναθροίζοντας τη
δράση των δύο μεγάλων φορέων (ΣΟΛ/ΣΟΕΛ και ΕΛΚΕΠΑ).
Φυσικά η Ιστορία δεν μπορεί να καταγράψει τις αναρίθμητες μικρές
και μεγάλες «προσωπικές ιστορίες» που το κάθε μέλος του ΣΟΕΛ έχει
ζήσει σε αυτό το εμβληματικό για την ιστορία των ορκωτών λογιστών
της Ελλάδας κτίριο...
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ΜΑΡΤΙΟΣ
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Η επίπτωση
της πανδημίας
στο ελεγκτικό
επάγγελμα
ΜΆΡΙΟΣ ΦΑΣΟΎΛΑΣ
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Σολ Crowe, υποψήφιος διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΧΎΤΗΣ
Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΣΤΈΡΓΙΟΣ ΤΆΣΙΟΣ
Συνεργαζόμενο επιστημονικό προσωπικό, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

* Τα απότελεσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν στο 19ο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου
Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος.
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Η

πανδημία Covid-19 είναι μια πολυδιάστατη υγειονομική κρίση. Το επάγγελμά του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή (ΟΕΛ) συγκαταλέγεται, λόγω της φύσης του, μεταξύ
εκείνων που αντιμετώπιζουν σημαντικές δυσκολίες ως συνέπεια της πανδημίας. Η μετάβαση σε εξ αποστάσεως έλεγχο αναμένεται να έχει αντίκτυπο στη
διαδικασία και τον χρόνο απόκτησης των ελεγκτικών τεκμηρίων (IFAC 2020a). Επιπλέον, η
έλλειψη προσωπικής αλληλεπίδρασης με τον ελεγχόμενο αποτέλεσε και εξακολουθεί να
αποτελεί σημαντική πρόκληση στην άσκηση επαγγελματικού σκεπτικισμού, ενώ η αυξημένη
πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών αναφορών αυξάνει τον κίνδυνο που σχετίζεται
με την ανάληψη και εκτέλεση του ελέγχου (IFAC 2020a).
Για τους ανωτέρω λόγους διερευνήθηκαν οι απόψεις των ΟΕΛ σχετικά με την επίπτωση της πανδημίας στο επάγγελμά τους, εστιάζοντας στον αντίκτυπο της πανδημίας στο
εργασιακό περιβάλλον του ελεγκτή, στην αντίδραση της ελεγκτικής εταιρείας και στις
σχέσεις με τους ελεγχόμενους.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου σε ΟΕΛ οι οποίοι εργάζονταν
στην Ελλάδα μετά το πρώτο και πριν το δεύτερο κύμα της πανδημίας, δηλαδή κατά την
περίοδο από Ιούνιο έως Αύγουστο του 2020. Το ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε ηλεκτρονικά σε 834 ΟΕΛ με διαθέσιμες διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο δημόσιο
μητρώο που τηρεί η ΕΛΤΕ. Συλλέχθηκαν συνολικά 99 πλήρως συμπληρωμένα ανώνυμα
ερωτηματολόγια (11,87%) και πραγματοποιήθηκε σταστιστική επεξεργασία σε 90 (10,79%),
τα οποία προέχονταν από ΟΕΛ οι οποίοι διέθεταν εμπειρία ελέγχου άνω των 5 έτων. Στην
συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ως μια πρώτη
προσέγγιση στα ερωτήματα που σχετίζονται με την επίδραση της πανδημίας Covid-19
στο έργο των ελεγκτών.

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΜΑΡΤΙΟΣ

           2021

Οι ΟΕΛ που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν ως ποσοστό 77,9% άνδρες και 22,1% γυναίκες. Η ηλικία τους κυμαίνεται από 31 έως 73 έτη, με την πλειονότητα των ερωτηθέντων
(44,2%) να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31-40 ετών, με μέση ηλικία τα 44,18 έτη. Όσον αφορά
το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, όλοι κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου, ενώ
μόνο δύο κατέχουν πρώτο πτυχίο που δεν σχετίζεται με τα οικονομικά. Το 45,5% κατέχει
μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ μόνο το 3,9% κατέχει διδακτορικό και 2,6% μεταδιδακτορικό.
Σε επίπεδο επαγγελματικών πιστοποιήσεων, όλοι οι συμμετέχοντες κατέχουν επαγγελματική πιστοποίηση του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ - ΙΕΣΟΕΛ), ενώ ένα ποσοστό 19,5% κατέχει επαγγελματική πιστοποίηση
και από μη ελληνικό φορέα (ACCA, ACA κ.λπ.)
Το δείγμα εμφανίζει μέση επαγγελματική πείρα 17,76 ετών. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (41,10%) διαθέτει επαγγελματική πείρα μεταξύ 11 και 20 ετών. Επίσης, το 61,1% των
συμμετεχόντων στην έρευνα ΟΕΛ έχει εργαστεί σε μία μόνο ελεγκτική εταιρεία.
Ο κλάδος από τον οποίο προέρχεται η πλειονότητα των ελεγχόμενων εταιρείων απεικονίζεται στο παρακάτω Ιστόγραμμα 1.
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Ως προς το μέγεθος των ελεγχομένων εταιρειών οι περισσότεροι ΟΕΛ (46,67%) απάντησαν ότι ελέγχουν κυρίως μεσαίες οντότητες, το 37,78% ελέγχει μεγάλες οντότητες,
το 15,55% ελέγχει μικρές οντότητες και ,τέλος, κανείς δεν απάντησε ότι ελέγχει πολύ
μικρές οντότητες.

Β. ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΊΔΡΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΊΑ
Σε αυτή την ενότητα του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από ΟΕΛ να εκφράσουν τις απόψεις
τους σχετικά με την ανταπόκριση της ελεγκτικής εταιρείας όσον αφόρα τις δυσκολίες
που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, καθώς και τον αντίκτυπο που είχε η πανδημία
στο καθημερινό εργασιακό τους περιβάλλον.
B.1. Ελεγκτική εταιρεία και αντιμετώπιση της πανδημίας:

β.1.1. σας δόθηκε έγκαιρα ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης;

β.1.2. ήταν το σχέδιο δράσης
σαφές;

Από τις απαντήσεις στις δύο πρώτες ερωτήσεις (Β.1.1 και 2) μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι οι ΟΕΛ είναι ικανοποιημένοι από το σχέδιο δράσης της εταιρείας τους, τόσο από την
αμεσότητα παράδοσής του όσο και από τη σαφήνειά του. Σημειώνεται ότι το 48,9% και το 51,1%
των απαντήσεων, αντίστοιχα, δήλωσαν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι. Επιπλέον, οι θετικές
απαντήσεις (κλίμακες αρκετά και πολύ) ανέρχονται στο 86,7% και στις δύο περιπτώσεις.

β.1.3. σας παρείχε τον απαραίτητο
εξοπλισμό και μέσα προστασίας;
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Το επίπεδο ικανοποίησης των ΟΕΛ, παρότι είναι ελαφρώς μειωμένο στην ερώτηση
B.1.3, παραμένει υψηλό. Οι θετικές απαντήσεις αποτελούν το 80% ενώ η επιλογή «Πολύ»
επιλέχθηκε από το 55,6% των ερωτηθέντων.

β.1.4. σας παρείχε την απαραίτητη
εκπαίδευση;

β.1.5. σας παρείχε τον απαραίτητο
εξοπλισμό για εξ αποστάσεως εργασία;

Το επίπεδο ικανοποίησης στην ερώτηση B.1.4 (παροχή απαραίτητης εκπαίδευσης) παραμένει υψηλό, ενώ στην ερώτηση B.1.5 (παροχή απαραίτητου εξοπλισμού για εξ αποστάσεως
εργασία) παρατηρείται πτώση. Οι θετικές απαντήσεις είναι 67,8% στην ερώτηση B.1.4 και
83,4% στην ερώτηση B.1.5. Επιπλέον, για πρώτη φορά στην ερώτηση B.1.4. η απάντηση
«Αρκετά» (36,7%) υπερβαίνει την απάντηση «Πολύ» (31,1%). Από τα παραπάνω διαφαίνεται
ότι, παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτικές εταιρείες παρείχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για
απομακρυσμένη εργασία, οι ελεγκτές δεν είναι ικανοποιημένοι στο ίδιο (υψηλό) επίπεδο
όπως στα ερωτήματα για την εκπαίδευση που παρείχαν οι ελεγκτικές εταιρείες.
Το επίπεδο ικανοποίησης στη συνολική προσαρμογή της ελεγκτικής εταιρείας στην
πανδημία εξακολουθεί να είναι υψηλό. Ποσοστό 46,7% των ερωτηθέντων απάντησαν
«Πολύ», ενώ οι θετικές απαντήσεις σωρευτικά ανήλθαν σε 82,3%.

Συμπερασματικά, από την ανάλυση των ερωτήσεων ως προς την αντιμετώπιση της
πανδημίας από τις ελεγκτικές εταιρείες, προκύπτει ότι οι ΟΕΛ έχουν υψηλό επίπεδο ικα-

ΜΑΡΤΙΟΣ
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νοποίησης όσον αφορά: την αμεσότητα και σαφήνεια του εφαρμοζόμενου σχεδίου δράσης,
την παροχή εξοπλισμού και μέσων προστασίας, την παροχή εξοπλισμού για απομακρυσμένη εργασία και τη συνολική προσαρμογή της εταιρείας στις πανδημικές συνθήκες. Οι
θετικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα ξεπέρασαν ή ισούνται με 80% σε όλες τις
περιπτώσεις, εκτός αυτής για την παρεχόμενη εκπαίδευση, η οποία συγκέντρωσε το 67,8%
των θετικών απαντήσεων.
B.2. Ως αποτέλεσμα της πανδημίας:

Β.2.1. Οι ώρες εργασίας σας:

β.2.2. το εισόδημά σας:

Όσον αφορά την επίδραση της πανδημίας στις ώρες εργασίας, το 40% των ΟΕΛ απάντησε
ότι οι ώρες εργασίας τους δεν επηρεάστηκαν από την πανδημία, το ήμισυ (51,10%) δήλωσε
αύξηση των ωρών εργασίας και μόνο το 8,90% μείωση.
Ως προς την επίδραση της πανδημίας στο ατομικό τους εισόδημα, το 84,4% των συμμετεχόντων απάντησε ότι το εισόδημά τους δεν επηρεάστηκε και το 14,5% ότι υπήρξε μείωση
εισοδήματος.
Οι ΟΕΛ θεωρούν στην πλειονότητά τους ότι το επίπεδο του άγχους που βιώνουν ως συνέπεια της πανδημίας αυξήθηκε. Ειδικότερα, ποσοστό 74% θεωρεί ότι το επίπεδο άγχους
αυξήθηκε, 21% ότι υπήρξε αμετάβλητο και 5% ότι υπήρξε μικρή μείωση.

β.2.3. το επίπεδο του άγχους σας:

β.2.4. η παραγωγικότητά σας:

Όσον αφορά την παραγωγικότητα, το ήμισυ των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η παραγωγικότητά τους, πάρα τις αντίξοες συνθήκες που δημουργήσε η πανδημία, παρέμεινε
αμετάβλητη. Το υπόλοιπό ποσοστό των απαντήσεων φαίνεται να μοιράζεται ανάμεσα
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στους ΟΕΛ οι οποίοι θεωρούν ότι η πανδημία επεδρασε θετικά στην παραγωγικότητά τους
(29%) και αρνητικά (21%).

β.2.5. η ικανότητά σας να ανταποκρίνεστε σε προθεσμίες:

Η ικανότητα ανταπόκρισης στις προθεσμίες θεωρείται εναλλακτικό μέτρο παραγωγικότητας. Σε αντίθεση με το ερώτημα Β.2.4 (παραγωγικότητα εργασίας), παρότι η πλειοψηφία
δηλώνει ότι δεν επηρεάστηκε από την πανδημία, οι θετικές και αρνητικές απαντήσεις δεν
κατανέμονται κανονικά και τείνουν προς τη μειωμένη ικανότητα τήρησης των προθεσμιών.
Οι αρνητικές απαντήσεις ανέρχονται σε 35,6% ενώ οι θετικές απαντήσεις σε 16,6%.
Στο επόμενο ερώτημα ζητήθηκε η γνώμη των συμμετεχόντων ως προς την επίδραση της
πανδημίας στο εργασιακό κλίμα και ειδικότερα στην επικοινωνία με τους συναδέλφους
τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η πανδημία δεν επηρέασε
την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού των εταιρειών. Ποσοστό 27% θεωρεί ότι λόγω
της πανδημίας αυξήθηκε η επικοινωνία με τους συναδέλφους τους και ποσοστό 32% ότι
μειώθηκε. Από την άλλη πλευρά, η επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
και ειδικότερα με τους ελεγχόμενους φαίνεται να επηρεάστηκε αρνητικά. Το μεγαλύτερο
ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η επικοινωνία με τους ελεγχόμενους μειώθηκε
(41,1%), ποσοστό 26,7% πιστεύει ότι δεν επηρεάστηκε και 27,8% δήλωσε ότιη επικοινωνία
με τους πελάτες επηρεάστηκε θετικά από την πανδημία.

β.2.7. η επικοινωνία σας
με τους ελεγχόμενους πελάτες:

Στο επόμενο ερώτημα ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τη διάρκεια
των αλλαγών τις οποίες επέφερε η πανδημία στο ελεγκτικό επάγγελμα. Μόνο το 5,5% των
ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι επαγγελματικές αλλαγές που έφερε η πανδημία θα είναι μόνιμες.

ΜΑΡΤΙΟΣ
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Ποσοστό 16,7% πιστεύει ότι οι παραπάνω αλλαγές δεν θα είναι μόνιμες και η συντριπτική
πλειοψηφία των απαντήσεων (77,8%) εκτιμά πως, παρότι οι αλλαγές δεν θα είναι μόνιμες,
θα έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια.

β.5. οι συνολικές επιπτώσεις της πανδημίας
στο ελεγκτικό επάγγελμα θα είναι:

Το 61,1% πιστεύει ότι η πανδημία θα έχει αρνητική επίδραση και το 12,2% των αρνητικών
απαντήσεων πιστεύει ότι η επίδραση θα είναι πολύ αρνητική. Από την άλλη πλευρά, το 30%
εκτιμά ότι η πανδημία θα έχει θετικό αντίκτυπο στο επάγγελμα και μόνο το 8,9% πιστεύει
ότι το επάγγελμα θα παραμείνει ανεπηρέαστο.

Γ. Η ΑΝΤΊΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι απαντήσεις σχετικά με την αντίδραση των ελεγχόμενων πελατών στον έλεγχο υπό πανδημικές συνθήκες και την προσαρμογή στις συνθήκες αυτές.
Σύμφωνα με το Διάγραμμα Γ.1, στο ερώτημα ως προς την αντιμέτωπιση από τους ελεγχόμενους των επιτόπιων ελέγχων οι απαντήσεις των συμμετεχόντων φαίνεται να είναι
διχασμένες. Ποσοστό 51% των ΟΕΛ θεωρεί ότι οι ελεγχόμενοι είναι θετικά διακείμενοι
στον επιτόπιο έλεγχο και ποσοστό 49% αρνητικοί.

γ.1. οι ελεγχόμενοι πελάτες σας, στην προοπτική
ενός επιτόπιου ελέγχου, ήταν:
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Στο ερώτημα αναφορικά με την επιβάρυνση των ελεγχόμενων λόγω της πανδημίας η
πλειονότητα των απαντήσεων (43,4%) υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τις απόψεις των ΟΕΛ, οι
πελάτες τους διέθεσαν περισσότερους πόρους υπό πανδημικές συνθήκες από ό,τι συνήθως.
Λιγότεροι πόροι δαπανήθηκαν σύμφωνα με το 30% των απαντήσεων και οι ίδιοι με το 26,6%.

γ.2. οι ελεγχόμενοι πελάτες σας συγκριτικά με τους προ πανδημίας ελέγχους
ανάλωσαν περισσότερους πόρους; (εκτός αμοιβών ελέγχου)

Τέλος, οι ΟΕΛ θεωρούν ότι το επίπεδο ικανοποίησης στη συνολική προσαρμογή των
ελεγχόμενων πελατών τους στις πανδημικές συνθήκες είναι σχετικά υψηλό. Το 46,7% των
ερωτηθέντων έδωσαν θετικές απαντήσεις, ενώ οι αρνητικές απαντήσεις αποτελούσαν
μόνο το 20%.

γ.3. οι πελάτες σας προσαρμόστηκαν με ικανοποιητικό τρόπο
στις συνθήκες της πανδημίας;

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ
IFAC (2020a) Webinar Series – Practical Audit Quality Considerations for Auditing in the
Pandemic Environment, July 2020
IFAC (2020b), Summary of Covid-19 Financial Reporting Considerations,
PCAOB (2010), Report on observations of PCAOB inspectors related to audit risk areas
affected by the economic crisis

ΜΑΡΤΙΟΣ

Τα ανωτέρω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ελεγκτικές εταιρείες παρείχαν εγκαίρως ένα
σχέδιο δράσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα προστασίας στους υπαλλήλους
τους. Γενικά, οι ελεγκτές πιστεύουν ότι οι ελεγκτικές εταιρείες στις οποίες εργάζονται
προσαρμόστηκαν σε μεγάλο βαθμό στο νέο περιβάλλον. Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, τα επίπεδα άγχους φαίνεται να αυξάνονται, σε αντίθεση με τις ώρες εργασίας και
τα εισοδήματα που δεν επηρεάστηκαν. Τέλος, οι ελεγκτές πιστεύουν ότι οι πελάτες τους
προσαρμόστηκαν επαρκώς στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, παρά
τα προβλήματα που προέκυψαν στην επικοινωνία και το γεγονός ότι ο έλεγχος απαιτούσε
περισσότερους πόρους.
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Νίκος Βουνισέας
Senior Partner, KPMG

«Εισερχόμαστε
σε μια νέα
πραγματικότητα»
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΠΑΡΕΤΖΌΓΛΟΥ

Ο

Senior Partner της KPMG στην
Ελλάδα, ορκωτός ελεγκτής και
μέλος του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος,
συνεργάζεται για περισσότερα από 30 χρόνια
με πολυεθνικές εταιρείες και με εταιρείες
εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Συνεταίρος
στο τμήμα ελέγχου με εξειδίκευση στις τράπεζες και εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα, είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη
εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. «Η βασική
προτεραιότητα των επιχειρήσεων θα πρέπει
να αποσκοπεί στην αξιοποίηση του επιπέδου
ρευστότητας και διαθεσίμων, προχωρώντας
σε ρεαλιστικές επιλογές και επενδύσεις,
αναθεώρηση του μακροχρόνιου σχεδίου,
σωστό βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό
και προσπάθεια αύξησης της ρευστότητας»
αναφέρει ο κ. Ν. Βουσινέας, ενώ επισημαίνει ότι η επιτυχία της επόμενης δεκαετίας
είναι οι επενδύσεις και η σωστή διαχείριση
των χρημάτων που θα εισρεύσουν στη χώρα, ώστε να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη σε
όλους τους τομείς.
― Κύριε Βουνισέα, η ηγεσία σήμερα βρίσκεται περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο.
Το είδαμε στα διαφορετικά αντανακλαστικά
των πολιτικών ηγετών ανά τον κόσμο, αλλά και στην κοινωνική ενσυναίσθηση που
επέδειξαν οι επιχειρηματικοί ηγέτες στη
σκιά της πανδημίας. Θα δούμε, πιστεύετε,
ένα νέο προφίλ ηγετών στην πολιτική και
στις επιχειρήσεις;
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Δεν ξέρω αν αλλάζει το προφίλ των
ηγετών ή ο ίδιος ηγέτης θέτει άλλες προτεραιότητες. Ο ηγέτης πρέπει να έχει τα
ίδια χαρακτηριστικά, να έχει όραμα, σαφές
μήνυμα και πειθώ στον τρόπο με τον οποίο
θα το πετύχει. Στην Covid-19 εποχή, δεδομένης της κλιματικής κρίσης και άλλων
αστάθμητων γεγονότων που συμβαίνουν
στον κόσμο, θεωρώ ότι στο επίκεντρο των
ηγετών θα πρέπει να βρίσκεται η αξία της
ανθρώπινης ζωής, η υγεία και ο σεβασμός
για ατομικές ελευθερίες.
― Σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, η
νέα «πραγματικότητα» δεν θα έχει καμιά
σχέση με αυτά που ξέραμε μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αλλά και τα στελέχη των εταιρειών
τούτη την ώρα;
Νομίζω υπάρχει μια υπερβολή σε αυτή τη
διαπίστωση. Αργά ή γρήγορα η τεχνολογία
και η παγκοσμιοποίηση θα έφερναν ένα νέο
σημείο ισορροπίας. Σίγουρα, ο τρόπος ζωής
και η συμπεριφορά των ανθρώπων έχουν
αλλάξει στις καθημερινές επαφές και συναλλαγές τους, αλλά αυτό, πιστεύω, είναι
παροδικό, μέχρι να νιώσουμε περισσότερο
ασφαλείς με την είδηση της κυκλοφορίας
ενός φαρμάκου ή εμβολίου.
― Η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε μια
σειρά από πρωτοφανείς αλλαγές σε όλα τα
επίπεδα. Η τεχνολογία, η καινοτομία, ο πειραματισμός, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο. Πόσο και πώς αλλάζει η λειτουργία των

επιχειρήσεων; Υπάρχουν εφικτές λύσεις
που να ισορροπούν ανάμεσα στην επιβίωση
και τη βιώσιμη ανάπτυξη;
Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν ξέρει ούτε
μπορεί να προβλέψει ποιος θα είναι ο νέος
τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι
επιχειρήσεις μπαίνουν σε μια διαφορετική πραγματικότητα, με νέες απειλές αλλά
και νέες ευκαιρίες. Για τους επόμενους έξι
μήνες, ίσως και περισσότερο, αναμένεται
ύφεση στην Ελλάδα με μείωση του ΑΕΠ, χωρίς να είναι σίγουρο ακόμη το ποσοστό της
μείωσης και φυσικά πόσο άμεσα θα έρθει η
ανάπτυξη μετά την ύφεση.
Από την άλλη, ανοίγονται νέες ευκαιρίες
και προοπτικές, κυρίως μέσω της τεχνολογίας, όπως η περίπτωση του ηλεκτρονικού
εμπορίου, το οποίο αυξήθηκε κατακόρυφα
τους τελευταίους μήνες. Τα μέτρα στήριξης
της πολιτείας για τις επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και κάποιες ρυθμίσεις και αλλαγές στη νομοθεσία,
νομίζω έδωσαν ένα χέρι βοηθείας στις επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν βιώσιμα και
να ανακάμψουν σχετικά γρήγορα.
Επιπλέον, με τη στήριξη της τεχνολογίας
είδαμε πόσο γρήγορα και εύκολα άλλαξε ο
τρόπος εργασίας, όπου αυτό βεβαίως ήταν
εφικτό, όπως η τηλεργασία, η οποία φαίνεται να καθιερώνεται. Πρόσφατη έρευνα της
KPMG έδειξε ότι η εξ αποστάσεως εργασία
θα ενσωματωθεί στην πολιτική των εταιρειών, είτε ως μόνιμη για κάποιους εργαζομένους είτε περιστασιακά, με τις ανάλογες

σχοινί, ένα νέο lockdown;
Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από
το να συνεχίσουμε να ακούμε τους ειδικούς.
Επειδή τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από
την ανθρώπινη ζωή, αν πρέπει να εφαρμοστεί ένα γενικό lockdown ξανά, παρότι η
εύθραυστη οικονομία της χώρας δύσκολα
θα ανακάμψει, άμεσα τουλάχιστον, θα πρέπει
να το σεβαστούμε όλοι. Στόχος μας είναι να
κερδίσουμε τον πόλεμο και όχι μια μάχη.
Προσωπικά, είμαι αισιόδοξος ως προς την
εξέλιξη των πραγμάτων και θέλω να πιστεύω
ότι δεν θα ξαναχρειαστεί, καθώς φαίνεται να
είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι πλέον,
και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες.
― Η Ελλάδα υπήρξε υποδειγματική στην
αντιμετώπιση της πανδημίας στο υγειονομικό σκέλος. Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να
αποτελέσει και το διεθνές καλό παράδειγμα
μετάβασης στη νέα εποχή;
Θεωρώ ότι η οικονομική ύφεση ξεκίνησε
στην Ελλάδα από τη στιγμή που χάθηκε η
εμπιστοσύνη μεταξύ μας, άλλαξε σταδιακά
η συμπεριφορά μας και δεν είμαστε σωστά
οργανωμένοι. Αυτή τη φορά, και εν μέσω
πανδημίας, η Ελλάδα έδειξε το αληθινό της
πρόσωπο και ανέδειξε τον πολιτισμό της.
Προσωπικά, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε
προσηλωμένοι στον στόχο μας, πειθαρχημένοι, υπομονετικοί και να έχουμε πίστη. Αν
λειτουργήσουμε έτσι και επιχειρηματικά, η
οικονομική ανάκαμψη είναι βέβαιη!
Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό
«Fortune»
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επενδύσεις. Συνεπώς, δεν θα πρέπει μόνο να
εντοπιστούν οι διαθέσιμες ευκαιρίες αλλαγής (στρατηγικές, λειτουργικές, οργανωτικές
και οικονομικές) αλλά να γίνουν και οι σχετικές ενέργειες ως προς την επίτευξή τους.
Στην πράξη, χρειάζεται αναθεώρηση του
μακροχρόνιου σχεδίου, σωστού βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού και προσπάθεια
αύξησης της ρευστότητας.
― Την ώρα που η ανεργία εκτοξεύεται
σε όλο τον κόσμο, υπάρχει τρόπος οι κυβερνήσεις να επιδοτήσουν την εργασία και όχι
την ανεργία και τι προτείνετε για τη χώρα
μας, που ήδη μετράει χιλιάδες ανέργων στη
βαριά της βιομηχανία που είναι ο τουρισμός;
Εξαρτάται από ποια «σχολή» προέρχεται ο
καθένας μας. Φαίνεται πως όλες οι κυβερνήσεις κινούνται με βάση την κεϋνσιανή
θεωρία και ότι θα στηρίξουν την ανάπτυξη
των χωρών τους διοχετεύοντας στην αγορά ρευστότητα για επενδύσεις. Η Ελλάδα
ζητάει και χρειάζεται αυτές τις επενδύσεις.
Η επιτυχία της επόμενης δεκαετίας είναι
να τοποθετηθούν σωστά τα χρήματα, ώστε
να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη σε όλους
τους τομείς. Η προστασία της υπάρχουσας
εργασίας δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα, αν δεν
ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας.
― Για πρώτη ίσως φορά η Ελλάδα εμπιστεύθηκε τους ειδικούς. Η κυβέρνηση πήγε
με τους επιστήμονες χέρι-χέρι. Σε πιθανή
αναζωπύρωση του ιού στη χώρα μας, αν οι
επιστήμονες το εισηγηθούν, αντέχει η οικονομία, που βρίσκεται ήδη σε τεντωμένο
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παροχές. Προβλέπεται ότι με τη βοήθεια της
τεχνολογίας θα περιοριστούν οι πολλές και
μεγάλες μετακινήσεις και θα αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας και επαφών, τουλάχιστον
όπως γινόταν μέχρι σήμερα, μέσω συνεδρίων και μεγάλων συναθροίσεων.
― Συνεργάζεστε για περισσότερα από
30 χρόνια με πολυεθνικές εταιρείες και με
εισηγμένες. Αλλάζει η κρίση της πανδημίας
τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων και
πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο τους στα νέα
δεδομένα που δημιουργούνται; Τι τους συμβουλεύετε;
Όλες οι εταιρείες οφείλουν να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση και να αναπτύξουν ένα κατάλληλο και πρακτικό πλάνο
ανάκαμψης, πόσο μάλλον οι πληγείσες από
τον Covid-19. Το διοικητικό συμβούλιο κάθε
επιχείρησης θα πρέπει να συζητήσει και να
αξιολογήσει τα θέματά της και, όπου χρειάζεται, να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών συμβούλων ώστε να αναλύσουν μαζί τη στρατηγική
της και να προχωρήσει στην εκπόνηση του
νέου επιχειρηματικού της πλάνου με σταθερά βήματα. Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να
μελετήσει λεπτομερώς τις δαπάνες της και
να βρει βιώσιμους τρόπους μείωσης αυτών
και επιπλέον, ενδεχομένως, να αναθεωρήσει
τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας
με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.
Η βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων θα πρέπει να αποσκοπεί στην αξιοποίηση
του επιπέδου ρευστότητας και διαθεσίμων,
προχωρώντας σε ρεαλιστικές επιλογές και
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Η επόμενη ημέρα
της πανδημίας
ΔΡ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΎΖΗΣ
Πρόεδρος Grant Thornton, Executive Chairman SMERemediumCap

Η

ελληνική οικονομία και κοινωνία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το 2020 μια από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις στη
σύγχρονη ιστορία του τόπου. Μια πρωτοφανή διεθνή υγειονομική κρίση, που
προκάλεσε ταυτόχρονα δυσμενέστατες
οικονομικές συνέπειες και αντέστρεψε
την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το ΑΕΠ
της χώρας θα συρρικνωθεί κατά 10,5% το
2020 και οι πραγματικές επενδύσεις κατά 14,3%, με αποτέλεσμα, ως ποσοστό του
ΑΕΠ (7,6%), να αποτελεί αρνητικό ρεκόρ
ίσως δεκαετιών. Θα χρειαστούμε καλές
οικονομικές συνθήκες για τρία χρόνια για
να επιστρέψει το ΑΕΠ της χώρας στα επίπεδα του 2019.
Παραδόξως, οι διεθνείς αγορές παραμένουν αισιόδοξες, κυρίως λόγω της προόδου
που συντελείται παγκοσμίως ως προς την
ανακάλυψη και χρήση εμβολίων για τον
Covid-19, τη συνακόλουθη προσδοκώμενη
ανάκαμψη των οικονομιών και το ιστορικά
χαμηλό, αν όχι αρνητικό, επίπεδο επιτοκίων αγοράς διεθνώς.
Εκτιμώ ότι το τέλος της πανδημίας θα
οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία και την
Ελλάδα σε έντονη ανάκαμψη των οικονομιών τους, κυρίως από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και μετά. Αλλά η πανδημία
θα αφήσει πίσω διεθνώς, αλλά και στην
Ελλάδα ειδικότερα, σοβαρές οικονομικές
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πληγές και σημαντικές προκλήσεις. Κυριότερες η υπερχρέωση του δημόσιου τομέα
και των επιχειρήσεων, η άνοδος της ανεργίας, των ανισοτήτων και της φτώχειας,
καθώς και μονιμότερα προβλήματα και
διαταραχές σε ορισμένους σημαντικούς
κλάδους της οικονομίας, που ίσως διαρκέσουν χρόνια, όπως στις αερομεταφορές,
την εστίαση, τις τράπεζες, τα ξενοδοχεία,
τα εμπορικά ακίνητα και γραφεία, τη διασκέδαση, τα διαρκή και πολυτελή αγαθά,
τα ταξίδια, τον τουρισμό, την εφοδιαστική
αλυσίδα, την εκπαίδευση και την αγορά
εργασίας.
Ταυτόχρονα, η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε μια σειρά από δυναμικές διαρθρωτικές αλλαγές και τάσεις στην οικονομία,
στην Ελλάδα και παγκοσμίως, ευνόησε δε
μια σειρά από δραστηριότητες και κλάδους
που συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία,
τα σουπερμάρκετ, τη φαρμακοβιομηχανία,
την εξ αποστάσεως εργασία, την υγιεινή διατροφή και τα προϊόντα, τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές και την πράσινη οικονομία,
τις μεταφορές, τις αποθηκεύσεις και τις
υποδομές.
Η χώρα μας θα πρέπει να αντιμετωπίσει μετά την πανδημία σειρά σοβαρών
προκλήσεων υψηλού κινδύνου, αλλά θα
δημιουργηθούν και σημαντικές ευκαιρίες οικονομικής ανάταξης. Αν αντιμετωπιστούν επιτυχώς, με τολμηρή ανάληψη
ρηξικέλευθων και αντισυμβατικών πρω-

τοβουλιών, οικονομικής και κοινωνικής
πολιτικής και μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα
μπορεί να μετατρέψει το πρόβλημα σε
ευκαιρία, τη στασιμότητα σε ανάπτυξη,
το ξεπερασμένο παραγωγικό πρότυπο σε
ζωντανό και ανταγωνιστικό οικονομικό
οργανισμό ανοικτής οικονομίας, που θα
δημιουργεί θέσεις εργασίας, ευκαιρίες,
εισοδήματα και πλούτο, και θα προσελκύει
επενδύσεις, κεφάλαια και το ενδιαφέρον
της διεθνούς οικονομικής και επενδυτικής
κοινότητας.
Αλλά ποιες είναι οι κρίσιμες προκλήσεις
και ευκαιρίες για τη χώρα μας;
Η έξοδος από την πανδημία θα αφήσει
πίσω της μια σημαντική δημοσιονομική
εκτροπή. Η κυβέρνηση προβλέπει πρωτογενή δημοσιονομικά ελλείμματα -7,2% το
2020, -3,9% το 2021 και το δημόσιο χρέος ως
προς το ΑΕΠ στο 208,9% το 2020, το υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Η αποκατάσταση της
δημοσιονομικής σταθερότητας από το 2022
και μετά είναι αναγκαία συνθήκη για την
ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής
και τη διατήρηση της απρόσκοπτης πρόσβασης της χώρας στις αγορές κεφαλαίου.
Η προσαρμογή δεν πρέπει να στηριχθεί
στην υπερφορολόγηση και τη μείωση των
δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες πρέπει
να αυξηθούν σημαντικά ως αναπτυξιακός
καταλύτης, αλλά στην εκλογίκευση των
δαπανών, τη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής,

Η Ελλάδα έχει επίσης να αντιμετωπίσει την πρόκληση του παραγωγικού μετασχηματισμού της, της μετάβασής της
από ένα εσωστρεφές, καταναλωτικό και
κρατικοκεντρικό σύστημα οικονομίας,
που μας οδήγησε στη χαμηλή παραγωγικότητα και στη βαθιά κρίση και στασιμότητα της περασμένης δεκαετίας, σε ένα
νέο παραγωγικό πρότυπο εξωστρέφειας,
επενδύσεων, ανταγωνιστικότητας και
υψηλής παραγωγικότητας εγχώριας και
προστιθέμενης αξίας.
Ο ανωτέρω αναγκαίος μετασχηματισμός
είναι ο μόνος δρόμος για τη σταθερή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών,
των εισοδημάτων για την άσκηση αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής.
Είναι φανερό ότι προϋποθέτει δομικές
αλλαγές, σχέδιο και χρόνο για να υλοποιηθεί. Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει ένα
πρόγραμμα δράσης προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να ξεπεράσει τις καθυστερήσεις και τον αποπροσανατολισμό
που προκάλεσε ο Covid-19, την αδυναμία
του κρατικού μηχανισμού να υλοποιήσει
πολύπλοκα και απαιτητικά σχέδια και το
σύνηθες έλλειμμα πολιτικής βούλησης που
δημιουργούν ο πολιτικός κύκλος και οι
αντιδράσεις των κατεστημένων συμφερόντων της κλειστής οικονομίας και του
προστατευτισμού.
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συνεπενδύσεων με τον ιδιωτικό τομέα,
κυρίως στις κοινωνικές, οικονομικές και
ψηφιακές υποδομές, την ψηφιοποίηση
της οικονομίας και την πράσινη ανάπτυξη,
νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο φορολογίας,
κόστους ενέργειας και χρήματος, με την
εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και διευρυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας.
Η υγεία, η παιδεία, η πράσινη ενέργεια,
τα αγροτοδιατροφικά συμπλέγματα, τα ακίνητα, η ναυτιλία, η εγκατάσταση ξένων κατοίκων στην Ελλάδα, η ελαφρά βιομηχανία
και ο κλάδος φαρμάκων και οι υποδομές
μεταφορών και αποθήκευσης, μπορούν
να αποτελέσουν τους νέους κλάδους αιχμής και προσέλκυσης επενδύσεων στην
Ελλάδα, παράλληλα με την αναβάθμιση
των παραδοσιακών αναπτυξιακών κλάδων, όπως ο τουρισμός και η μεταποίηση.
Απαιτείται επίσης επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων όπου καθυστερούν, ιδιαίτερα στους τομείς της δημόσιας διοίκησης,
της ψηφιακής ολοκλήρωσης, της δικαιοσύνης, του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, της παιδείας, της
υγείας, της περιστολής της φοροδιαφυγής,
της γραφειοκρατίας, του περιορισμού των
αντικινήτρων και εμποδίων για επενδύσεις
και παραγωγική δραστηριότητα και ο επανασχεδιασμός της κοινωνικής πολιτικής
και των κοινωνικών υποδομών.

ΜΑΡΤΙΟΣ

την εξυγίανση των ΔΕΚΟ, την εκλογίκευση
των ασφαλιστικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων.
Τα τρέχοντα ιστορικά χαμηλά επιτόκια
διεθνώς δεν θα διατηρηθούν για πάντα
και η πιθανή άνοδός τους στο μέλλον, καθώς και των ασφαλίστρων κινδύνου, θα
αποσταθεροποιήσουν τη δυναμική του δημόσιου χρέους, εκτός και αν σημειωθεί
εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ και πειστική δημοσιονομική προσαρμογή.
Η προηγούμενη κρίση χρέους δημιούργησε στην Ελλάδα ένα τεράστιο κενό ιδιωτικών επενδύσεων και αποταμίευσης,
που η πρόσφατη υγειονομική κρίση όξυνε περαιτέρω. Οι ιδιωτικές επενδύσεις
έχουν μειωθεί σε ποσοστό ρεκόρ, ενώ η
αποταμίευση των νοικοκυριών έχει καταρρεύσει. Χρειαζόμαστε, ως αναγκαία
συνθήκη αναπτυξιακής ώθησης, πολιτικές
που θα οδηγήσουν σε μια εντυπωσιακή
και διατηρήσιμη ανάκαμψη των ιδιωτικών δημόσιων και ξένων επενδύσεων για
πολλά χρόνια.
Άξονες δράσης, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του Μηχανισμού
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €
32 δισ. και η μόχλευσή τους με ιδιωτικές
επενδύσεις, πολιτικές ισχυρής ανάκαμψης των εγχώριων ιδιωτικών επενδύσεων, νέο ελκυστικό πλαίσιο προσέλκυσης
ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων, ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και
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Ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του
τραπεζικού συστήματος
και το μέλλον του δικτύου
καταστημάτων
GRANT THORNTON

Ο

ι τραπεζικοί ταμίες ίσως να
μην είναι ποτέ ξανά απασχολημένοι. Παρακολουθώντας
τον αριθμό των πελατών που
χρησιμοποιούν το Internet και το mobile
banking, ο οποίος διπλασιάστηκε κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, ξεπερνώντας τα
3 εκατομμύρια, και συνεχίζει να αυξάνεται, εκτιμάται ότι σημαντικό μέρος αυτών
δεν θα επιστρέψουν ξανά στο δίκτυο καταστημάτων παρά μόνο αν είναι απολύτως
απαραίτητο (για παράδειγμα επιβεβαίωση
ταυτότητας με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας).
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Η μετάβαση στην ψηφιακή τραπεζική
βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, ευρισκόμενη
ήδη στα στρατηγικά σχέδια των περισσότερων οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους,
αλλά ο Covid-19 έχει καταστήσει την ανάγκη για μειωμένο λειτουργικό κόστος και
βελτιωμένη ψηφιακή εμπειρία πιο σημαντική από ποτέ. Παράλληλα, είναι εμφανές
ότι αυτό που έκανε ο Covid-19 στην πραγματικότητα είναι απλώς να επιταχύνει
αυτό που επρόκειτο να συμβεί, καθώς οι
τράπεζες θα πρέπει να αλληλεπιδράσουν,
να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν
με τους πελάτες τους ψηφιακά. Αυτή η δι-

αφοροποίηση θα επηρεάσει, αντίστοιχα,
τα δίκτυα καταστημάτων, τα οποία δεν θα
υπάρχουν πλέον στην ίδια μορφή και τον
αριθμό που υπήρχαν πριν.

ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΈΝΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΌΣΜΟ
Παρόλες τις δυνάμεις που οδηγούν τη
μετάβαση στην ψηφιακή τραπεζική, ορισμένες τράπεζες εξακολουθούν να μην
την έχουν ως προτεραιότητα, γεγονός
που θα έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν
πιο πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές
τους, την ίδια στιγμή που οι επισκέψεις
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των πελατών, όταν δεν μπορούν να δουν
τους ίδιους τους πελάτες τους; Η απάντηση
έρχεται με την ψηφιακή εμπειρία των πελατών της τράπεζας και το εάν η εμπειρία
αυτή ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών
με έναν ολιστικό τρόπο που θα είναι εύκολος, απλός και απρόσκοπτος.

ΠΏΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΕΙ ΜΙΑ ΤΡΆΠΕΖΑ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΑΠΌ ΑΠΌΣΤΑΣΗ
Η ψηφιακή εμπειρία των πελατών μιας
τράπεζας είναι ένας σχετικά φθηνός παράγοντας διαφοροποίησης, σε σύγκριση
με τον ανταγωνισμό στην τιμή ή τον τερά-

ΜΑΡΤΙΟΣ

î Μειωμένη κίνηση των πελατών στα
καταστήματα σημαίνει απώλεια παραδοσιακών τρόπων απόκτησης νέων πελατών
και νέων επιχειρήσεων. Τώρα οι τράπεζες
πρέπει να βρουν μια ψηφιακή απάντηση
στην ερώτηση: Πώς αποκτούμε πελάτες,
πώς πωλούμε νέα προϊόντα σε αυτούς και
τελικά πώς τους διατηρούμε;
Εάν οι τράπεζες έχουν βασιστεί στα στελέχη των καταστημάτων ώστε να πραγματοποιούν πωλήσεις και να αποκτούν
πληροφορίες για τους πελάτες τους, τι
μπορούν να κάνουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον; Πώς μπορούν να δουν τις ανάγκες
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των πελατών στο δίκτυο καταστημάτων
περιορίζονται. Η μείωση της κίνησης των
πελατών στα καταστήματα θα περιορίσει
αντίστοιχα τον αριθμό των καταστημάτων
που απαιτούνται –θα μειώσει και το κόστος– αλλά αυτό εγείρει δύο προκλήσεις:
î Μειωμένη κίνηση των πελατών στα
καταστήματα σημαίνει λιγότερες διαπροσωπικές ευκαιρίες για την οικοδόμηση
της εμπιστοσύνης των πελατών. Τώρα οι
τράπεζες πρέπει να βρουν μια ψηφιακή
απάντηση στην εξής ερώτηση: Πώς προσελκύουμε πελάτες και πώς οικοδομούμε
την εμπιστοσύνη τους στην τράπεζα;

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΎΓΧΡΟΝΏΝ ΤΑΚΤΙΚΏΝ
ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗΣ ΜΈΣΩ
ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΑΡΙΣΤΕΊΑΣ

Το μάρκετινγκ παραδοσιακά επικεντρώνεται στην απόκτηση νέων πελατών ή σε
πωλήσεις άλλων προϊόντων και υπηρεσιών σε υπάρχοντες πελάτες. Όμως, οι
τράπεζες του μέλλοντος χρησιμοποιούν

Πώς μπορεί μια τράπεζα να δημιουργήσει εμπιστοσύνη; Από ορισμένες απόψεις,
αυτή η απάντηση δεν αλλάζει με τη μετάβαση στην ψηφιακή τραπεζική, καθώς μια
τράπεζα πρέπει να παρέχει με συνέπεια
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Η ψηφιακή τραπεζική μπορεί να είναι
εξαιρετικά ανταγωνιστική, καθώς η αγορά του Διαδικτύου περιλαμβάνει παρόχους από όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει
ότι μια τράπεζα πρέπει να στοχεύσει τους
πελάτες που ταιριάζουν καλύτερα γι’ αυτήν και να τους προσφέρει σαφή οφέλη.
Η κατάτμηση των πελατών μπορεί να τη
βοηθήσει να προσδιορίσει το καλύτερο
κοινό που θα στοχεύσει, ώστε να μπορεί
να προσαρμόσει καλύτερα τα προϊόντα της.
Στην πραγματικότητα, κορυφαίες επιχειρήσεις αναπτύσσουν κατάτμηση πελατών
που υπερβαίνει τα δημογραφικά στοιχεία
και το ενδιαφέρον των προϊόντων. Αυτές
οι επιχειρήσεις εξετάζουν συχνά κοινές
πεποιθήσεις, στόχους, συμπεριφορές και
οδηγούς αγορών για κάθε κλάδο. Τέτοιοι
παράγοντες μπορούν να εξελιχθούν με
την πάροδο του χρόνου, οπότε η ενεργή
κατάτμηση είναι απαραίτητη, καθώς οι
τράπεζες θα αναπτύσσουν μοναδικές
στρατηγικές στόχευσης και υπηρεσίες
που θα συντονίζονται με αυτές.

N

ΕΝΕΡΓΉ ΚΑΤΆΤΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΛΑΤΏΝ

τακτικές μάρκετινγκ με ευρύτερο πεδίο
εφαρμογής και παράγουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στον πυρήνα του, το
μάρκετινγκ βοηθά τις επιχειρήσεις να
κατανοήσουν τους πελάτες, να αποκτήσουν επίγνωση και να αναπτύξουν τις
δραστηριότητές τους. Το ψηφιακό μάρκετινγκ προσφέρει μια «μονίμως ενεργή» προσέγγιση σε αυτές τις λειτουργίες,
μετρώντας συνεχώς την αφοσίωση των
πελατών, τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις
και τα χαρακτηριστικά χρήσης. Έχοντας
μια τόσο λεπτομερή εικόνα κάθε πελάτη,
μπορείτε να παρουσιάσετε τις πιο ελκυστικές λύσεις χρησιμοποιώντας τα καλύτερα κανάλια. Μπορείτε να στοχεύσετε
πελάτες με εξατομικευμένες προσφορές
και να αυξήσετε το ενδιαφέρον τους μέσω δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας,
ακόμα και όταν οι πελάτες δεν είναι αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν άμεσα
μια αγορά. Αναπτύσσοντας αξία και μια
στενή σχέση πάνω στο αντικείμενο της
δραστηριότητας σε συχνή βάση, μπορείτε
να είστε η πρώτη τους επιλογή όταν είναι
έτοιμοι να πραγματοποιήσουν μια αγορά. Το σύγχρονο μάρκετινγκ οδηγεί στην
πραγματική διαφοροποίηση προϊόντων
και την απόκτηση πελατών, αλλά μπορεί
να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό στην
απόκτηση μέγιστης αξίας από το υπάρχον
χαρτοφυλάκιο πελατών μιας τράπεζας.

A

στιο αριθμό προϊόντων. Πώς αναπτύσσουν
όμως οι τράπεζες μια διαφοροποιημένη
ψηφιακή εμπειρία που αποκτά, προσελκύει
και διατηρεί τους πελάτες;
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Αν και τα υποκαταστήματα τραπεζών
πιθανότατα θα διαδραματίσουν μικρότερο
ρόλο στο μέλλον, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής
εμπειρίας των πελατών. Μόλις μια τράπεζα αναπτύξει μια εξαιρετική ψηφιακή
υπηρεσία, τα καταστήματα μπορούν να
παρέχουν ένα σημείο προσωπικής σύνδεσης που θα βοηθά στη μετάβαση των πελατών σε αυτήν την ψηφιακή εμπειρία ή να
παρέχουν μια βαθύτερη, φιλική εμπειρία
ως συμπληρωματικό κανάλι. Τα στελέχη
των καταστημάτων, αντί να στέκονται πίσω από ένα γραφείο, μπορούν να έρθουν
μπροστά με ένα tablet και να βοηθήσουν
στην κάλυψη των αναγκών των πελατών,
δείχνοντας παράλληλα στους πελάτες πώς
να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές επιλογές

ΜΙΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ
Το «κλειδί» για τις τράπεζες είναι να κατανοήσουν τόσο τους μεταβαλλόμενους
παράγοντες της αγοράς όσο και τις εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατών τους.
Ως εκ τούτου, προκειμένου να βρουν τη
σωστή ισορροπία και τη σωστή στρατηγική, απαιτείται μια προσέγγιση ετοιμότητας
για το μέλλον που θα τις βοηθήσει να προσδιορίσουν σκόπιμα πού βρίσκονται τώρα,
ποιους πελάτες θέλουν να στοχεύσουν και
τι πρέπει να αλλάξουν.
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ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ

μόνοι τους. Αυτός είναι ένας τρόπος για να
βοηθήσετε τους πελάτες να αισθάνονται
άνετα να πάνε σε ένα κατάστημα, αλλά και
να τους βοηθήσετε να δουν ότι υπάρχουν
γρήγοροι και εύκολοι τρόποι για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο Διαδίκτυο.
Υπάρχει αξία στη χρήση ενός καταστήματος περισσότερο ως εκπαιδευτικής
μονάδας, σε αντίθεση με τη χρήση του ως
μονάδας συναλλαγών, επειδή υπάρχει ένα
τμήμα πελατών που είτε δεν ξέρουν πώς
να χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια είτε
δεν έχουν αφιερώσει χρόνο για να μάθουν.
Ορισμένες τράπεζες μπορεί να πιστεύουν
ότι οι πελάτες τους δεν θα ζητήσουν ποτέ
ψηφιακές επιλογές. Ωστόσο, τα διαδικτυακά καταστήματα λιανικής προσελκύουν
νέους χρήστες όλων των ηλικιών κάθε
χρόνο, και αυξάνουν τις προσδοκίες τους,
ενώ τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει άτομα που δεν πίστευαν ποτέ ότι θα
πραγματοποιούν βιντεοκλήση και τα οποία
υιοθετούν γρήγορα αυτήν την τεχνολογία
και άλλες διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις.

ΜΑΡΤΙΟΣ
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εξαιρετικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει
ότι οι ψηφιακές επιλογές σας πρέπει να
είναι παραπάνω από λειτουργικές. Πρέπει να προσφέρουν ένα επίπεδο αριστείας
το οποίο καθορίζει τη φήμη σας. Σε έναν
αυξανόμενο αριθμό πελατών, η ψηφιακή
σας εμπειρία καθορίζει την τράπεζά σας.
Πολλές τράπεζες θεωρούν ότι η τραπεζική αφορά αποκλειστικά τις προσωπικές σχέσεις, ωστόσο συχνά αποτελεί μια
χρησιμότητα, είτε είναι καταναλωτική
είτε εμπορική. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται τη διαπροσωπική επαφή, αλλά μπορεί
κάποιος να δημιουργήσει το ίδιο επίπεδο
εμπιστοσύνης, τόσο από πλευράς καταναλωτών όσο και από πλευράς επιχειρήσεων,
μέσω απρόσκοπτων και αποτελεσματικών αλληλεπιδράσεων, με μια εξαιρετική
εμπειρία πελατών.
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Έξι προκλήσεις που φέρνει η «νέα
πραγματικότητα» στο τραπεζικό
σύστημα
ΧΆΡΗΣ ΣΥΡΟΎΝΗΣ
Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικού Τμήματος, KPMG

Σ

τις 14 Σεπτεμβρίου η KPMG
International διοργάνωσε ένα
webinar με σκοπό να αποτυπώσει τις σκέψεις της για το μέλλον
του τραπεζικού συστήματος, έχοντας συμμετάσχει σε πολλές συζητήσεις με τους
επικεφαλής κολοσσιαίων τραπεζών αλλά
και μέσα από την εμπειρία πρόσφατων εργασιών της σε μεγάλες τράπεζες.
Το webinar αυτό έγινε υπό την επίβλεψη του Judd Caplain, επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της KPMG
International, με τη βοήθεια των αντίστοιχα υπευθύνων από τις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές σε ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη.
Είναι βέβαιο πως οι αλλαγές οι οποίες
συζητήθηκαν θα αποτυπωθούν σύντομα
και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για
τον λόγο αυτό αξίζει κανείς να μελετήσει
τα συμπεράσματα του webinar που συνοπτικά ήταν:
1. Νέοι τρόποι διανομής τραπεζικών
υπηρεσιών: Ο παραδοσιακός τρόπος συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα θα
αντικατασταθεί με ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπου, μεταξύ άλλων, οι τράπεζες θα
χορηγούν δάνεια μέσω ειδικών κέντρων
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εξυπηρέτησης πελατών.
2. Η οικονομία συνολικά ψηφιοποιείται:
Οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με
νέους ανταγωνιστές και ανώνυμους παίκτες, κάνοντας τον τρόπο παρακολούθησης από την κεντρική τράπεζα δύσκολη.
Τέτοια παραδείγματα είναι οι εταιρείες
fintech ή και η Google.
3. Νέος τρόπος λειτουργίας: Παρατηρούμε μια αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων των τραπεζών για να μειώσουν
το κόστος αλλάζοντας τη λειτουργική τους
δομή. Συνεπώς το μοντέλο με το τραπεζικό
υποκατάστημα τείνει να μειωθεί.
4. Νέοι τρόποι εργασίας: Η τηλεργασία
και η παρακολούθηση εργασιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων θα είναι όχι κάτι σπάνιο
αλλά μόνιμο.
5. Νέοι κίνδυνοι: Πέραν του πιστωτικού
κινδύνου, ο λειτουργικός και ο ψηφιακός
κίνδυνος θα αποτελέσουν μια νέα παρακολούθηση για τη λήψη αποφάσεων.
6. Νέες προτεραιότητες: Η αξία μιας
τράπεζας θα προσμετράται όχι από τους
δείκτες απόδοσης κ.λπ. αλλά από το πώς
συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος κ.λπ.

Για την αντιμετώπιση της «νέας κανονικότητας», οι τράπεζες χρειάζονται μεγαλύτερη διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ
τους. Η ανώτατη διοίκηση των τραπεζών
πρέπει να κατανοήσει το τι ζητούν οι πελάτες και πώς μπορούν να τους εξυπηρετήσουν στη νέα εποχή της τεχνολογίας
και της επικοινωνίας από απόσταση. Οι
ανάγκες των πελατών έρχονται σε πρώτη
θέση από τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας που ήταν το τι έχει να σου προσφέρει
ως λύση η τράπεζα. Η ανάγκη δημιουργεί
τη λύση.
Η τάση αυτή θα αποφέρει σημαντικές
αλλαγές στην οργανωτική και διοικητική
δομή των τραπεζών για να ανταποκριθούν
στη νέα στρατηγική. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει αυτές τις αλλαγές
και έχουν ανακοινώσει τα πρώτα βήματα
για την ψηφιακή εποχή της τραπεζικής
λειτουργίας. Μένει να δούμε οι πελάτες
των τραπεζών πόσο γρήγορα θα αλλάξουν
απόψεις για το τι ζητούν από μια τράπεζα.
Είναι θέμα χρόνου και στην επόμενη πενταετία θα είναι τελείως διαφορετικό το
τραπεζικό τοπίο από ό,τι σήμερα.

ΜΑΡΤΙΟΣ
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Βοηθήστε τους υπαλλήλους της
τράπεζάς σας να προσαρμοστούν
και να προάγουν την
επαγγελματική αξία
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΓΚΙΟΥΜΈΣ
Partner, Financial Services, Grant Thornton

Ο

ι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν
υιοθετήσει ήδη ψηφιακούς τρόπους για να αλληλεπιδρούν με τους
φίλους τους, τις επιχειρήσεις, ακόμη και τις τράπεζες. Πολλές τράπεζες –και οι
υπάλληλοί τους– αντιμετωπίζουν διαρκείς
αλλαγές.
Οι περιορισμοί της πανδημίας ανάγκασαν
τις τράπεζες να εξυπηρετούν τους πελάτες
μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και τηλεφωνικών κέντρων. Η γρήγορη ανταπόκριση στις
πρόσφατες προκλήσεις έδειξε πόσο μακριά
έχουν φτάσει οι τράπεζες στον ψηφιακό τους
μετασχηματισμό, αλλά επίσης αποκάλυψε κενά και ευκαιρίες για καλύτερη εξυπηρέτηση
πελατών και εργαζομένων.
Στην πραγματικότητα, οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν επιταχύνει δραματικά μια μακροπρόθεσμη ψηφιακή αλλαγή που θα συνεχιστεί
και στο μέλλον. Αυτή η αλλαγή δεν θα αλλάξει
μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες εξυπηρετούν τους πελάτες, αλλά και τον τρόπο με
τον οποίο οι τράπεζες δουλεύουν συνολικά.
Οι τράπεζες και οι υπάλληλοί τους ανταποκρίθηκαν στις πρόσφατες αλλαγές, και τώρα
πρέπει να προσδιορίσουν πώς θα παρέχουν μια
διαφοροποιημένη εμπειρία και εξυπηρέτηση
πελατών που θα κάνει την τράπεζά τους να
ξεχωρίζει. Οι διευθυντές και οι υπάλληλοι της
τράπεζας πρέπει να υιοθετήσουν μια προοπτική προσαρμογής στις αλλαγές.
Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μεταβάλλονται και οι τρόποι εργασίας των ανθρώπων έχουν αλλάξει, θα αλλάξουν και θα
συνεχίσουν να αλλάζουν. Πρόκειται για μια
διαρκώς εξελισσόμενη αντιμετώπιση των
προκλήσεων που προάγει τη συζήτηση σε
ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό αποτελεί μια
επείγουσα έκκληση για τις τράπεζες να είναι
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ευέλικτες και ανθεκτικές, και να έχουν ένα
ενεργητικό εργατικό δυναμικό που μπορεί
να κάνει διαφορετικά πράγματα. Αυτό αφορά
τους οργανισμούς που συνειδητοποιούν ότι
πρόκειται να συμβούν πράγματα τα οποία θα
απαιτούν διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα εργασίας.

ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΜΕ ΝΈΟΥΣ
ΤΡΌΠΟΥΣ
Καθώς οι πελάτες υιοθετούν πλήρως και
προσαρμόζονται στις εξ αποστάσεως επιλογές
εξυπηρέτησης, οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτές οι επιλογές τις αντιπροσωπεύουν σωστά. Όταν οι πελάτες «αγκαλιάζουν»
τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό κέντρο, τα ψηφιακά
κανάλια και τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, αυξάνουν τον πήχη στην απόδοση
αυτών των δυνατοτήτων. Τότε, η σωστή ερώτηση δεν είναι μόνο εάν οι τράπεζες έχουν τις
δυνατότητες, αλλά και πώς εξακολουθούν να
εμπνέουν μια αίσθηση προσωπικής επαφής
και γνώσης του πελάτη. Πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση, που δεν θα λυθεί μόνο με
την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Απαιτεί την
επανεξέταση του μοντέλου λειτουργίας και
υπηρεσιών με μια νέα στρατηγική, η οποία
θα είναι περισσότερο σταθμισμένη προς την
ψηφιακή εξυπηρέτηση πελατών και τους ψηφιακούς τρόπους εργασίας. Κατά τη διάρκεια
αυτής της μετάβασης, είναι ζωτικής σημασίας
να υπάρχει μια αποτελεσματική στρατηγική
για τη διαχείριση αλλαγών, ταλέντων, κατάρτισης, παραγωγικότητας και συναίσθησης των
εργαζομένων.
Η ψηφιακή τραπεζική είναι η νέα πραγματικότητα, αλλά ο ψηφιακός μετασχηματισμός
επηρεάζει πολλές ομάδες στην τράπεζα και

μερικές φορές αυτός ο μετασχηματισμός
συναντά αντίσταση. Απαιτεί νέους τρόπους
σκέψης, διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντων.
Υπάρχει τεράστια αξία που περιμένει να ξεκλειδωθεί από τραπεζικά μοντέλα λειτουργίας
που ενδυναμώνουν νέους τρόπους σκέψης
και εργασίας. Η τρέχουσα αναταραχή θα είναι
καταλυτική για τη δράση των τραπεζών που
έχουν μια προοπτική και βλέπουν τις ευκαιρίες απόδοσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ
Η πραγματική πρόκληση είναι να αναπτυχθεί μια ψηφιακή κουλτούρα που συνδυάζεται
με άλλες σημαντικές πτυχές της κουλτούρας
της τράπεζάς σας. Σε μια μικρότερη συνεταιριστική τράπεζα, για παράδειγμα, η κουλτούρα
της είναι οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα σε
αυτήν και οι άνθρωποι της κοινότητας. Και η
εν λόγω κουλτούρα δεν χρειάζεται να αλλάξει
σημαντικά, καθώς, εάν αντιμετωπιστεί σωστά το ζήτημα, ακόμη και μια συνεταιριστική
τράπεζα σε μια μικρότερη πόλη που επικεντρώνεται στις πελατειακές σχέσεις μπορεί
να διατηρήσει την ίδια κουλτούρα, φιλοσοφία
και αποστολή.
Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει
αφορά το πώς μπορεί μια τράπεζα να διατηρήσει τους υπαλλήλους συνδεδεμένους με
την κουλτούρα της και την εταιρική αξία της
ενώ εργάζονται με έναν ολοένα πιο ψηφιακό
και, κάποιες φορές, κατακερματισμένο τρόπο.
Μάλιστα, είναι σημαντικό να διαφαίνεται αυτή η κουλτούρα με θετικούς τρόπους όταν οι
υπάλληλοι εξυπηρετούν τους πελάτες, καθώς
αυτές οι αξίες παραμένουν σταθερές.
Το ζητούμενο για μια τράπεζα είναι να διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους, έτοιμους

Θα υπάρξουν κάποιες μεγάλες αλλαγές και
κάποιες σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις, ειδικά για ορισμένα άτομα που εργάζονται εδώ και χρόνια στις τράπεζές τους.
Οι τράπεζες θα πρέπει να διδάσκουν νέες
δεξιότητες σε αρκετά στελέχη τους.
Εκτός από την εκμάθηση νέων τεχνολογιών, οι εργαζόμενοι πρέπει να μάθουν νέους
τρόπους για να κάνουν κάποια παραδοσιακά
πράγματα. Για παράδειγμα, εάν οι υπάλληλοί
μιας τράπεζας έχουν συνηθίσει να βοηθούν
τους ανθρώπους να κάνουν επιλογές για
χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες
αυτοπροσώπως, θα πρέπει να διδαχθούν νέες προσεγγίσεις για τον εντοπισμό αναγκών
μέσω της κάμερας ενός υπολογιστή.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΆ ΣΑΣ
Καθώς οι τράπεζες αξιολογούν την απόδοση και σχεδιάζουν το μέλλον σε νέα ψηφιακά
μοντέλα, είναι σημαντικό να καθοριστούν οι
βασικές γραμμές, τα δεδομένα και τα εργαλεία για τη μέτρηση της απόδοσης και της
παραγωγικότητας. Οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν ότι παρακολουθούν τις βασικές

ΕΊΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΣΑΣ ΚΊΝΗΣΗ
Όταν οι διοικήσεις των τραπεζών εξετάζουν ερωτήματα σχετικά με τις νέες τάσεις,
ενδέχεται να είναι υπεύθυνοι να βρουν οι ίδιοι
τις απαντήσεις. Ο ρυθμός των πρόσφατων
αλλαγών ώθησε περισσότερους διευθυντές

και υπαλλήλους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μόνοι τους.
Πολλές τράπεζες δίνουν περισσότερη ευθύνη και βάρος στους διευθυντές επιπέδου
καταστημάτων. Δημιουργούν πολιτικές και
διαύλους επικοινωνίας περισσότερο, για να
ελαττώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μόνο και μόνο λόγω του μεγάλου αριθμού
αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Έτσι, οι διευθυντές επιπέδου καταστήματος έχουν πολιτικές και
διαδικασίες που τους καθοδηγούν, όμως
πλέον τους βαραίνει περισσότερη ευθύνη,
σε αντίθεση με την ανώτερη διοίκηση ή τους
περιφερειακούς διευθυντές.
Οι τράπεζες θα πρέπει να προσαρμοστούν
περισσότερο στο μέλλον και αυτό αποτελεί
μια τεράστια πρόκληση. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο ένα πλαίσιο μπορεί να επιστρέψει σε θέματα όπως η παραγωγικότητα, η
απόδοση, η ανθεκτικότητα, ο έλεγχος και η
εμπειρία των πελατών.
Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
ένα πλαίσιο αποφάσεων που ευθυγραμμίζει
τις στρατηγικές απόδοσης με τις αναθεωρημένες επιχειρηματικές και επιχειρησιακές
στρατηγικές για να ανανεώσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τους χάρτες
πορείας τους. Αυτό βοηθά στην ενημέρωση
των στρατηγικών τους και στον επαναπροσδιορισμό της προσέγγισής τους ως επιτυχημένες τράπεζες στην ψηφιακή εποχή. Στο
τέλος της ημέρας, οι τράπεζες εξακολουθούν
να έχουν τους ίδιους στόχους, δηλαδή ικανοποιημένους πελάτες, ικανοποιημένους υπαλλήλους, υψηλή ανάπτυξη, υψηλή κερδοφορία
και υψηλά κέρδη ανά μετοχή, για ένα ανεκτό
επίπεδο κινδύνου. Αυτό δεν αλλάζει.
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ΔΙΔΆΞΤΕ ΝΈΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ
ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗΣ

διαστάσεις ανάπτυξης, αποτελεσματικότητας
και κινδύνου.
Με την ώθηση προς την εξ αποστάσεως
εργασία, είναι σημαντικό για τις τράπεζες
να βεβαιωθούν ότι το εργατικό δυναμικό
τους εξακολουθεί να είναι παραγωγικό και
να ανταποκρίνεται στους καθορισμένους
στόχους, είτε αυτοί παραμένουν πλέον ίδιοι
σε σχέση με πριν μερικούς μήνες είτε όχι.
Και αυτοί οι στόχοι πρέπει να είναι σαφείς.
Οι ψηφιακοί τρόποι εργασίας μπορούν να
αποδώσουν σαφείς και πολύτιμες μετρήσεις, αλλά οι τράπεζες πρέπει να γνωρίζουν
τι αριθμούς πρέπει να καταγράψουν και πώς
να τους ερμηνεύσουν.
Οι μετρήσεις δεν αφορούν μόνο τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και την «απόδοση και την
παραγωγικότητα» κατά μία ευρύτερη έννοια.
Αφορούν τη δέσμευση των υπαλλήλων, το
κλίμα μεταξύ των εργαζομένων, την ικανοποίηση των πελατών, τη συμμόρφωση των
υπαλλήλων με τους ελέγχους και το κόστος
εξυπηρέτησης. Υπάρχουν πολλοί μοχλοί απόδοσης που πρέπει να παρακολουθούνται και
να διαχειρίζονται. Τώρα είναι η κατάλληλη
στιγμή για τις τράπεζες να αξιολογήσουν την
απόδοσή τους σε βασικές διαστάσεις και να
δημιουργήσουν σχέδια δράσης για να καλύψουν τα κενά. Τι θα βελτιώσει την απόδοση
ενώ ταυτόχρονα θα βοηθήσει στη δημιουργία
ανθεκτικότητας, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στον οργανισμό;
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να απαντήσουν στις ερωτήσεις που αναδύονται μέσα από τις νέες τάσεις των πελατών
της. Έτσι, αντί να έχει όλα τα στελέχη που απασχολούνται σε κατάστημα να περιμένουν την
είσοδο των πελατών, ίσως κάποιοι από αυτούς
μπορούν να αναλάβουν την εξυπηρέτηση μέσω
τηλεφωνικού κέντρου ή να εργαστούν από το
σπίτι απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη
νέα τεχνολογία και τις ψηφιακές προσφορές
της τράπεζας.
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Η διαφάνεια για τις
επιπτώσεις της πανδημίας
κλειδί για τις εταιρικές
αναφορές 2020
ΕΥ

Τ

ο έβδομο ετήσιο συνέδριο
Financial Reporting Insights
διοργάνωσε διαδικτυακά η ΕΥ
Ελλάδος, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, με θέμα την κατάρτιση χρηματοοικονομικών αναφορών στο περιβάλλον
αυξημένης αβεβαιότητας που διαμόρφωσε
ο Covid-19. Το συνέδριο παρακολούθησαν
στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση κάλυψε τρεις κύριες θεματικές: (1) τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών εποπτικών
αρχών, (2) τις βασικές παρατηρήσεις και
ενέργειες από ελέγχους των εποπτικών
αρχών σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς,
καθώς και (3) ενημέρωση για επιμέρους
τεχνικά θέματα που αφορούν τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
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(ΔΠΧΑ - IFRS).
Τις θεματικές ανέλυσαν οι κ. Χριστιάνα
Παναγίδου, εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες ΕΥ Ελλάδος, επικεφαλής για θέματα
ΔΠΧΑ στην περιοχή Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), Σοφία Καλομενίδου,
εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες ΕΥ Ελλάδος, επικεφαλής για θέματα Κεφαλαιαγορών στην περιοχή CESA, Βασίλης Τζίφας,
Associate Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες
EY Ελλάδος, Αικατερίνη Βατζάκη, Senior
Manager, μέλος του Global IFRS Desk της
EY, Γεωργία Καλπακλή, Senior Manager,
Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, μέλος
του CESA IFRS Desk της EY, και Στέλιος
Ντούρης, Manager, Ελεγκτικές Υπηρεσίες
EY Ελλάδος, μέλος του CESA IFRS Desk
της EY.
Η πρώτη ενότητα επικεντρώθηκε στις

προτεραιότητες των εποπτικών αρχών,
οι οποίες σχετίζονται, σε μεγάλο βαθμό,
με τις επιπτώσεις του Covid-19 στις χρηματοοικονομικές αναφορές. Οι εποπτικές αρχές αναμένουν από τις εισηγμένες
εταιρείες ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομική
τους επίδοση, στην οικονομική τους θέση
και τις ταμειακές τους ροές, καθώς και
τα σενάριά τους για αντιμετώπιση της
πανδημίας και την αναμενόμενη επίδρασή της στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό,
έγινε παρουσίαση των προτεραιοτήτων
της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών
και Αγορών (European Securities and
Markets Authority, ESMA), καθώς και
των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής (U.S. Securities and Exchange
Commission, SEC).

(International Accounting Standard, IAS).
Ο ομιλητής υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό οι διοικήσεις να λαμβάνουν υπόψη
στις εκτιμήσεις τους τόσο τις υπάρχουσες
όσο και τις αναμενόμενες επιπτώσεις της
πανδημίας, ενώ, παράλληλα, οι εκτιμήσεις
αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς με νέα στοιχεία μέχρι και την έκδοση
των οικονομικών καταστάσεων.
Στους τρόπους αποτύπωσης των επιπτώσεων του Covid-19 στις οικονομικές
καταστάσεις, όπως η χρήση εναλλακτικών
δεικτών μέτρησης απόδοσης (Alternative
Performance Measures, APMs), επικεντρώθηκε η κ. Βατζάκη, σημειώνοντας
ότι, σύμφωνα με την ESMA, συνίσταται
ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή παρουσίασης των επιπτώσεων σε διακριτές
γραμμές της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς οι επιπτώσεις μπορεί
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SEC, η κ. Καλομενίδου τόνισε τη σημαντικότητα των υψηλής ποιότητας γνωστοποιήσεων σχετικά με τις επιπτώσεις
της πανδημίας και στάθηκε ιδιαίτερα στα
θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (Environment, Social and
Governance, ESG), σημειώνοντας ότι οι
επενδυτές έχουν από καιρό αιτηθεί την
εισαγωγή απαιτήσεων για τη γνωστοποίηση σχετικών στοιχείων, τονίζοντας ότι
το αποτέλεσμα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών πιθανόν να ωθήσει το
SEC προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο κ. Τζίφας αναφέρθηκε στη δυσκολία
εκτίμησης των επιπτώσεων της πανδημίας, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη
για άσκηση αυξημένης κρίσης σχετικά
με την αξιολόγηση της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας ενός οργανισμού, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1
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Η κ. Παναγίδου υπογράμμισε ότι οι
εποπτικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις εκτιμήσεις και κρίσεις που θα
γίνουν εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας
και πώς αυτές επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας (Going Concern) και τη
ρευστότητα μιας εταιρείας. Η ομιλήτρια
τόνισε ότι, αν και δεν είναι εύκολο, η κάθε
διοίκηση πρέπει να προβεί στην καλύτερη
δυνατή αξιολόγηση των δεδομένων και
των στοιχείων που διαθέτει, τα οποία πρέπει να είναι εύλογα και υποστηριζόμενα
από εξωτερική πληροφόρηση, συμπληρώνοντας ότι οι συνθήκες καθιστούν επιτακτική τη διαφάνεια (με γνωστοποίηση
των εκτιμήσεων και των κρίσεων), για τη
διατήρηση της εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές σε αυτήν την περίοδο.
Σχολιάζοντας τις προτεραιότητες του
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να είναι διάχυτες στα αποτελέσματα και
η διακριτή παρουσίασή τους ενδέχεται
να μην απεικονίζει πιστά την τρέχουσα ή
μελλοντική συνολική οικονομική απόδοση
ενός οργανισμού. Αντίθετα, ενθαρρύνεται
η γνωστοποίηση ποσοτικής και ποιοτικής
πληροφόρησης, καθώς και της προσέγγισης για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων, με τρόπο που να παρέχει σαφή εικόνα
των διάφορων περιοχών που επηρεάστηκαν από την πανδημία, σε μια ενιαία ή και
περισσότερες σημειώσεις.
Σε σχετική ερώτηση, σχεδόν οι μισοί
συμμετέχοντες (47%) απάντησαν ότι ο οργανισμός τους δεν έχει αποφασίσει ακόμη
τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει τις
επιπτώσεις της πανδημίας στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις. Μόλις το 6%
δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης στις
κύριες οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, 24% σκοπεύουν να περιγράψουν τις
επιπτώσεις του Covid-19, χωρίς τη χρήση
APMs, στις σημειώσεις των οικονομικών
καταστάσεων.
Στην ενότητα αυτή αναλύθηκαν, επίσης, και οι κίνδυνοι ρευστότητας, με την
κ. Καλπακλή να τονίζει ότι είναι κρίσιμο
οι επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι πα-
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ρέχονται επαρκείς πληροφορίες στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων
σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και τα
ισοδύναμά τους, τη ρευστότητα και την
ικανότητά τους να συμμορφώνονται με
τους οικονομικούς όρους δανείων. Επιπλέον, σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της πανδημίας, οι γνωστοποιήσεις αναμένεται να
αντικατοπτρίζουν σημαντικές αλλαγές
στη ρευστότητα, καθώς και τις ενέργειες
που έχουν αναλάβει οι εταιρείες για να
μετριάσουν τυχόν σχετικές προκλήσεις.
Στους ελέγχους απομείωσης περιουσιακών στοιχείων αναφέρθηκε ο κ. Τζίφας,
υπογραμμίζοντας ότι, κατά τις εκτιμήσεις
απομειώσεων εξαιτίας της πανδημίας, οι
εταιρείες προτείνεται να παρέχουν σαφείς
γνωστοποιήσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων της πανδημίας στις
προβλέψεις ταμειακών ροών, τα προεξοφλητικά επιτόκια και τον μεσομακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης. Θα πρέπει να
παρέχεται, επίσης, ανάλυση ευαισθησίας
των παραδοχών, αναφέροντας τα σενάρια
που οδηγούν σε απομείωση, αλλά και τις
πιθανότητες πραγματοποίησής τους.
Ο κ. Ντούρης, κατά την εισήγησή του,
εστίασε σε θέματα μισθωμάτων και στις
σχετικές διευκολύνσεις για την αντιμε-

τώπιση των μειώσεων που γίνονται εν
μέσω πανδημίας, οι οποίες αποτελούν
προτεραιότητα για την ESMA. Ο ομιλητής
υπογράμμισε ότι οι πληροφορίες που θα
γνωστοποιηθούν θα πρέπει να είναι επαρκείς, ούτως ώστε να επιτρέψουν στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων
να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που είχαν
οι σχετιζόμενες με τον Covid-19 αλλαγές
στα μισθωτήρια, στη χρηματοοικονομική
θέση και την απόδοση του οργανισμού.
Όσον αφορά τις κρατικές και λοιπές διευκολύνσεις που αποφασίζονται εν μέσω
Covid-19, η κ. Βατζάκη παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις σχετικές απαιτήσεις του
προτύπου ΔΛΠ 20 «Κρατικές Επιχορηγήσεις», για γνωστοποίηση της λογιστικής
πολιτικής που υιοθετήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων παρουσίασης
που χρησιμοποιήθηκαν στις οικονομικές
καταστάσεις.
Η αξιολόγηση για τυχόν απομείωση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (62%)
και η αξιολόγηση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (61%), αναγνωρίστηκαν, από
την πλειονότητα των συμμετεχόντων, ως
οι περιοχές που αναμένεται να απαιτήσουν περισσότερη προσοχή και χρόνο από
την επιχείρησή τους, κατά το κλείσιμο της

θιερωμένη, πλέον, τεχνική ενημέρωση
για θέματα IFRS, συμπεριλαμβανομένων
των προκλήσεων που σχετίζονται με την
εφαρμογή του προτύπου για τις μισθώσεις,
και της μεταρρύθμισης σχετικά με τα διατραπεζικά επιτόκια (Interbank Offered
Rates, IBORs).
Κλείνοντας, η κ. Παναγίδου τόνισε ότι οι
οικονομικές διευθύνσεις των εταιρειών
επωμίζονται έναν ιδιαίτερα απαιτητικό
ρόλο με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων για το 2020, σημειώνοντας
ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη
τα διάφορα σενάρια που εξετάζουν οι διοικήσεις σχετικά με την πανδημία και την
επίδραση αυτών στις χρηματοοικονομικές
τους καταστάσεις. Είναι σημαντικό, να
ανταλλάξουν απόψεις με τις επιτροπές
ελέγχου και τους εξωτερικούς ελεγκτές,
και να αναζητήσουν εξωτερική πληροφόρηση, ως βάση για τις εκτιμήσεις και τις
κρίσεις στις οποίες θα προβούν κατά την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. «Η διαφάνεια είναι κλειδί, ειδικότερα
σε αυτό το περιβάλλον, και οι επενδυτές
αναμένουν τη γνωστοποίηση των τρόπων
που οι οργανισμοί σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους της πανδημίας»,
κατέληξε.
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την εφαρμογή του IFRS 15, με τις εποπτικές αρχές να προτρέπουν τους οργανισμούς σε βελτιώσεις στην εφαρμογή, τόσο
του IFRS 15 όσο και του IFRS 16, καθώς
και της ποιότητας των σχετικών γνωστοποιήσεων. Σύμφωνα με τον ομιλητή, η
εμπειρία δείχνει ότι μετά τον πρώτο χρόνο
εφαρμογής ενός νέου προτύπου υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης και αυτό συνάδει με
το μήνυμα των εποπτικών αρχών.
Παράλληλα, η κ. Καλομενίδου τόνισε
ότι οι περιοχές ενδιαφέροντος του SEC
είναι, σε γενικές γραμμές, κοινές με της
ESMA, με το SEC να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα non-GAAP measures και πώς αυτά
παρουσιάζονται.
Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης
στην εφαρμογή των νέων προτύπων για
τις μισθώσεις και τα έσοδα από συμβάσεις
με πελάτες, από την πλευρά της επιχείρησής τους. Η πλειοψηφία (35%) των συμμετεχόντων θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης στην εφαρμογή και των δύο
προτύπων, ενώ 27% εκτιμούν ότι μόνο οι
γνωστοποιήσεις χρήζουν βελτίωσης. Αντίστοιχα, 13% πιστεύουν ότι δεν υφίστανται
περιθώρια βελτίωσης.
Στην τελευταία ενότητα έγινε η κα-
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χρήσης του 2020. Οι μεταβολές σε όρους
μισθωτηρίων συμβολαίων (19%) και οι
κρατικές επιχορηγήσεις (12%) φαίνεται
να απασχολούν δευτερευόντως τους συμμετέχοντες.
Στη συνέχεια, ειδική αναφορά έγινε στη
μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, και
κυρίως σε ζητήματα βιωσιμότητας και
τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής,
που καταλαμβάνουν ολοένα και υψηλότερη θέση στην ατζέντα των εποπτικών
αρχών. Η κ. Παναγίδου εξήγησε ότι παραμένει αντικείμενο συζήτησης το πώς οι μη
χρηματοοικονομικές πληροφορίες μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα μαζί
με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,
με έναν αυξανόμενο αριθμό επενδυτών
να θέτουν έντονα την ανάγκη για τη γνωστοποίηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη δεύτερη ενότητα, παρουσιάστηκαν οι βασικές δράσεις της ESMA
για την εφαρμογή των νέων προτύπων
IFRS 15 «Αναγνώριση Εσόδων» και IFRS
16 «Μισθώσεις», ενώ έγινε, επίσης, ειδική
αναφορά στα comment letters του SEC.
Ο κ. Ντούρης σημείωσε ότι σχεδόν το
59% των ενεργειών της ESMA αφορούσαν
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Transfer Pricing:
Κατανόηση και
πρακτικές συμβουλές
για ένα επιτυχημένο
φάκελο τεκμηρίωσης
ΧΡΉΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ
Partner, UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές A.E.

ΙΩΆΝΝΗΣ ΡΟΥΣΆΚΗΣ
Partner, UHY ΑΛΦΑ Λογιστική και Συμβουλευτική A.E.

Ο

ι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών ενός ομίλου ονομάζονται «ενδοομιλικές συναλλαγές» και αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.
Η βασική αρχή που διέπει τις ενδοομιλικές συναλλαγές είναι η λεγόμενη «αρχή
των ίσων αποστάσεων» (arm’s length), η
οποία επιβάλλει όλες οι συναλλαγές (π.χ.
αγορές και πωλήσεις αγαθών, λήψη και
παροχή υπηρεσιών, μισθώματα, πληρωμές δικαιωμάτων, χρηματοοικονομικές
συναλλαγές, όπως δάνεια κ.λπ.) να πραγματοποιούνται με οικονομικούς και εμπορικούς όρους ανάλογους με εκείνους που
θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) υπό
ανάλογες συνθήκες.
Οι επιχειρηματικοί όμιλοι καθορίζουν
τις κοστολογικές και οικονομικές τους
πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη και το φο-
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ρολογικό πλαίσιο σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές, ώστε να αποφύγουν το
πρόβλημα της υπερφορολόγησης μιας εκ
των οντοτήτων, πληρώνοντας έτσι τους λιγότερους δυνατούς φόρους και επιτυγχάνοντας έτσι μια πιο ορθολογική διαχείριση
των οικονομικών τους πόρων.

ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΟΎΝΤΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΑ
ΠΡΌΣΩΠΑ;
Κάθε πρόσωπο το οποίο συμμετέχει
άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο
ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου το οποίο
είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο
συνδέεται, ήτοι:
α) Συμμετοχή στο κεφάλαιο: Κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο
τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%),
βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε
κέρδη ή δικαιώματα ψήφου.

β) Συμμετοχή στη διοίκηση: Δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο
κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο
κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις
εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου.
γ) Επιρροή: Κάθε πρόσωπο με το οποίο
υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή
ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής
άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και
τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή
έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.
δ) Μόνιμη εγκατάσταση: Δηλαδή, για
παράδειγμα, τα υποκαταστήματα πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΎΝΤΑΙ;
Εκτός των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, και ελληνικοί όμιλοι με μικρομεσαίες
θυγατρικές εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις, καθώς τα όρια απαλλαγής είναι
ιδιαίτερα χαμηλά.
Ειδικότερα, απαλλάσσονται εταιρείες με
ενδοομιλικές συναλλαγές μέχρι 100.000
ευρώ, εφόσον ο κύκλος εργασιών είναι

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ
ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ;
Οι παραδοσιακές μέθοδοι είναι:
1. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (Comparable Uncontrolled
Price, CUP),
2. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης
(Resale Price Method, RPM) και
3. Μέθοδος του κόστους πλέον του περιθωρίου κέρδους (Cost Plus Method, CPM).
Οι συναλλακτικές μέθοδοι είναι:
1. Μέθοδος του καθαρού περιθωρίου
κέρδους συναλλαγής (Transactional Net
Margin Method, TNMM) και
2. Μέθοδος επιμερισμού των κερδών
(Transactional Profit Split Method, PSM)
Στην πράξη, η μέθοδος της «συγκρίσιμης

μη ελεγχόμενης τιμής» αποτελεί την πιο
άμεση και αξιόπιστη μέθοδο για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων,
καθώς πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ
της παρατηρούμενης τιμής σε μια ελεγχόμενη συναλλαγή και της τιμής σε μια αντίστοιχη συναλλαγή μεταξύ ανεξάρτητων
επιχειρήσεων υπό παρόμοιες συνθήκες
και δεδομένου πανομοιότυπου προϊόντος.
Όμως κάθε περίσταση είναι διαφορετική
και, ανάλογα με τις συνθήκες, την ιδιαιτερότητα και τη φύση των συναλλαγών, διαφορετικές μέθοδοι τεκμηρίωσης μπορεί
να προκρίνονται.
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Οι υποχρεώσεις για ομίλους με ενδοομιλικές συναλλαγές είναι:
1. Η κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης
τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.
2. Η συμπλήρωση και αποστολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών με μορφή xml
αρχείου στην ΑΑΔΕ.
3. Έκθεση ανά χώρα (σε κάποιες περιπτώσεις).

χαμηλότερος των 5 εκατ. ευρώ. Αν ο κύκλος εργασιών είναι υψηλότερος, το όριο
απαλλαγής έχει τεθεί στις 200.000 ευρώ.

ΠΌΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ
ΘΈΜΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ;
Ο Ιωάννης Ρουσάκης, Partner στην UHY
Alpha Accounting and Consulting και ειδικός σε θέματα Transfer Pricing, τονίζει:

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ;
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«To Transfer Pricing μπορεί να αποτελέσει
στην εποχή μας το νούμερο 1 φορολογικό
θέμα παγκοσμίως για ομίλους επιχειρήσεων.
Οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα δίνουν όλο και μεγαλύτερο βάρος στη σωστή
εφαρμογή της νομοθεσίας περί Transfer
Pricing.
Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργήσει
ένα ξεχωριστό τμήμα για τον έλεγχο των
ενδοομιλικών συναλλαγών, όπου οι φάκελοι τεκμηρίωσης των εταιρειών δεν
ελέγχονται από τον φορολογικό ελεγκτή
που εκτελεί τον τυπικό έλεγχο αλλά από
ειδικό τμήμα που εξειδικεύεται σε αυτό
το έργο.
Αυτό το τμήμα είναι στελεχωμένο από
αρκετά ικανούς και καταρτισμένους τεχνοκράτες, που με την εμπειρία που αποκτούν λόγω εξειδίκευσης μπορούν να
φτάνουν στο βάθος του προβλήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν υπάρξει περιπτώσεις που εξετάζεται μόνο ο φάκελος
τεκμηρίωσης με ειδικό φύλλο ελέγχου,
χωρίς να εκδοθεί φύλλο ελέγχου για το
σύνολο της επιχείρησης (τακτικός φορολογικός έλεγχος), πράγμα που σημαίνει την
υιοθέτηση μιας στοχευμένης ελεγκτικής
πολιτικής προς το Transfer Pricing.
Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις στο
φορολογικό μας σύστημα, όπως η καθιέρωση της βάσης δεδομένων για τον βασικό
μέτοχο, σε συνδυασμό με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να αναγράφουν τις
συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους στο Ε3
και την κατάσταση συναλλαγών (ΜΥΦ) ή
και σε σύντομο διάστημα την πλατφόρμα
myData, η φορολογική αρχή έχει τη δυνατότητα με έναν απλό αλγόριθμο, συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω δεδομένα, να
γνωρίζει άμεσα και με ακρίβεια το πλήθος
αλλά και τον όγκο των ενδοομιλικών συναλλαγών κάθε ομίλου και να προβαίνει
στους σχετικούς ελέγχους.
Το θέμα της σωστής διαχείρισης των
ενδοομιλικών συναλλαγών είναι πολύ
σημαντικό για μια επιχείρηση και από
μια άλλη σκοπιά, καθώς τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά (π.χ. 10.000 - 100.000
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ευρώ για τη μη σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης), πλέον τον υπολογισμό πιθανών
λογιστικών διαφορών που θα μπορούσαν
να είχαν αποφευχθεί».

ΚΛΕΙΔΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΘΕΣΗ
ΕΝΌΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟΥ ΦΆΚΕΛΟΥ
ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ
Ο Χρήστος Αντωνόπουλος, Partner ελεγκτικών υπηρεσιών της UHY AXON, αναφέρει: «Προκειμένου να διαμορφωθεί μια
άριστη φορολογική αντιμετώπιση και να
τηρηθεί η νομοθεσία των ενδοομιλικών
συναλλαγών, θα πρέπει να διαμορφωθεί
μια διαχρονικά ορθή, φορολογικά σύννομη,
τιμολογιακή πολιτική των ενδοομιλικών
συναλλαγών πριν καν ξεκινήσουν οι εν λόγω συναλλαγές. Το θέμα της τεκμηρίωσης
πρέπει να αντιμετωπίζεται προληπτικά
και οργανωμένα, και όχι βιαστικά και πυροσβεστικά. Μια λάθος πολιτική μπορεί να
μη δημιουργήσει φορολογικά προβλήματα στη μια χρήση αλλά η ίδια πολιτική σε
μια επόμενη χρήση μπορεί να αποτελέσει
πρόβλημα».
Ο Ιωάννης Ρουσάκης δηλώνει: «Οι προθεσμίες για τη σύνταξη του φακέλου και
την υποβολή του πίνακα τεκμηρίωσης
είναι ασφυκτικές και από την εμπειρία
μας έχει προκύψει, ειδικά σε περιπτώσεις
μικρών ομίλων, ότι το θέμα της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών θα
πρέπει να έχει τακτοποιηθεί το αργότερο
μέχρι την τελική ημερομηνία σύνταξης του
ισολογισμού και την υποβολή της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος. Αυτό συνίσταται
διότι, κατά τη διαδικασία της τεκμηρίωσης, μπορεί να προκύψουν ανάγκες για
συμπληρωματικές τιμολογήσεις, που εάν
δεν γίνουν εμπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσουν σε λογιστικές διαφορές που κάλλιστα
θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί».
Η συγκρισιμότητα, που είναι και το κυριότερο εργαλείο για την επαλήθευση της
τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων,
μπορεί να εφαρμοστεί με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων και προσεγγίσεων.
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία, όπως την εξωτερική βάση

δεδομένων Amadeus, που αποτελεί δημιούργημα του δημοφιλούς οίκου αξιολόγησης Moody’s. Η Amadeus περιλαμβάνει
πολλές πληροφορίες, μεταξύ άλλων όπως:
- Ιστορικό δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων εταιρειών ανατολικής και
δυτικής Ευρώπης.
- Συγκριτικά στοιχεία με εταιρείες αντίστοιχου αντικειμένου και μεγέθους.
- Ανάλυση της εταιρικής δομής (μέλη
διοίκησης, εντεταλμένοι σύμβουλοι).
- Εντοπισμός των μητρικών εταιρειών
και των μετόχων-εταίρων.
- Συσχέτιση εταιρειών με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, εξασφαλίζοντας ότι ο
τελικός φάκελος θα είναι άρτια προετοιμασμένος και δεν θα υπάρξουν «εκπλήξεις»
σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, αφού
η ίδια βάση χρησιμοποιείται και από τις
φορολογικές αρχές (ΑΑΔΕ).
Ο Χρήστος Αντωνόπουλος δηλώνει: «Μεγάλες, μεσαίες αλλά και μικρές επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά να λύσουν τη
δύσκολη εξίσωση με τις δύο βασικές συνισταμένες: επίτευξη μείωσης του φορολογικού βάρους με ταυτόχρονη συμμόρφωση
με τη νομοθεσία. Με την πάροδο των χρόνων, η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων όσον αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές αποτελεί ένα αυξανόμενο ρίσκο
για κάθε εταιρεία που δεν εξαιρείται των
διατάξεων. Παράλληλα όμως προκύπτουν
και ευκαιρίες που με τη σωστή στρατηγική
μπορεί ο κάθε οργανισμός να επωφεληθεί.
Με την κατάλληλη προετοιμασία και καθοδήγηση στις λεπτομέρειες, το Transfer
Pricing μπορεί να αποδειχτεί βατό εμπόδιο
για κάθε επιχείρηση».

Εξελιχθείτε επαγγελματικά μαθαίνοντας τις τάσεις και
τις βέλτιστες πρακτικές από κορυφαία στελέχη της αγοράς
www.deloitte.gr
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Γνώσεις και δεξιότητες
που δημιουργούν αξία

ACCOUNTANCY GREECE

42

Το τέλος του
γραφείου;
ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ Α. ΜΑΝΔΉΛΑΣ
Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος/ Πανεπιστημιούπολη Καβάλας,
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Α

πό τότε που οι σύγχρονες εταιρικές εργασιακές σχέσεις άρχισαν να παίρνουν τη μορφή
τους όπως είναι γνωστή σήμερα, στα μέσα του 18ου αιώνα, ο χώρος
γραφείου θεωρούνταν ανέκαθεν ο τυπικός
χώρος εργασίας, για το μεγαλύτερο μέρος
του εργατικού δυναμικού που εμπλέκεται
σε γραφειοκρατικά καθήκοντα. Δεδομένων των περιορισμένων δυνατοτήτων
απομακρυσμένης επαφής μεταξύ των
εργαζομένων εκείνη την εποχή, η φυσική
εγγύτητα διαδραμάτισε θεμελιώδη ρόλο
στην ολοκλήρωση των καθηκόντων και
στην επίτευξη των στόχων.
Επιπλέον, η ανάγκη στενής εποπτείας
από ανώτερους υπαλλήλους, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα της εργασίας, καθώς και να διατηρηθεί η ισχυρή
ιεραρχική δομή που είχε το επιχειρηματικό περιβάλλον εκείνη την εποχή, με τα
αφεντικά να διατηρούν πλήρη εποπτεία
στους εργαζομένους και πολλές φορές
ακόμη να ασκούν επιρροή στην προσωπι-
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κή ζωή κάποιου.
Με την έλευση των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, έγιναν δυνατές συναντήσεις
μεγάλων αποστάσεων μεταξύ γραφείων
μιας ίδιας εταιρείας –ή με πελάτες– που
βρίσκονται σε διάφορες πόλεις, χώρες και
ηπείρους και μια συνήθης πρακτική ως μέσο για τη μείωση των εξόδων ταξιδιού και
υπέρ της αποτελεσματικότητας.
Επιπλέον, με τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας σε όλο τον κόσμο και τη
διάδοση του Διαδικτύου, έγιναν πραγματικότητα εναλλακτικές μορφές εργασίας,
με πολλές εταιρείες να επιτρέπουν στους
υπαλλήλους τους να εργάζονται με μερική
απασχόληση, από την άνεση των σπιτιών
τους.
Δεδομένου του δυναμικού περιβάλλοντος, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες
σήμερα αναζητούν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Επομένως, προσελκύονται από
τους εργοδότες που μπορούν να υιοθετή-

σουν ευέλικτες πολιτικές και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το πλεονέκτημα
γίνεται πλέον προτεραιότητα για την απασχόληση. Αυτή είναι μια ιδανική ρύθμιση
για τους υπαλλήλους, καθώς έχουν την
ευκαιρία να παραμείνουν στο εργατικό
δυναμικό και να συνεχίσουν να απασχολούνται από μια καθιερωμένη εταιρεία, και
επίσης να απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα του να είναι στο σπίτι. Λόγω των
οικονομικών συνθηκών, περιβαλλοντικών
παραγόντων και διαθεσιμότητας εξυπνότερης τεχνολογίας, οι επιλογές «εργασία
από το σπίτι» κερδίζουν γρήγορα σε δημοτικότητα.
Η τρέχουσα πανδημία Covid-19 παρουσίασε εταιρείες με τεράστιες λειτουργικές
προκλήσεις, δεδομένου ότι πολλές χώρες
επέβαλαν βαριά μέτρα lockdown, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του
ιού και να προσπαθήσουν να σταματήσουν
την πανδημία. Η απαγόρευση της προσέλευσης στα γραφεία συγκαταλέγεται μεταξύ των μέτρων που έχουν επιβάλει οι

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ
α. Η αύξηση της τάσης της εργασίας από
το σπίτι
Σύμφωνα με την International Data

τικό περιβάλλον του γραφείου και, πάνω
απ’ όλα, είναι δημιουργικότεροι. Για τους
οργανισμούς, αυτή η πολιτική τούς επέτρεψε κάπως να προσλάβουν τα κορυφαία
ταλέντα χωρίς γεωγραφικά όρια. Έχει επιτρέψει ακόμη και στις εταιρείες να «κλέψουν» ταλέντα από τους ανταγωνιστές
τους, να εξοικονομήσουν τα λειτουργικά
έξοδα και, το σημαντικότερο, να παρέχουν
την πολύ απαραίτητη «ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής»
στους υπαλλήλους τους.
Ωστόσο, αντιμετωπίζονται πολλές προκλήσεις όσον αφορά τέτοιες συνθήκες
εργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές αυτής της πολιτικής έχουν επίσης
ορισμένα έγκυρα επιχειρήματα, καθώς
ισχυρίζονται ότι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι
εργάζονται εξ αποστάσεως, «στην πραγματικότητα δεν εργάζονται» (Bloom, 2014).
Κατά κύριο λόγο, αυτό το επιχείρημα προέρχεται από την παραδοσιακή νοοτροπία
της διοίκησης που φοβάται την «απώλεια
ελέγχου», δηλαδή ότι η παραγωγικότητα

           2021

Corporation (IDC), ο πληθυσμός των από
απόσταση εργαζομένων στις Ηνωμένες
Πολιτείες θα αυξηθεί σταθερά κατά τα
επόμενα πέντε χρόνια, από 96,2 εκατομμύρια το 2015 σε 105,4 εκατομμύρια το
2020. Αναμένεται ότι έως το 2023, το εξ
αποστάσεως εργατικό δυναμικό θα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 72,3% του συνολικού εργατικού δυναμικού (International
Data Center, 2015). Σε μια άλλη μελέτη, το
IDC διαπίστωσε ότι το 2015 στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν δύο εκατομμύρια
βασισμένες στο σπίτι επιχειρήσεις και περισσότερα από τρία εκατομμύρια εταιρικά
νοικοκυριά.
Οι εταιρείες που υποστηρίζουν την εργασία στο σπίτι δηλώνουν ότι το επίπεδο
παραγωγικότητας των υπαλλήλων τους
αυξάνεται μόλις τους δοθεί αυτή η επιλογή. Όσον αφορά τους υπαλλήλους, δεν
χρειάζεται να ανησυχούν για την πρωινή
κυκλοφοριακή συμφόρηση, μπορούν να
περνούν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους, είναι μακριά από το αγχω-
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υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο.
Στην πράξη, αυτό σήμαινε ότι τα γραφεία
θα έπρεπε να κλείσουν.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ζητήματα,
οι περισσότερες εταιρείες –ακόμη και οι
πιο παραδοσιακές– έπρεπε να προσαρμοστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
απώλειες δεν θα ήταν τόσο καταστροφικές
όσο αν οι επιχειρήσεις έπρεπε να τεθούν
σε πλήρη αναστολή έως ότου τελειώσει
το lockdown. Η απλούστερη λύση έγινε η
απομακρυσμένη εργασία.
Αυτή η εργασία σκοπεύει να προσδιορίσει τον αντίκτυπο του Covid-19 στην αυξανόμενη τάση της εργασίας από το σπίτι,
που έχει εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια,
καθώς και να αναλύσει κατά πόσον αυτός ο
αντίκτυπος θα προκαλέσει μόνιμη αλλαγή
στις εργασιακές σχέσεις.
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των εργαζομένων δεν μπορεί να μετρηθεί εάν δεν είναι άμεση. Ένα σημαντικό
παράδειγμα από αυτή την άποψη ήταν η
αλλαγή της εργασίας από την πολιτική στο
Yahoo!, όταν η CEO Marrisa Mayer αποφάσισε να μετεγκαταστήσει υπαλλήλους που
εργάζονται από το σπίτι σε διαφορετικές
εγκαταστάσεις Yahoo!. Τα ακόλουθα σημεία τέθηκαν στο σημείωμά της, που στάλθηκε στους υπαλλήλους:
- Για έναν καλό χώρο εργασίας, η επικοινωνία και η συνεργασία είναι σημαντικές,
που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να
εργάζονται δίπλα-δίπλα.
- Οι καλύτερες αποφάσεις προέρχονται
από τις συζητήσεις στο διάδρομο και τις
καφετέριες του γραφείου και από τη συνάντηση νέων ανθρώπων.
- Η ταχύτητα και η ποιότητα της εργασίας «διακυβεύονται» όταν εργάζονται από
το σπίτι.
- Το να είσαι στην εταιρεία δεν σχετίζεται μόνο με την καθημερινή σου δουλειά,
αλλά με τις αλληλεπιδράσεις και τις εμπειρίες σου που μπορούν να γίνουν μόνο όταν
οι άνθρωποι δουλέψουν από τα γραφεία.
β. Ο Covid-19 και η μείωση της χρήσης
των γραφείων
Τα κρούσματα ασθενειών υπήρξαν πάντοτε μια σημαντική αιτία για τη διαταραχή της κοινωνικής τάξης και της οικονομικής λειτουργίας, προκαλώντας μεγάλες
απώλειες ανθρώπινων ζωών και σοβαρή
ύφεση –που σε πολλές περιπτώσεις διαρκούν χρόνια μετά την ολοκλήρωσή τους.
Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας,
όπως στις πανδημίες της μαύρης πανώλης, που αποδεκάτισε περίπου το 60% του
πληθυσμού της Ευρώπης, της ισπανικής
γρίπης, του SARS και πολλών άλλων.
Η τρέχουσα πανδημία του Covid-19 πα-
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ρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά
από τις προηγούμενες, λόγω της γρήγορης
εξάπλωσής της και της προσέγγισής της,
καθιστώντας τη μια παγκόσμια ασθένεια
μέσα σε λίγους μήνες, ρίχνοντας αρκετές
χώρες και ηπείρους σε σοβαρά προγράμματα lockdown, που κόστισε χιλιάδες ζωές και έθεσε τις οικονομίες ολόκληρου του
κόσμου σε στάση. Πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες εκτιμούν ότι το 2020 η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 3,2%,
κάτι που σύμφωνα με τον ΟΗΕ θα ωθήσει
πάνω από 34 εκατομμύρια ανθρώπους σε
ακραία φτώχεια.
Δεδομένης αυτής της ακραίας κατάστασης, οι εταιρείες έπρεπε να προσαρμοστούν και για να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους στράφηκαν στην από το
σπίτι εργασία, όχι ως εναλλακτική λύση
αλλά ως τον μόνο δυνατό τρόπο για να διατηρήσουν τη μηχανή σε λειτουργία κατά
την περίοδο του lockdown. Ωστόσο, πρέπει
να επισημανθεί ότι δεν μπορούν να γίνουν
όλες οι εργασίες εξ αποστάσεως, καθώς
ορισμένες από αυτές απαιτούν κοινωνική
αλληλεπίδραση και χρήση ειδικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις
Κάτω Χώρες, ακριβώς κατά την έναρξη της
επιδημίας, κατάφερε να δείξει ότι «οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες δείχνουν ότι οι
εργαζόμενοι περίμεναν να επικρατήσουν
τα τρέχοντα πρότυπα και ότι περίμεναν
πολλά από τα κυβερνητικά προγράμματα
στήριξης. Συγκεκριμένα, πολλοί εργαζόμενοι αναμένεται να διατηρήσουν τις
δουλειές τους στις αρχές Ιουνίου λόγω
της κυβερνητικής στήριξης και η αναμενόμενη ανταπόκριση στην ανεργία είναι
πολύ χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ ή στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Αν και αρχικά το κόστος εφαρμογής των
απαραίτητων αλλαγών για να επιτρέπεται

η απομακρυσμένη εργασία ήταν υψηλό –
ειδικά λόγω της ανάγκης αγοράς νέου εξοπλισμού για την κάλυψη των απαιτήσεων
εταιρειών, όπως φορητοί υπολογιστές,
smartphone, ακουστικά κ.λπ. – πολλές
εταιρείες παρατήρησαν ότι σημειώθηκε αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς
και μείωση του κόστους συντήρησης των
εργαζομένων, καθώς κατά τη διαμονή
στο σπίτι οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν
κουπόνια μεσημεριανού γεύματος, ούτε η
εταιρεία πρέπει να πληρώσει για τη μεταφορά τους. Επιπλέον, το κόστος συντήρησης γραφείου έχει επίσης μειωθεί, καθώς
τα είδη γραφείου δεν χρησιμοποιούνται
πλέον και υπήρξε μείωση των ενοικίων
και των εξόδων ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπό το φως αυτών των ευρημάτων,
πολλές εταιρείες αποφάσισαν να παρατείνουν την περίοδο εργασίας τους στο σπίτι,
ισχυριζόμενες ότι είναι ένα προληπτικό
μέτρο για τη διασφάλιση της υγείας και
της ασφάλειας των συνεργατών. Αρκετές
μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, όπως
το Facebook και το Zillow, ανακοίνωσαν
ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να μείνουν
στο σπίτι για να κάνουν τις δουλειές τους
έως τουλάχιστον το 2021. Το Twitter έχει
προχωρήσει ακόμη περισσότερο, λέγοντας
στους υπαλλήλους του ότι ποτέ δεν πρέπει
να επιστρέψουν στα γραφεία τους και ότι
μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους από
απόσταση «για πάντα», σύμφωνα με μια
ανάρτηση ιστολογίου της εταιρείας.
Η Capital One ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν από
το σπίτι μέχρι την Ημέρα της Εργασίας,
ενώ η Amazon έχει πει ότι πολλοί από
τους υπαλλήλους της μπορούν να συνεχίσουν την εξ αποστάσεως εργασία τους
έως τουλάχιστον τον Οκτώβριο, σύμφωνα με μια έκθεση των New York Times. Η
Nationwide Insurance θα κλείσει μόνιμα

ανάγκες αυτών των διαφορετικών υπαλλήλων; Η Katsikakis εξήγησε ότι είναι θέμα διαχείρισης χώρου, χρόνου και εμπειρίας για τη δημιουργία διαρκούς αξίας: «Τη
στιγμή που σκέφτεστε για τον χώρο εργασίας ως ένα ευρύτερο οικοσύστημα, αρχίζετε πραγματικά να προσφέρετε αξία στα
άτομα –βελτιστοποιώντας τον χρόνο τους,
βελτιώνοντας την ποιότητα της εμπειρίας
τους και υποστηρίζοντας τον τρόπο ζωής
και την ευημερία τους. Αλλά, ταυτόχρονα,
αυξάνει την εταιρική αξία, ελευθερώνει το
κεφάλαιο, υποστηρίζει την ευελιξία των
επιχειρήσεων και επιτρέπει μεγαλύτερη
πρόσβαση στα ταλέντα και αυξάνει την
επενδυτική αξία».
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τα συνδικάτα ότι
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προκαλεί ανησυχία στους μεσίτες γραφείων, όπως το έθεσε η επικεφαλής της επιχείρησης Cushman & Wakefield, Despina
Katsikakis: «Το ίδιο το εργατικό δυναμικό
είναι πιο δραστικά διαφορετικό από ποτέ –
υπάρχουν πέντε γενιές στη δουλειά σήμερα και τουλάχιστον 10-15% του πληθυσμού
είναι νευροδιαφορετικοί». Αλλά μόνο το
50% πιστεύει ότι το γραφείο τους τους υποστηρίζει πραγματικά και ένα εκπληκτικό
78% θα ήθελε να είναι πιο ευέλικτο στις
επιλογές εργασίας του, αναγνωρίζοντας
την επιθυμία να αυξήσει την παραγωγικότητα και να επιτύχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τι σημαίνει λοιπόν η δημιουργία
ενός συνολικού οικοσυστήματος στον χώρο εργασίας που να ανταποκρίνεται στις
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πέντε γραφεία στις ΗΠΑ ως απάντηση
στον ιό, αφήνοντας περίπου 4.000 υπαλλήλους που επηρεάζονται να εργάζονται
μόνιμα από το σπίτι. Ακόμα πιο δραστική, η Sagicor, η μεγαλύτερη ασφαλιστική
εταιρεία στην Καραϊβική, ανακοίνωσε τον
Απρίλιο ότι οι υπάλληλοί της θα εργάζονται από το σπίτι μέχρι πιθανώς το τέλος
του 2021.
Υπήρξε επίσης μια αναγνωρίσιμη τάση
σε ορισμένες χώρες, όπως η Βραζιλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και τα κράτη
της Ε.Ε., όπου ορισμένες εταιρείες –ειδικά
τεχνολογικές– πήραν την απόφαση ακόμη
και να επιστρέψουν μισθωμένους χώρους
γραφείων και να διατηρήσουν μόνο μέρος
των εγκαταστάσεων για εκπαίδευση και
ειδικές συναντήσεις. Μια τέτοια κίνηση
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οι εταιρείες εφαρμόζουν εξ αποστάσεως
εργασία ως τρόπο μείωσης του κόστους,
μη καταβάλλοντας ενοίκια για χώρους
γραφείων και αφήνοντας τους υπαλλήλους να πληρώνουν για τη δική τους σύνδεση στο Διαδίκτυο και τα γεύματά τους
κατά τις ώρες εργασίας, μη προσφέροντας
οποιοδήποτε είδος πρόσθετης αποζημίωσης γι’ αυτό.

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Πρέπει να υποστηριχθεί ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ισχυριστούμε ότι τα
γραφεία είναι νεκρά. Πολλές εταιρείες,
αφού τελειώσει η πανδημία, πιθανότατα
θα επιστρέψουν στις συνηθισμένες ώρες
εργασίας 9-6, καθώς πολλά ανώτατα στελέχη εξακολουθούν να είναι απρόθυμα να
παρέχουν τόσο υψηλό επίπεδο αυτονομίας
στους εργαζομένους.
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η εξ
αποστάσεως εργασία είναι μια αυξανόμενη τάση που είναι εδώ για να μείνει, με
τον αυξανόμενο αριθμό επαγγελματιών
να κάνουν τουλάχιστον μέρος του φόρτου
εργασίας τους μακριά από τα παραδοσιακά
γραφεία, για να αναζητήσουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής. Με βάση τα παραπάνω
σημεία, ένας σημαντικός παράγοντας για
τις εταιρείες που σκέφτονται να εφαρμόσουν την εργασία στο σπίτι είναι η εθνική
κουλτούρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι απίθανο να είναι δυνατή μια καθολική εφαρμογή
της εργασίας από το σπίτι, για όλους τους
οργανισμούς που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι οργανισμοί
πρέπει να αναθεωρήσουν και να επανεξετάσουν τις ευέλικτες πολιτικές τους για τη
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ρύθμιση της εργασίας βάσει των γεωγραφικών τους τοποθεσιών.
Επιπλέον, με τον Covid-19 να αλλάζει
ό,τι είναι γνωστό σχετικά με τις σύγχρονες εργασιακές πρακτικές, οι εκπαιδευτικοί της παραδοσιακής εκπαίδευσης θα
καταστούν παρωχημένοι. Ο νέος ηγέτης
θα είναι υπεύθυνος για την καλλιέργεια
κορυφαίας ηθικής, δημιουργικότητας
και κατεύθυνσης, ανεξάρτητα από φυσικά, κοινωνικά και χρονικά εμπόδια. Η
συνεργασία με απομακρυσμένες ομάδες
θα είναι μια από τις πιο επιθυμητές δεξιότητες ενός σύγχρονου ηγέτη, και εκείνοι
που αγαπούν τους τίτλους, τα αθλητικά
μπουφάν και τα γωνιακά γραφεία θα εξασθενίσουν, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν
καλύτερο τρόπο εργασίας.
Αυτή η κρίση δίνει στην ανθρωπότητα
μια ευκαιρία: Εφαρμογή της τεχνολογίας
για ένα μεγαλύτερο καλό, συνεργασία με
ομάδες, εταιρείες και κυβερνήσεις με λιγότερη πόλωση, ώστε να απαλλαγούμε από
ό,τι είναι ξεπερασμένο. Η εργασία πρέπει
να είναι διασκεδαστική και ευχάριστη, όχι
μια άθλια και αποθαρρυντική εμπειρία,
επιτρέποντας στους εργαζόμενους να
απολαμβάνουν έναν ισορροπημένο τρόπο
ζωής και να επιτυγχάνουν τη μέγιστη παραγωγικότητα.
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Η επίδραση της εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 16 στις Οικονομικές
Καταστάσεις των ελληνικών
εισηγμένων επιχειρήσεων
ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ Γ. ΡΟΜΠΟΤΉΣ (PHD, FCAA, CPA)
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ, συνεργάτης του Athens University MBA,
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Γ

ια τις λογιστικές χρήσεις που
ξεκινούν από 1/1/2019 τέθηκε σε
εφαρμογή το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τις Μισθώσεις (ΔΠΧΑ 16), σε αντικατάσταση του αντίστοιχου προηγούμενου
Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ 17), το
οποίο ήταν σε ισχύ από το 1994.
Οι αλλαγές που επήλθαν με την εφαρμογή
του νέου Προτύπου αφορούν, κατά κύριο λόγο, τις λεγόμενες «λειτουργικές μισθώσεις».
Επιπλέον, οι αλλαγές αφορούν, κυρίως, τον
μισθωτή σε μια σύμβαση μίσθωσης και όχι
τον εκμισθωτή. Ειδικότερα, σύμφωνα με το
ΔΛΠ 17, ο μισθωτής θα έπρεπε, με την εφαρμογή διαφόρων κριτηρίων, να κατατάσσει
τις μισθώσεις είτε ως χρηματοοικονομικές
είτε ως λειτουργικές. Η διάκριση μεταξύ
λειτουργικών και χρηματοοικονομικών
μισθώσεων καταργήθηκε για τον μισθωτή,
αλλά όχι για τον εκμισθωτή, από το ΔΠΧΑ 16.
Το ΔΠΧΑ 16 εισήγαγε ένα ενιαίο μοντέλο
για όλες τις μισθώσεις, με την εξαίρεση μεμονωμένων βραχυχρόνιων λειτουργικών
μισθώσεων (κάτω από 12 μήνες) και μικρής
αξίας (κάτω από 5.000 ευρώ), το οποίο απαιτεί από τον μισθωτή να αναγνωρίζει στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμό)
ένα δικαίωμα χρήσης του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και, ταυτόχρονα, μία
υποχρέωση μίσθωσης.
Κατά συνέπεια, σε κάθε λογιστική χρήση, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίζει
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων αποσβέσεις των δικαιωμάτων χρήσης και τόκους
από τις λειτουργικές μισθώσεις, που τώρα
αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό, σε αντικατάσταση των ετήσιων μισθωμάτων που,
με βάση το προηγούμενο μοντέλο, περιλαμβάνονταν στα λειτουργικά έξοδα.
Η ανάγκη υιοθέτησης του νέου Προτύπου
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σχετίζεται με τη διαχρονική κριτική από
ακαδημαϊκούς, αλλά και από ανθρώπους
του ευρύτερου λογιστικού κλάδου διεθνώς,
προς το ΔΛΠ 17, βάσει της οποίας το προηγούμενο μοντέλο επέτρεπε στον μισθωτή να
μην αναγνωρίζει στον Ισολογισμό του όλα τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις
που σχετίζονταν με τις μισθώσεις.
Ειδικότερα, η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και χρηματοοικονομικών μισθώσεων
σήμαινε ότι το ίδιο περιουσιακό στοιχείο
μπορεί να τύγχανε διαφορετικού λογιστικού χειρισμού από τον μισθωτή, ανάλογα με
το είδος της μίσθωσης που επελέγετο κάθε
φορά, ήτοι εντός Ισολογισμού στις χρηματοοικονομικές μισθώσεις και εκτός στις
λειτουργικές. Η κύρια συνέπεια αυτού του
διαφορετικού λογιστικού χειρισμού ήταν η
έλλειψη συγκρισιμότητας των οικονομικών
καταστάσεων μεταξύ εταιρειών που επέλεγαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια, από οικονομικής απόψεως, γεγονότα με διαφορετικό
λογιστικό τρόπο.
Το νέο Πρότυπο επιδρά ποικιλοτρόπως,
τόσο στις οικονομικές καταστάσεις (όπως
περιγράφηκε παραπάνω) όσο και στους διάφορους χρηματοοικονομικούς δείκτες που
χρησιμοποιούνται, συνήθως, για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης και επίδοσης
μιας επιχείρησης. Σε επίπεδο Κατάστασης
Αποτελεσμάτων, επηρεάζονται θετικά δείκτες όπως τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων
(EBIT) και τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και
Αποσβέσεων (EBITDA), λόγω της αντικατάστασης των εξόδων για μισθώματα, που
περιλαμβάνονται στον δείκτη EBITDA, με τόκους μισθώσεων και αποσβέσεις δικαιωμάτων, που δεν περιλαμβάνονται στον EBITDA,
ενώ επηρεάζονται αρνητικά δείκτες όπως ο
Δείκτης Κάλυψης Τόκων (Interest Coverage
Ratio), λόγω του αυξημένου χρηματοοικο-

νομικού κόστους που συνδέεται με την
αναγνώριση τόκων επί των λειτουργικών
μισθώσεων. Σε επίπεδο Ισολογισμού, επηρεάζονται δείκτες που σχετίζονται με τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία και τη χρηματοοικονομική μόχλευση.
Στη μελέτη αυτή εξετάζουμε τις επιπτώσεις που επήλθαν για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις από την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 16. Η μελέτη μας διενεργείται με την
επισκόπηση των μεταβολών διαφόρων βασικών λογιστικών μεγεθών και χρηματοοικονομικών δεικτών μεταξύ των χρήσεων
2018 και 2019 για ένα δείγμα 81 επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά
του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΕΊΓΜΑ ΜΕΛΈΤΗΣ
Το δείγμα των 81 εταιρειών που χρησιμοποιείται στη μελέτη μας αποτελείται από
επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, πλην των
εταιρειών του χρηματοοικονομικού κλάδου
(τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.), οι
οποίες δεν συμπεριελήφθησαν στη μελέτη
μας λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι λογιστικές πρακτικές αυτών των
εταιρειών σε σχέση με τις εταιρείες του μη
χρηματοπιστωτικού τομέα.
Βασική προϋπόθεση για την ένταξη μιας
εταιρείας στο δείγμα μας ήταν αυτή να
επηρεάζεται από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ
16 στη χρήση 2019, ήτοι να είχε λειτουργικές μισθώσεις στις αρχές της χρήσης, τις
οποίες αναγνώρισε στον Ισολογισμό της για
πρώτη φορά στη χρήση αυτή, ενώ δεν ετέθη
κανένα κριτήριο επιλογής που να σχετίζεται με το μέγεθος κεφαλαιοποίησης ή τον
κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Βάσει
του κριτηρίου επιλογής που εφαρμόστηκε,
το δείγμα μας δεν περιλαμβάνει κάποιες
μεμονωμένες εταιρείες που προέβησαν σε

πρόωρη υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, δηλαδή
πριν την 1/1/2019.
Περαιτέρω, κατά την έρευνά μας διαπιστώσαμε την ύπαρξη κάποιων λίγων επιχειρήσεων, οι οποίες στο 2019, κάνοντας χρήση
των προβλέψεων του ΔΠΧΑ 16, κατέταξαν
ως δικαιώματα χρήσης από λειτουργικές
μισθώσεις περιουσιακά στοιχεία τα οποία
είχαν αναγνωρίσει σε προηγούμενες χρή-

σεις, βάσει των προβλέψεων του ΔΛΠ 17,
ως στοιχεία προερχόμενα από χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Τέτοιες εταιρείες συμπεριελήφθησαν στο δείγμα μας μόνο στην
περίπτωση που είχαν και άλλες μη αναγνωρισμένες λειτουργικές μισθώσεις, τις
οποίες αναγνώρισαν για πρώτη φορά στις
οικονομικές καταστάσεις του 2019, αφού
έγινε ο σχετικός διαχωρισμός μεταξύ των

«γνήσιων» λειτουργικών μισθώσεων και
αυτών που προήλθαν από επανακατάταξη
χρηματοοικονομικών μισθώσεων.
Ο Πίνακας 1 περιγράφει κάποια βασικά
λογιστικά μεγέθη του δείγματος για τις
χρήσεις 2018 και 2019. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν το ενεργητικό, τα
ίδια κεφάλαια, τον συνολικό δανεισμό, τις
συνολικές υποχρεώσεις από λειτουργικές

πίνακας 1: δείγμα μελέτης
Ενεργητικό
31/12/2019
(χιλ. €)

Ενεργητικό
31/12/2018
(χιλ. €)

Μεταβολή
2019-2018 (%)

Ίδια κεφάλαια
31/12/2019 (χιλ. €)

Ίδια κεφάλαια
31/12/2018 (χιλ. €)

Μεταβολή 2019-2018
(%)

Μέσος όρος

616.609

582.955

8,15

241.327

237.480

5,38

Διάμεσος

95.844

94.335

3,84

35.958

36.347

2,15

Συνολικός
δανεισμός
31/12/2019
(χιλ. €)

Συνολικός
δανεισμός
31/12/2018
(χιλ. €)

Μεταβολή
2019-2018 (%)

Συνολικές υποχρεώσεις
μισθώσεων 31/12/2019
(χιλ. €)

Συνολικές υποχρεώσεις
μισθώσεων 31/12/2018
(χιλ. €)

Μεταβολή 2019-2018
(%)

163.741

151.971

13,95

13.911

2.292

168,82

15.189

15.279

-0,25

1.247

0

100,00

Κύκλος
εργασιών
31/12/2019
(χιλ. €)

Κύκλος
εργασιών
31/12/2018
(χιλ. €)

Μεταβολή
2019-2018 (%)

Συνολικές αποσβέσεις
31/12/2019 (χιλ. €)

Συνολικές αποσβέσεις
31/12/2018 (χιλ. €)

Μεταβολή 2019-2018
(%)

Μέσος όρος
Διάμεσος

Μέσος όρος

448.842

457.347

1,30

22.714

19.926

92,85

Διάμεσος

35.482

36.886

2,04

1.518

1.092

27,29

Έξοδα
τόκων
31/12/2019
(χιλ. €)

Έξοδα
τόκων
31/12/2018
(χιλ. €)

Μεταβολή
2019-2018 (%)

Κέρδη προ φόρων και
τόκων (ΕΒΙΤ) 31/12/2019
(χιλ. €)

Κέρδη προ φόρων και
τόκων (ΕΒΙΤ) 31/12/2018
(χιλ. €)

Μεταβολή 2019-2018
(%)

Μέσος όρος

7.421

7.892

93,38

-4.256

16.740

29,91

Διάμεσος

1.324

1.075

4,15

2.756

1.757

3,47

Κέρδη προ
φόρων (ΕΒΤ)
31/12/2019
(χιλ. €)

Κέρδη προ
φόρων (ΕΒΤ)
31/12/2018
(χιλ. €)

Μεταβολή
2019-2018 (%)

Κέρδη μετά τους φόρους
(ΕΑΤ) 31/12/2019
(χιλ. €)

Κέρδη μετά τους φόρους
(ΕΑΤ) 31/12/2018
(χιλ. €)

Μεταβολή 2019-2018
(%)

Μέσος όρος

255

17.622

-12,68

-358

9.177

21,86

Διάμεσος

1.862

1.156

-3,13

1.260

740

0,86

Σημ.: Το δείγμα περιλαμβάνει 81 ελληνικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, πλην του χρηματοοικονομικού τομέα, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δικαιώματα
λειτουργικών
μισθώσεων
1/1/2019 (χιλ. €)

Μεταβολή δικαιωμάτων
λειτουργικών μισθώσεων
1/1-31/12/2019 (%)

Δικαιώματα λειτουργικών
μισθώσεων /
Προσαρμοσμένο
ενεργητικό 20191 (%)

Υποχρεώσεις
λειτουργικών μισθώσεων
31/12/2019 (χιλ. €)

Μέσος όρος

13.828

14.717

36,74

3,76

13.149

Διάμεσος

841

917

-12,48

0,96

864

Υποχρεώσεις
λειτουργικών
μισθώσεων 1/1/2019
(χιλ. €)

Μεταβολή υποχρεώσεων λειτουργικών
μισθώσεων 1/131/12/2019 (%)

Υποχρεώσεις
λειτουργικών μισθώσεων/
Προσαρμοσμένο παθητικό
20192 (%)

Απόσβεση δικαιωμάτων
λειτουργικών μισθώσεων
2019 (χιλ. €)

Τόκοι λειτουργικών μισθώσεων
2019 (χιλ. €)

Μέσος όρος

14.155

36,98

3,69

3.036

599

Διάμεσος

988

-11,90

0,83

260

34

1 Το προσαρμοσμένο ενεργητικό του 2019 υπολογίζεται με την αφαίρεση της αναπόσβεστης αξίας των δικαιωμάτων χρήσης από λειτουργικές μισθώσεις στις 31/12/2019 από το
δημοσιευμένο ενεργητικό για το έτος 2019.
2 Το προσαρμοσμένο παθητικό του 2019 υπολογίζεται με την αφαίρεση των συνολικών υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) για λειτουργικές μισθώσεις στις
31/12/2019 από το δημοσιευμένο παθητικό για το έτος 2019.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Δικαιώματα
λειτουργικών
μισθώσεων 31/12/2019
(χιλ. €)
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πίνακας 3: μεταβολές χρηματοοικονομικών δεικτών

Μέσος όρος
Διάμεσος

EBITDA 2019 (χιλ. €)

Προσαρμοσμένος EBITDA
20191 (χιλ. €)

EBITDA 2018
(χιλ. €)

Μεταβολή δείκτη
2019-2018 (%)

Μεταβολή
προσαρμοσμένου
δείκτη 2019-2018 (%)

18.458

14.824

36.666

31,24

12,87

3.751

3.534

2.594

6,66

-1,00

EBITDA/
Κύκλος εργασιών
2019 (%)

Προσαρμοσμένος
EBITDA/ Κύκλος εργασιών
20191 (%)

EBITDA/
Κύκλος εργασιών
2018 (%)

Μεταβολή δείκτη
2019-2018 (%)

Μεταβολή
προσαρμοσμένου
δείκτη 2019-2018 (%)

Μέσος όρος

-33,62

-36,71

4,87

37,47

20,17

Διάμεσος

9,56

6,96

7,71

3,52

-6,85

ROE
2019 (%)

Προσαρμοσμένος ROE
20192 (%)

ROE
2018 (%)

Μεταβολή δείκτη
2019-2018 (%)

Μεταβολή
προσαρμοσμένου
δείκτη 2019-2018 (%)

Μέσος όρος

27,42

26,01

8,87

44,33

24,83

Διάμεσος

10,08

8,48

7,61

1,19

-15,50

ROA
2019 (%)

Προσαρμοσμένος ROA
20193 (%)

ROA
2018 (%)

Μεταβολή δείκτη
2019-2018 (%)

Μεταβολή
προσαρμοσμένου
δείκτη 2019-2018 (%)

Μέσος όρος

2,75

1,91

3,54

20,82

-7,70

Διάμεσος

3,64

3,28

3,20

-5,20

-15,55

ROCE
2019 (%)

Προσαρμοσμένος ROCE
20194 (%)

ROCE
2018 (%)

Μεταβολή δείκτη
2019-2018 (%)

Μεταβολή
προσαρμοσμένου
δείκτη 2019-2018 (%)

Μέσος όρος

19,61

7,88

4,47

245,84

81,88

Διάμεσος

5,53

4,69

3,90

-6,53

-11,78

Δείκτης μόχλευσης
2019 (%)

Προσαρμοσμένος δείκτης
μόχλευσης
20195 (%)

Δείκτης μόχλευσης 2018
(%)

Μεταβολή δείκτη
2019-2018 (%)

Μεταβολή
προσαρμοσμένου
δείκτη 2019-2018 (%)

Μέσος όρος

-0,91

19,68

42,38

9,63

14,44

Διάμεσος

29,91

25,43

30,36

2,75

-0,12

Καθαρός δανεισμός/
Ενεργητικό
2019 (%)

Προσαρμοσμένος
καθαρός δανεισμός/
Προσαρμοσμένο
ενεργητικό 20196 (%)

Καθαρός δανεισμός/
Ενεργητικό
2018 (%)

Μεταβολή δείκτη
2019-2018 (%)

Μεταβολή
προσαρμοσμένου
δείκτη 2019-2018 (%)

Μέσος όρος

25,43

23,01

22,72

16,52

18,43

Διάμεσος

18,69

17,38

20,24

1,69

-0,41

Καθαρός δανεισμός/
Ίδια κεφάλαια
2019 (%)

Προσαρμοσμένος
καθαρός δανεισμός/
Ίδια κεφάλαια
20196 (%)

Καθαρός δανεισμός/
Ίδια κεφάλαια
2018 (%)

Μεταβολή δείκτη
2019-2018 (%)

Μεταβολή
προσαρμοσμένου
δείκτη 2019-2018 (%)

Μέσος όρος

306,24

300,06

109,91

7,03

5,95

Διάμεσος

33,16

26,16

27,48

3,42

-0,95

Δείκτης κάλυψης τόκων
2019 (%)

Προσαρμοσμένος δείκτης
κάλυψης τόκων
20197 (%)

Δείκτης κάλυψης τόκων
2018 (%)

Μεταβολή δείκτη
2019-2018 (%)

Μεταβολή
προσαρμοσμένου
δείκτη 2019-2018 (%)

Μέσος όρος

6,49

6,76

8,87

-57,71

-31,62

Διάμεσος

2,29

1,95

2,20

3,28

-7,86

1. Ο προσαρμοσμένος EBITDA του 2019 υπολογίζεται με την αφαίρεση του αθροίσματος των αποσβέσεων των δικαιωμάτων χρήσης και των τόκων των λειτουργικών μισθώσεων του
2019 από τον μη προσαρμοσμένο EBITDA για την ίδια χρήση.
2. Ο αριθμητής του προσαρμοσμένου ROE του 2019 υπολογίζεται με την αφαίρεση του αθροίσματος των αποσβέσεων των δικαιωμάτων χρήσης και των τόκων των λειτουργικών
μισθώσεων του 2019 από τον μη προσαρμοσμένο EBIT για την ίδια χρήση (προσαρμοσμένος ΕΒΙΤ).
3. Ο αριθμητής του προσαρμοσμένου ROA του 2019 υπολογίζεται όπως και στον προσαρμοσμένο ROE παραπάνω, ενώ ο παρονομαστής του δείκτη είναι το προσαρμοσμένο
ενεργητικό, όπως το περιγράψαμε στον Πίνακα 1.
4. Ο αριθμητής του προσαρμοσμένου ROCE του 2019 είναι ο προσαρμοσμένος ΕΒΙΤ που περιγράψαμε παραπάνω, ενώ ο παρονομαστής υπολογίζεται από το άθροισμα των ιδίων
κεφαλαίων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (δάνεια και υποχρεώσεις για μισθώσεις), χωρίς να περιλαμβάνονται, όμως, οι υποχρεώσεις για λειτουργικές μισθώσεις.
5. Ο προσαρμοσμένος δείκτης μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/συνολικά απασχοληθέντα κεφάλαια) υπολογίζεται με την αφαίρεση των υποχρεώσεων για λειτουργικές μισθώσεις
από τον αριθμητή και παρονομαστή του δείκτη.
6. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός για το 2019 δεν περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις για λειτουργικές μισθώσεις.
7. Ο προσαρμοσμένος δείκτης κάλυψης τόκων (προσαρμοσμένος EBITDA/καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα) υπολογίζεται με τον προσαρμοσμένο EBITDA στον αριθμητή, όπως
τον περιγράψαμε παραπάνω, και την αφαίρεση των τόκων από λειτουργικές υποχρεώσεις στον παρονομαστή του δείκτη.
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ΜΕΤΑΒΟΛΈΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΜΕΓΕΘΏΝ
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι άμεσες
επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ
16 στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του δείγματος, οι οποίες σχετίζονται
με την αναγνώριση δικαιωμάτων χρήσης
μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων
στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό, τις υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις στο
παθητικό, καθώς και με τις αποσβέσεις των
δικαιωμάτων χρήσης και τους τόκους από
τις υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων

στα αποτελέσματα.
Από τη εφαρμογή του νέου Προτύπου
την 1/1/2019, το ενεργητικό της μέσης ελληνικής επιχείρησης αυξήθηκε κατά 15 εκ.
ευρώ περίπου, με την πλειονότητα, όμως,
των επιχειρήσεων να παρουσιάζει μια αύξηση της τάξεως των 0,9 εκ. ευρώ. Στο τέλος
του 2019, τα δικαιώματα χρήσης αυξήθηκαν,
κατά μέσο όρο, κατά 37%. Εντούτοις, στην
πλειονότητα των εταιρειών, η αναπόσβεστη
αξία των δικαιωμάτων χρήσης εμφανίζεται
μειωμένη σε σχέση με αντίστοιχη κατά την
1/1/2019 (βλ. διάμεση μεταβολή των δικαιωμάτων χρήσης), κυρίως λόγω του αυξημένου μεγέθους των αποσβέσεων επί των
δικαιωμάτων της χρήσης συγκριτικά με το
μέγεθος των προσθηκών νέων λειτουργικών μισθώσεων στη διάρκεια του 2019 (3
εκ. ευρώ ετήσιες αποσβέσεις έναντι 2,2 εκ.
ευρώ νέες προσθήκες κατά μέσο).
Από τον υπολογισμό ενός δείκτη των
δικαιωμάτων λειτουργικών μισθώσεων
προς το προσαρμοσμένο ενεργητικό στις
31/12/2019 προκύπτει μια μέση επίδραση
της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 στα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων στο τέλος
του 2019 της τάξεως του 3,8%. Το προσαρμοσμένο ενεργητικό του 2019 υπολογίζεται
με την αφαίρεση της αναπόσβεστης αξίας
των δικαιωμάτων χρήσης από λειτουργικές
μισθώσεις στις 31/12/2019 από το δημοσιευμένο ενεργητικό για το έτος 2019.
Οι υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις κινούνται με παρόμοιο τρόπο με τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
Ο μέσος όρος των υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκαν την 1/1/2019 ανέρχεται σε 14,2
εκ. ευρώ, ενώ ο διάμεσος όρος ισούται με 1
εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η διαφορά μεταξύ
του μέσου όρου των δικαιωμάτων χρήσης
και των υποχρεώσεων από λειτουργικές μισθώσεις που καταχωρήθηκαν την 1/1/2019
(ύψους 0,56 εκ. ευρώ κατά μέσο όρο) έχει
αναγνωριστεί κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια, χειρισμός ο οποίος αφορά 16 επιχειρήσεις του δείγματος.
Περαιτέρω, στις 31/12/2019, ο μέσος όρος
των υποχρεώσεων για λειτουργικές μισθώσεις εμφανίζεται αυξημένος κατά 37%
(όπως και τα δικαιώματα χρήσης), αν και,
όπως προκύπτει από τον διάμεσο όρο, η
πλειονότητα των εξεταζόμενων εταιρειών
εμφανίζει μειωμένες υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων κατά 12%. Από τον δείκτη
των υποχρεώσεων λειτουργικών μισθώσεων προς το προσαρμοσμένο παθητικό του
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στοιχείων, που προέκυψαν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Σημαντικά αυξημένα είναι
επίσης και τα συνολικά χρηματοοικονομικά
έξοδα, γεγονός το οποίο αναδεικνύεται από
τη μέση και, κυρίως, από τη διάμεση αύξηση
των εξόδων για τόκους για το σύνολο του
δείγματος. Η αύξηση αυτή στα χρηματοοικονομικά έξοδα συνδέεται σε κάποιο βαθμό
με τους τόκους επί των υποχρεώσεων από
λειτουργικές μισθώσεις που αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά μέσα στο 2019.
Τέλος, σε σχέση με την κερδοφορία των
επιχειρήσεων το 2019, βλέπουμε ότι τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) είναι αυξημένα, κατά μέσο όρο, κατά 30%. Το γεγονός
ότι μέρος των μισθωμάτων για λειτουργικές
μισθώσεις, που αναγνωρίζονταν στα αποτελέσματα μέχρι και τη χρήση 2018, έχουν
μετατραπεί σε έξοδα από τόκους, πιθανώς,
έχει συντελέσει σε αυτή τη βελτίωση του
δείκτη ΕΒΙΤ.
Τα κέρδη προ φόρων είναι σημαντικά μειωμένα, κατά 13%. Η μείωση αυτή, λογικά, δεν
συνδέεται με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16,
διότι τα μισθώματα, που αναγνωρίζονταν
στα λειτουργικά αποτελέσματα μέχρι και
το 2018, έχουν αναγνωριστεί στο σύνολό
τους ως αποσβέσεις και τόκοι στα αποτελέσματα του 2019 (εάν υποθέσουμε ότι το
σύνολο των ετήσιων μισθωμάτων ισούται
με το άθροισμα των αποσβέσεων και τόκων
ή, εναλλακτικά, ότι δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους).
Τέλος, τα κέρδη μετά τους φόρους αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με τη χρήση
2018. Η αύξηση αυτή μπορεί να εξηγηθεί
από το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική μείωση του συνολικού φόρου (εισοδήματος
και αναβαλλόμενου φόρου) που επιβάρυνε
τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων του δείγματος, από 8,4 εκ. ευρώ, κατά
μέσο όρο, για τη χρήση 2018, σε 0,6 εκ. ευρώ
στη χρήση 2019.

ΜΑΡΤΙΟΣ

και χρηματοοικονομικές μισθώσεις, τον
κύκλο εργασιών, τις συνολικές ετήσιες
αποσβέσεις, τα έξοδα για τόκους, τα κέρδη
προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ), τα κέρδη προ
φόρων (ΕΒΤ) και τα κέρδη μετά τους φόρους
(ΕΑΤ).
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται έχουν ληφθεί από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών για τη χρήση 2019 και τα αντίστοιχα
συγκριτικά μεγέθη για το 2018. Σημειώνεται,
επίσης, ότι τα επιλεχθέντα στοιχεία προέρχονται από τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της κάθε μητρικής εταιρείας και όχι
από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Τέλος, στον πίνακα εμφανίζονται τόσο
οι μέσοι όροι των λογιστικών μεγεθών, όσο
και οι διάμεσοι, για την αντιμετώπιση τυχόν
ακραίων τιμών των μεγεθών αυτών ή των
μεταβολών τους.
Όσον αφορά την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, από τα στοιχεία του Πίνακα 1
βλέπουμε ότι, σε σχέση με το 2018, το ενεργητικό των επιχειρήσεων στη χρήση 2019
αυξήθηκε, κατά μέσο όρο, κατά 8% περίπου,
πιθανότατα λόγω και της αναγνώρισης για
πρώτη φορά των λειτουργικών μισθώσεων
ως δικαιώματα χρήσης. Σημειώνεται ότι, με
εξαίρεση τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), το σύνολο των εταιρειών δεν
προέβη σε αναδρομική εφαρμογή του ΔΠΧΑ
16, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει
επηρεαστεί το ενεργητικό του 2018 (ή άλλα
μεγέθη του ισολογισμού, όπως τα ίδια κεφάλαια και οι συνολικές υποχρεώσεις από
μισθώσεις που θα δούμε παρακάτω) από την
εφαρμογή του νέου Προτύπου.
Αυξημένοι εμφανίζονται και οι μέσοι όροι
των ιδίων κεφαλαίων, του συνολικού δανεισμού και των συνολικών υποχρεώσεων για
μισθώσεις. Ειδικά για τις συνολικές μισθώσεις, είναι αξιοσημείωτο το ότι 62 από τις 81
επιχειρήσεις για τη χρήση 2018 εμφάνιζαν
στον ισολογισμό τους μηδενικές υποχρεώσεις για μισθώσεις, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το χρηματοδοτικό εργαλείο της
χρηματοοικονομικής μίσθωσης υποχρησιμοποιείται από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Όσον αφορά την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ο μέσος κύκλος εργασιών του 2019 είναι
ελαφρώς αυξημένος κατά 1%. Αντιστοίχως,
οι συνολικές αποσβέσεις είναι σημαντικά
αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση, κατά 93%, γεγονός το οποίο, λιγότερο
ή περισσότερο, συνδέεται με τις αποσβέσεις
επί των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών
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2019, το οποίο υπολογίζεται με την αφαίρεση
των υποχρεώσεων από λειτουργικές μισθώσεις στις 31/12/2019 από το δημοσιευμένο
παθητικό για το έτος 2019, προκύπτει μια
μέση επίδραση από την εφαρμογή του νέου
Προτύπου στο παθητικό των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο τέλος του 2019 της
τάξεως του 3,7%.
Τέλος, στον Πίνακα 2 βλέπουμε ότι, από
την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, προέκυψαν,
κατά μέσο όρο, νέες ετήσιες αποσβέσεις
και τόκοι ύψους 3 εκ. ευρώ και 0,6 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. Αν και η επίπτωση αυτών
των μεγεθών επί της τελικής κερδοφορίας
των ελληνικών επιχειρήσεων πιθανότατα
δεν είναι σημαντική, αφού σε μεγάλο βαθμό
το άθροισμα των ετήσιων αποσβέσεων και
των τόκων ισούται με τα συνολικά ετήσια
μισθώματα που θα αναγνωρίζονταν ούτως
ή άλλως στα αποτελέσματα, τα μεγέθη αυτά
επιδρούν σημαντικά σε βασικούς αριθμοδείκτες, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

ΜΕΤΑΒΟΛΈΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΔΕΙΚΤΏΝ
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει διάφορους χρηματοοικονομικούς δείκτες που σχετίζονται
με την κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική μόχλευση των εταιρειών του δείγματος
για τις χρήσεις 2018 και 2019, καθώς και την
επίδραση επί των δεικτών από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 στη χρήση 2019. Οι δείκτες
που εξετάζονται είναι οι ακόλουθοι:
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Επισημαίνεται ότι ο δείκτης EBITDA,
που υπολογίσαμε με ενιαίο τρόπο για όλες
τις εταιρείες του δείγματος, σε κάποιες
περιπτώσεις διαφέρει από τον αντίστοιχο
στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων για τις χρήσεις
2018 και 2019. Οι διαφορές οφείλονται στο
ότι ορισμένες επιχειρήσεις συνηθίζουν
να δημοσιεύουν τον λεγόμενο «προσαρμοσμένο δείκτη EBITDA», τον οποίο υπολογίζουν με την αφαίρεση των επιπτώσεων από διάφορα «έκτακτα» γεγονότα και
συναλλαγές.
Ξεκινώντας με τους δείκτες που σχετίζονται με την κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων, βλέπουμε ότι ο μέσος
EBITDA στη χρήση 2019, σε απόλυτους
όρους, είναι μειωμένος σε σχέση με το
2018 από 36,7 σε 18,5 εκ. ευρώ. Εντούτοις,
ο διάμεσος όρος δείχνει μια βελτίωση του
EBITDA για την πλειονότητα των επιχειρήσεων, από 2,6 σε 3,8 εκ. ευρώ. Η βελτίωση στη χρήση 2019 συγκριτικά με το 2018
μεταφράζεται σε μια μέση (διάμεση) αύξηση της τάξεως του 31% (6,7%). Η βελτίωση του EBITDA, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, οφείλεται στη μετατροπή των
μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις,
που περιλαμβάνονται στον EBITDA του
2018, σε αποσβέσεις και τόκους, που δεν
περιλαμβάνονται στον EBITDA του 2019.
Η συνολική επίδραση του ΔΠΧΑ 16 στον
EBITDA φαίνεται από τον προσαρμοσμένο

δείκτης

υπολογισμός

1.

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)

Κέρδη Χρήσης + Φόροι Εισοδήματος + Τόκοι
και Συναφή Έσοδα και Έξοδα + Αποσβέσεις

2.

EBITDA/Κύκλος Εργασιών

(Κέρδη Χρήσης + Φόροι Εισοδήματος + Τόκοι
και Συναφή Έσοδα και Έξοδα + Αποσβέσεις)/
Κύκλος Εργασιών

3.

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity, ROE)

Κέρδη προ Φόρων και Τόκων/Ίδια Κεφάλαια

4.

Απόδοση Περιουσιακών Στοιχείων (Return on Assets,
ROA)

Κέρδη προ Φόρων και Τόκων/Ενεργητικό

5.

Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων (Return on Capital
Employed, ROCE)

Κέρδη προ Φόρων και Τόκων/(Ενεργητικό
Ίδια Κεφάλαια + Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις)

6.

Δείκτης Μόχλευσης = Καθαρός Δανεισμός/Σύνολο
Απασχολούμενων Κεφαλαίων

(Δάνεια και Υποχρεώσεις Μισθώσεων
- Χρηματικά Διαθέσιμα)/(Δάνεια και
Υποχρεώσεις Μισθώσεων - Χρηματικά
Διαθέσιμα + Ίδια Κεφάλαια)

7.

Καθαρός Δανεισμός/Ενεργητικό

(Δάνεια και Υποχρεώσεις Μισθώσεων Χρηματικά Διαθέσιμα)/Ενεργητικό

8.

Καθαρός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια

(Δάνεια και Υποχρεώσεις Μισθώσεων Χρηματικά Διαθέσιμα)/Ίδια Κεφάλαια

9.

Δείκτης Κάλυψης Τόκων

EBITDA/(Έσοδα από Τόκους - Έξοδα για
Τόκους)
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EBITDA για το 2019, ο οποίος υπολογίζεται
με την αφαίρεση των αποσβέσεων των δικαιωμάτων χρήσης και των τόκων των
λειτουργικών μισθώσεων του 2019 από
τον μη προσαρμοσμένο EBITDA. Ο μέσος
προσαρμοσμένος EBITDA του 2019, είναι
μικρότερος από τον μη προσαρμοσμένο
EBITDA κατά 3,6 εκ. ευρώ. Αυτό το ποσό
αντιστοιχεί στην επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 στον δείκτη EBITDA. Συγκρίνοντας τον προσαρμοσμένο EBITDA
του 2019 με τον μη προσαρμοσμένο δείκτη
του 2018, η μέση ποσοστιαία βελτίωση το
2019 είναι πολύ μικρότερη από αυτή του
μη προσαρμοσμένου EBITDA (13%), ενώ
σε διάμεσες τιμές, εμφανίζεται και μια
μικρή χειροτέρευση σε σχέση με το 2018,
της τάξεως του 1%.
Ο δείκτης EBITDA προς τον κύκλο εργασιών του 2019 δείχνει μια ποσοστιαία
μέση βελτίωση της τάξεως του 37% σε
σχέση με το 2018. Εντούτοις, ο διάμεσος
όρος δείχνει ότι, για την πλειονότητα των
επιχειρήσεων, η βελτίωση του δείκτη είναι πολύ μικρότερη (3,5%). Μάλιστα, εάν
υπολογίσουμε τον δείκτη με τον προσαρμοσμένο EBITDA που περιγράψαμε παραπάνω, στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ο δείκτης EBITDA/Κύκλος Εργασιών
έχει χειροτερεύσει από το 2018, όπως
φαίνεται από την αρνητική διάμεση τιμή
(-6,9%) της ποσοστιαίας μεταβολής των
δεικτών μεταξύ των δύο ετών. Συνεπώς,
η βελτίωση που εμφανίζεται το 2019 πρέπει να οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, στη
βελτίωση του EBITDA λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16.
Σε σχέση με τον δείκτη Απόδοσης Ιδίων
Κεφαλαίων (ROE), βλέπουμε μια βελτίωση
το 2019, σε απόλυτους και ποσοστιαίους
όρους, συγκριτικά με το 2018. Η μέση ποσοστιαία αύξηση του δείκτη ανέρχεται
σε 44%. Εντούτοις, όταν υπολογίζουμε
έναν προσαρμοσμένο ROE για το 2019, ο
αριθμητής του οποίου περιέχει τον προσαρμοσμένο ΕΒΙΤ που προκύπτει από την
αφαίρεση του συνόλου των αποσβέσεων
των δικαιωμάτων χρήσης και των τόκων
των λειτουργικών μισθώσεων του 2019
από τον EBIT της χρήσης, παρατηρούμε
ότι, βάσει της διάμεσης τιμής της ποσοστιαίας μεταβολής των δεικτών μεταξύ
των δύο ετών (-15,5%), ο ROE του 2019 έχει
μειωθεί συγκριτικά με το 2018 για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Από αυτήν την
παρατήρηση μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι η βελτίωση του μη προσαρμοσμένου

2019 οφείλεται, σε κάποιον βαθμό, στην
επίδραση του ΔΠΧΑ 16.
Ο τελευταίος δείκτης που εξετάζεται
είναι αυτός της κάλυψης τόκων, ο οποίος έχει χειροτερεύσει, κατά μέσο όρο, το
2019 σε σχέση με το 2018 (6,5 φορές έναντι
8,9). Σε ποσοστιαίους όρους, η μείωση του
μέσου δείκτη ανέρχεται σε 58%. Η μείωση
του μέσου προσαρμοσμένου δείκτη κάλυψης τόκων του 2019, ο οποίος υπολογίζεται με τον προσαρμοσμένο EBITDA
στον αριθμητή και την αφαίρεση των τόκων από λειτουργικές υποχρεώσεις στον
παρονομαστή, είναι ελαφρώς μικρότερη
από αυτή του μη προσαρμοσμένου δείκτη
(6,8 έναντι 6,5 φορές). Ποσοστιαίως, η μείωση του μέσου προσαρμοσμένου δείκτη
του 2019 σε σχέση με το 2018 ανέρχεται
σε 32%. Συμπερασματικά, η μείωση του
δείκτη κάλυψης τόκων συνδέεται, σε κάποιον βαθμό, με τους αυξημένους τόκους
που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου Προτύπου.

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Στη μελέτη αυτή εξετάσαμε την επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 για τις
Μισθώσεις επί των λογιστικών μεγεθών
και των οικονομικών καταστάσεων ενός
δείγματος 81 ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Σε γενικές γραμμές, η επίδραση του νέου Προτύπου ήταν σημαντική.
Ειδικότερα, λογιστικά μεγέθη, όπως το
ενεργητικό, οι συνολικές υποχρεώσεις
από μισθώσεις, οι αποσβέσεις και τα συνολικά έξοδα για τόκους είναι αυξημένα
το 2019 συγκριτικά με το 2018. Η αύξηση
των μεγεθών αυτών σχετίζεται, λιγότερο
ή περισσότερο, με την εφαρμογή του νέου
Προτύπου.
Σημαντική υπήρξε, επίσης, η επίδραση
του ΔΠΧΑ 16 επί βασικών δεικτών που
αφορούν την κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική μόχλευση των ελληνικών
εταιρειών, αλλά και την ικανότητά τους
να καλύπτουν το κόστος των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων. Από την
έρευνά μας είδαμε ότι δείκτες όπως οι
EBITDA, ROE, ROA, ROCE, Μόχλευσης και
Κάλυψης Τόκων έχουν επηρεαστεί, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από το νέο
Πρότυπο για τις Μισθώσεις.
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σης του 2019, για την πλειονότητα των
επιχειρήσεων, δεν έχει αλλάξει σε σχέση
με το 2018 (γύρω στο 30% και για τα δύο
έτη). Σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών, ο
μέσος δείκτης μόχλευσης για το 2019 αυξήθηκε κατά 9,6% συγκριτικά με το 2018. Η
ποσοστιαία αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη για τον προσαρμοσμένο δείκτη μόχλευσης, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις
υποχρεώσεις για λειτουργικές μισθώσεις,
και ισούται με 14,4%. Η αύξηση αυτή του
προσαρμοσμένου δείκτη μόχλευσης δεν
σχετίζεται με το ΔΠΧΑ 16, αλλά πρέπει
να συνδέεται με την αύξηση, κατά μέσο
όρο, του συνολικού δανεισμού, από 152 εκ.
ευρώ στο 2018 σε 164 εκ. ευρώ στο 2019
(βλ. Πίνακα 1).
Ο δείκτης του καθαρού δανεισμού
προς το ενεργητικό του 2019, σε απόλυτους όρους, είναι ελαφρώς αυξημένος σε
σχέση με το 2018 (25,4% έναντι 22,7%). Σε
ποσοστιαίους όρους, η αύξηση του δείκτη
ανέρχεται σε 16,5%. Δεδομένου ότι, στον
καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται οι συνολικές υποχρεώσεις για μισθώσεις, οι
οποίες είναι αυξημένες το 2019 λόγω της
αναγνώρισης των υποχρεώσεων για λειτουργικές μισθώσεις, η αύξηση του δείκτη πρέπει να συνδέεται με την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 16, η οποία αύξησε γενικώς τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου δείκτη του καθαρού ενεργητικού προς ενεργητικό, από τον οποίο έχει
αφαιρεθεί, τόσο στον αριθμητή όσο και
στον παρονομαστή, η επίδραση του νέου
Προτύπου, ο οποίος είναι μικρότερος του
μη προσαρμοσμένου δείκτη (23% έναντι
25,4%).
Με παρόμοιο τρόπο κινείται ο δείκτης
καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Ο
δείκτης του 2019 εμφανίζεται σημαντικά
αυξημένος συγκριτικά με το 2018 (306%
έναντι 110%). Ποσοστιαίως, η αύξηση
του δείκτη ανέρχεται σε 7%. Τα μεγέθη
αυτά δείχνουν αύξηση της μόχλευσης
των ελληνικών επιχειρήσεων το 2019.
Σημαντικά αυξημένος εμφανίζεται και ο
προσαρμοσμένος δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια του 2019, ο οποίος υπολογίζεται χωρίς τις υποχρεώσεις
για λειτουργικές μισθώσεις. Εντούτοις, ο
προσαρμοσμένος δείκτης είναι ελαφρώς
μικρότερος του μη προσαρμοσμένου
(300% έναντι 306%), γεγονός που υποδεικνύει ότι η αύξηση του εν λόγω δείκτη το
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ROE του 2019 πρέπει να σχετίζεται, σε
κάποιο βαθμό, με τη μετατροπή μέρους
των εξόδων για μισθώματα σε τόκους
λειτουργικών μισθώσεων, που πλέον
δεν επηρεάζουν τον δείκτη ROE, η οποία
προέκυψε από την εφαρμογή του νέου
Προτύπου για τις μισθώσεις.
Ο μέσος δείκτης Απόδοσης των Περιουσιακών Στοιχείων (ROA) του 2019 είναι μειωμένος σε σχέση με το 2018 (2,8%
έναντι 3,5%). Ακόμη πιο μειωμένος είναι
ο μέσος προσαρμοσμένος ROA (1,9%), ο
αριθμητής του οποίου περιέχει τον προσαρμοσμένο ΕΒΙΤ της προηγούμενης παραγράφου και ο παρονομαστής το προσαρμοσμένο ενεργητικό που περιγράψαμε
παραπάνω. Επίσης, με εξαίρεση τη μέση
ποσοστιαία μεταβολή του μη προσαρμοσμένου ROA μεταξύ 2018 και 2019 (21%),
τόσο η διάμεση ποσοστιαία μεταβολή του
μη προσαρμοσμένου ROA όσο και η μέση
και διάμεση ποσοστιαία μεταβολή του
προσαρμοσμένου ROA δείχνουν ότι, κατά
βάση, ο δείκτης αυτός έχει χειροτερεύσει
για την πλειονότητα των εταιρειών στην
χρήση 2019. Το γεγονός αυτό σχετίζεται,
σε σημαντικό βαθμό, με την αύξηση του
ενεργητικού, ήτοι του παρονομαστή του
δείκτη, από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16.
Ο μέσος δείκτης Απόδοσης Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROCE) του 2019 είναι
βελτιωμένος, σε απόλυτες τιμές, σε σχέση
με το 2018 (19,6% έναντι 4,5%). Ποσοστιαίως, η αύξηση του μέσου ROCE του 2019
αγγίζει το 246%. Εντούτοις, σε διάμεσες
τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη
μεταξύ 2018 και 2019 είναι αρνητική. Περαιτέρω, η χρήση ενός προσαρμοσμένου
ROCE για το 2019, του οποίου ο αριθμητής
είναι ο προσαρμοσμένος ΕΒΙΤ που είδαμε
παραπάνω, ενώ ο παρονομαστής υπολογίζεται με την αφαίρεση των υποχρεώσεων για λειτουργικές μισθώσεις από το
άθροισμα ιδίων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μας δείχνει
ότι η βελτίωση του δείκτη μέσα στο 2019
είναι πολύ μικρότερη (82% σε ποσοστιαίους όρους). Κατά συνέπεια, μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι η επίδραση της εφαρμογής του νέου Προτύπου στη βελτίωση
του δείκτη ROCE είναι σημαντική.
Προχωρώντας με τους δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης, βλέπουμε
ότι, σε απόλυτους όρους, ο μέσος δείκτης
μόχλευσης του 2019 είναι μικρότερος από
αυτόν του 2018 (-1% έναντι 42%). Σε όρους
διάμεσων τιμών, όμως, ο δείκτης μόχλευ-
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ΕΚΛΟΓΈΣ ΗΠΑ ΚΑΙ Ε.Ε.
προεδρία Μπάιντεν αναμένεται να οδηγήσει σε μια θεμελιώδη μετατόπιση από την
αντιπαλότητα και τη συναλλακτική δυναμική των εμπορικών σχέσεων
Ε.Ε. - ΗΠΑ, όπως διαμορφώθηκαν κατά
την διακυβέρνηση Τραμπ. Ε.Ε. και ΗΠΑ είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν αμοιβαία
αποδεκτές λύσεις σε εκκρεμείς εμπορικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων
των εξαγωγών χάλυβα και αλουμινίου
από την Ε.Ε., καθώς και των επιδοτήσεων Airbus - Boeing. Ο Άντονι Μπλίνκεν,
κορυφαίος σύμβουλος της εκστρατείας
Μπάιντεν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει
να επιδιώξουν την ανοικοδόμηση των
εμπορικών σχέσεων με την Ε.Ε., τερματίζοντας τις διαφορές και εστιάζοντας στην
αντιμετώπιση υφιστάμενων ανισορροπιών, όπως στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων: «Η Ε.Ε. είναι η μεγαλύτερη αγορά
στον κόσμο. Πρέπει να βελτιώσουμε τις
οικονομικές μας σχέσεις. [...] Και πρέπει
να τερματίσουμε έναν τεχνητό εμπορικό
πόλεμο που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ
[...]. Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα
με την Ε.Ε. που σχετίζεται με τη διαρκή,
αυξανόμενη ανισορροπία στο εμπόριο
γεωργικών αγαθών, λόγω κανόνων που
μας εμποδίζουν να πουλάμε αγαθά όπου
είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί». Παρότι
υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι η προεδρία Μπάιντεν θα οδηγήσει σε μια συνολική βελτίωση στις εμπορικές σχέσεις
Ε.Ε. - ΗΠΑ, οι αναλυτές συμφωνούν ότι
μια γρήγορη επιστροφή στις διαπραγματεύσεις για ολοκληρωμένη εμπορική
συμφωνία, όπως η Διατλαντική Εταιρική

64

Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, είναι
πολύ απίθανη.
Ένα μήνα μετά την εκλογή Μπάιντεν, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια φιλόδοξη πρόταση για μια Νέα Διατλαντική
Ατζέντα για την Παγκόσμια Αλλαγή, που
θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
και θα ξεκινήσει με μια σύνοδο κορυφής
Ε.Ε. - ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του
2021. Η πρόταση περιλαμβάνει διμερή
συνεργασία για την αντιμετώπιση της
Covid-19, καθώς και μια κοινή διατλαντική δέσμευση για την επίτευξη μηδενικών
εκπομπών έως το 2050. Αυτό θα αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης διατλαντικής
ατζέντας πράσινου εμπορίου, την οποία
η Επιτροπή προτείνει να ξεκινήσει στα
μέσα του 2021, κάτι που θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε κοινή πρωτοβουλία
για το Εμπόριο και το Κλίμα στο πλαίσιο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
και σε μέτρα για την αποφυγή διαρροών
άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε
επίσης από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ να ανανεώσουν τη συνεργασία τους στον τομέα
των κανονισμών και των προτύπων, αρχίζοντας από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και τη δημιουργία ενός νέου
Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας
Ε.Ε. - ΗΠΑ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, την ανάπτυξη συμβατών προτύπων
και την προώθηση της καινοτομίας.

ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΣΥΜΦΩΝΊΑ Ε.Ε. - ΚΊΝΑΣ
Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, η Ε.Ε. και η
Κίνα ολοκλήρωσαν «καταρχήν» διαπραγματεύσεις για μια Συνολική Συμφωνία για

τις Επενδύσεις (ΣΣΕ).
Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά,
η ΣΣΕ «κλειδώνει» το επίπεδο απελευθέρωσης των επενδύσεων που έφτασε η
Κίνα τα τελευταία 20 χρόνια και αποτρέπει τυχόν οπισθοδρόμηση. Η συμφωνία
επιτρέπει επίσης στην Ε.Ε. να καταφύγει
σε μηχανισμό επίλυσης διαφορών για
την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει
η Κίνα. Επιπλέον, η Ε.Ε. εξασφάλισε νέα
ανοίγματα και δεσμεύσεις πρόσβασης
στην αγορά, όπως η εξάλειψη των ποσοτικών περιορισμών, των ανώτατων ορίων
κατοχής μετοχών ή των απαιτήσεων για
τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες σε διάφορους τομείς, ιδίως στον τομέα των κατασκευών, που αντιπροσωπεύουν περίπου
το ήμισυ των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
(ΑΞΕ) που πραγματοποιεί η Ε.Ε. στην Κίνα.
Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις συμμετοχής σε κοινοπραξίες και τα ανώτατα όρια
κατοχής μετοχών έχουν επίσης καταργηθεί για τραπεζικές χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, συναλλαγές σε κινητές αξίες,
ασφάλιση, αντασφάλιση, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η Κίνα συμφώνησε επίσης να παρέχει εγχώριες υπηρεσίες υπολογιστικού
νέφους (cloud) σε ξένες επενδύσεις της
Ε.Ε., με την επιφύλαξη ανώτατου ορίου
κατοχής μετοχών έως 50%. Επιπλέον, η
Κίνα θα δεσμεύσει την πρόσβαση στην
αγορά για υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και η συμφωνία θα περιλαμβάνει ρήτρα «τεχνολογικής ουδετερότητας»,
που θα διασφαλίσει ότι τα ανώτατα όρια
κατοχής μετοχών που επιβάλλονται για
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών προστιθέμε-

εμπόριο πλαστών αγαθών.
Για την Κίνα, η συμφωνία κλειδώνει τον
υφιστάμενο βαθμό ανοίγματος της Ε.Ε.
έναντι των κινεζικών ΑΞΕ, σε μια στιγμή
που η Ε.Ε. στοχεύει στην ενίσχυση της
εργαλειοθήκης της για τον έλεγχό τους.
Επίσης, η Κίνα εξασφάλισε νέα ανοίγματα
στις ΑΞΕ από την πλευρά της Ε.Ε. σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια. Ωστόσο, το άνοιγμα της
Ε.Ε. για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
είναι περιορισμένο (ανώτατο όριο στο 5%
για κάθε αγορά μέλος της Ε.Ε.) και εξαρτάται από το αμοιβαίο άνοιγμα από την Κίνα.
Ενώ η συμφωνία έχει σφραγιστεί «πολιτικά», ένα πλήρες νομικό κείμενο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για κάποιο
χρονικό διάστημα και οι διαδικασίες επικύρωσης από την πλευρά της Ε.Ε. ίσως
είναι παρατεταμένες.
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Η ΣΣΕ επιβάλλει σημαντικές υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τις κινεζικές
επιδοτήσεις στον τομέα των υπηρεσιών.
Η Κίνα δεσμεύτηκε, επίσης, να ενισχύσει
τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα και
την αμεροληψία σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις. Η ΣΣΕ θα περιλαμβάνει κανόνες
διαφάνειας σχετικά με τα κανονιστικά
και διοικητικά μέτρα, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιμότητα, καθώς και κανόνες για τη διαδικαστική αμεροληψία και το δικαίωμα
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, που θα αφορά
επίσης και υποθέσεις ανταγωνισμού.
O επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε., Βάλντις
Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η συμφωνία
δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ορισμένα βασικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως
η πλεονάζουσα παραγωγή χάλυβα, η άνιση
πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις και το
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νης αξίας δεν θα εφαρμόζονται σε άλλες
υπηρεσίες, όπως χρηματοοικονομικές,
logistics, ιατρικές κ.λπ., εάν προσφέρονται διαδικτυακά.
Η Κίνα θα εξαλείψει επίσης τις απαιτήσεις συμμετοχής σε κοινοπραξίες για συγκεκριμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών
οργάνωσης και διοίκησης. Επίσης, η ΣΣΕ
θα επιτρέψει σε σημαντικό βαθμό την
κινητικότητα των εργαζομένων: στους
διευθυντές και τους ειδικούς των εταιρειών της Ε.Ε. θα επιτρέπεται να εργάζονται έως και τρία χρόνια σε κινεζικές
θυγατρικές, χωρίς περιορισμούς, όπως οι
έλεγχοι στην αγορά εργασίας ή οι ποσοστώσεις. Οι εκπρόσωποι των επενδυτών
της Ε.Ε. θα μπορούν να επισκέπτονται
ελεύθερα την Κίνα πριν πραγματοποιήσουν μια επένδυση.
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Η συμφωνία θεωρήθηκε από πολλούς
ως διπλωματικό «χαστούκι» της Ε.Ε. προς
τις ΗΠΑ, γεγονός που υπονομεύει σε κάποιο βαθμό την αξιοπιστία της έκκλησης
της Ε.Ε. για μια νέα εποχή διατλαντικής
συνεργασίας. Η κυβέρνηση Μπάιντεν,
μάλιστα, εξέφρασε ανησυχίες για τη
συμφωνία, λίγο πριν από την επίσημη
σύναψή της. Αντίθετα, οι πηγές της Ε.Ε.
υποστήριξαν ότι η συμφωνία φέρνει την
Ε.Ε. μόνο σε «ίσους όρους ανταγωνισμού»
με τις ΗΠΑ όσον αφορά τις στρατηγικές
σχέσεις της με την Κίνα, διασφαλίζοντας παρόμοιες δεσμεύσεις με εκείνες
της συμφωνίας Φάσης Ι ΗΠΑ - Κίνας, που
συνήφθη κατά τη διακυβέρνηση Τραμπ.
Η συμφωνία θεωρείται από πολλούς παρατηρητές ως διπλωματική «νίκη» για το
Πεκίνο, που κατάφερε να εμποδίσει τη
ΣΣΕ από το να χρησιμοποιηθεί ως μέσο
για τη διατλαντική συνεργασία και ένα
πρώτο επιτυχημένο αποτέλεσμα της
προσπάθειας Μπάιντεν να συντονιστεί
με στρατηγικούς εταίρους στην Ευρώπη
για να αντιμετωπίσει την Κίνα.

ΨΉΦΙΣΜΑ ΕΠΑΝΕΞΈΤΑΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ Ε.Ε.
Στις 26 Νοεμβρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) ενέκρινε ψήφισμα
σχετικά με την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της Ε.Ε. Το ψήφισμα αντικατοπτρίζει τη συνολική υποστήριξη του
Ε.Κ. στην ατζέντα «Ανοικτή στρατηγική
αυτονομία» της Επιτροπής και την κάλεσε
να διερευνήσει τρόπους με τους οποίους
μπορεί να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των
διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού της Ε.Ε.
Το Ε.Κ. τόνισε επίσης την υποστήριξή του
για «υποχρεωτική οριζόντια επιμέλεια σε
επίπεδο Ε.Ε. για όλες τις εταιρείες που

66

42

δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά».
Το ψήφισμα αναγνώρισε τις ΗΠΑ ως
τον «σημαντικότερο στρατηγικό εταίρο
της Ε.Ε.», προσθέτοντας ότι «αυτή η σχέση χαρακτηρίζεται επί του παρόντος από
εντάσεις. [Ως εκ τούτου, το Ε.Κ.] καλεί
την Επιτροπή να [...] καταρτίσει μια θετική εμπορική ατζέντα Ε.Ε. - ΗΠΑ, πέρα
από τις μειώσεις δασμών, καθώς μια ευρύτερη συμφωνία συνεργασίας θα ήταν
ιδιαίτερα ωφέλιμη [...]». Επίσης, τόνισε «τη
σημασία της στρατηγικής σχέσης της Ε.Ε.
με την Κίνα ως ανταγωνιστή, εταίρο και
συστημικό αντίπαλο. [Ως εκ τούτου, το
Ε.Κ.] καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει
μια ειδική ομάδα εργασίας της Κίνας, με
βάση την αντίστοιχη του Ηνωμένου Βασιλείου, για να διασφαλίσει την ενότητα
και τη συνοχή των μηνυμάτων σε όλα τα
επίπεδα και σε όλες τις μορφές ενόψει
μιας κοινής και ενοποιημένης πολιτικής
της Ε.Ε. έναντι της Κίνας· τονίζει δε ότι οι
εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις της
Ε.Ε. απαιτούν πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Τέλος, συμπεριέλαβε την υποστήριξη
του Ε.Κ. σχετικά με «νέες πρωτοβουλίες
που χρησιμοποιούν την εμπορική πολιτική προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη φιλόδοξων κλιματικών στόχων
[της Ε.Ε.]», συμπεριλαμβανομένου του
μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής
άνθρακα και της αποτελεσματικής εφαρμογής των κεφαλαίων για το εμπόριο και
τη βιώσιμη ανάπτυξη στις συμφωνίες
ελεύθερων συναλλαγών.

ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ Ε.Ε. - ΗΝΩΜΈΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
Στις 24 Δεκεμβρίου 2020, η Ε.Ε. και το

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, ένα μέρος
μπορεί γρήγορα να υιοθετήσει μονομερώς
«διορθωτικά μέτρα» εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επιδότηση έχει ή θα προκαλέσει
σημαντική αρνητική επίδραση στο εμπόριο ή τις επενδύσεις μεταξύ των μερών.
Στο τέλος, ένα διαιτητικό δικαστήριο
μπορεί να αποφασίσει εάν το διορθωτικό
μέτρο ήταν συμβατό με τη συμφωνία. Τα
μέρη συμφώνησαν επίσης σε μια κοινή
πολιτική δήλωση που καλύπτει τους ελέγχους των επιδοτήσεων και προσφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων
όπου η κρατική ενίσχυση μπορεί να είναι
αποδεκτή.
Η συμφωνία ενσωματώνει το σχέδιο
δράσης του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της
φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση
κερδών και τις σχετικές απαιτήσεις αναφοράς από χώρα σε χώρα από εταιρείες,
καθώς και την εκτεταμένη ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών
αρχών. Επιπλέον, τα μέρη διατύπωσαν σε
ξεχωριστή κοινή δήλωση συγκεκριμένες
αρχές για την καταπολέμηση επιβλαβών
φορολογικών καθεστώτων και επιβεβαίωσαν από κοινού τη δέσμευσή τους να
εφαρμόσουν αυτές τις αρχές.
Τέλος, συμπεριλήφθηκε μια δεσμευτική και εκτελεστή δέσμευση για τη μη
υποβάθμιση θεμάτων που αφορούν τα
εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα, το
περιβάλλον και το κλίμα, διασφαλίζοντας
ότι τα τρέχοντα επίπεδα προστασίας στην
Ε.Ε. και στο Η.Β. θα συνεχίσουν να τηρούνται και μελλοντικά θα επαυξηθούν.

           2021

νούν να αναγνωρίσουν τους κανόνες του
ενός και του άλλου, διαδικασία γνωστή
ως «αμοιβαιότητα», που θα επέτρεπε στον
χρηματοοικονομικό κλάδο να πραγματοποιεί συναλλαγές πέρα από τα σύνορα.
Το δικαίωμα απόκτησης «διαβατηρίου» (passporting), που επέτρεπε στις
αγγλικές εταιρείες χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών την αυτόματη πρόσβαση στην
ενιαία αγορά, έχει καταργηθεί, όπως και
η Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών
Προσόντων (MRPQs), ο μηχανισμός που
επέτρεπε σε διάφορους επαγγελματίες
να αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά τους
προσόντα σε διάφορα κράτη μέλη. Ένα συνοπτικό έγγραφο από την Ε.Ε. σχετικά με
τη συμφωνία Ε.Ε.-Η.Β. αναφέρει ότι θα
υπάρξουν «διευκολύνσεις για βραχυπρόθεσμα επαγγελματικά ταξίδια και προσωρινές αποσπάσεις εργαζομένων υψηλής
εξειδίκευσης». Η πλευρά του Η.Β. δήλωσε: «Από τις αρχές του 2021, η κυβέρνηση
θα παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση στις
εποπτικές αρχές και τους επαγγελματικούς φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου»
σχετικά με τον τρόπο χρήσης κανόνων
MRPQ στο πλαίσιο της συμφωνίας.
Υπάρχει μια διάταξη για τη ροή των δεδομένων έως ότου οι δύο πλευρές αποφασίσουν ότι οι κανόνες προστασίας των
δεδομένων είναι αρκετά ισχυροί ώστε να
επιτρέπεται η μετακίνησή τους μεταξύ
του Η.Β. και Ε.Ε. Αλλά αυτή η προσωρινή
διάταξη δεν θα διαρκέσει «περισσότερο
από 6 μήνες», σύμφωνα με το Η.Β.
Οι διατάξεις της πολιτικής ανταγωνισμού που περιλαμβάνονται στη συμφωνία
είναι ίδιες με εκείνες που αναφέρονται
στις Συνθήκες της Ε.Ε., όπως η απαγόρευση των καρτέλ και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) κατέληξαν σε
εμπορική συμφωνία για τη μετά Brexit
εποχή, η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η συμφωνία εγκρίθηκε γραπτώς από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στις 29
Δεκεμβρίου, αλλά θα ήταν αδύνατο για
το Ε.Κ. να μελετήσει προσεκτικά και να
ψηφίσει τη συμφωνία εγκαίρως προκειμένου να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου.
Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να εφαρμοστεί προσωρινά η συμφωνία από την 1η Ιανουαρίου έως τις 28
Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου οι ευρωβουλευτές να εξετάσουν και να ψηφίσουν
για τη συμφωνία στις αρχές του 2021. Η
συμφωνία καλύπτει μόνο τομείς αρμοδιότητας της Ε.Ε., πράγμα που σημαίνει ότι
τα εθνικά κοινοβούλια δεν χρειάζεται να
επικυρώσουν τη συμφωνία προκειμένου
να τεθεί σε πλήρη ισχύ. Το Κοινοβούλιο
του Η.Β. ενέκρινε τη συμφωνία στις 30
Δεκεμβρίου.
Η συμφωνία επιτρέπει το εμπόριο αγαθών χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις,
εφόσον τα αγαθά αυτά πληρούν συγκεκριμένους κανόνες προέλευσης. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αυτοπιστοποιείται, γεγονός
που καθιστά ευκολότερη τη συμμόρφωση
των επιχειρήσεων με τους κανόνες.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες, με την έξοδο από την ενιαία αγορά, κατέστη σαφές
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
ότι το Η.Β. έχασε κάποια πρόσβαση στην
αγορά για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτό εξακολουθεί να
ισχύει, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για
τον τομέα στη συμφωνία. Αντ’ αυτού, τα
μέρη συμφώνησαν να προσπαθήσουν να
καταλήξουν σε μνημόνιο συνεργασίας
έως τον Μάρτιο του 2021, που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι δύο πλευρές συμφω-
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Η κυβερνοασφάλεια στη ναυτιλία:
Φλέγον ζήτημα στα χρόνια του
ψηφιακού μετασχηματισμού
ΘΟΔΩΡΉΣ ΣΤΕΡΓΊΟΥ
Director, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΑΣΤΥΦΊΔΗΣ
Manager, Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG

Η

ναυτιλία, αποτελώντας έναν από
τους σημαντικότερους κλάδους
μεταφοράς αγαθών και επιβατών σε παγκόσμιο επίπεδο, εξελίσσεται γοργά, με άρμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό ενδοεταιρικών διαδικασιών
αλλά και πλοίων. Η ολοένα και ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας για την υποστήριξη
των επιχειρησιακών και επιχειρηματικών
διαδικασιών καθιστά απαραίτητη τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας
και διαθεσιμότητας των πληροφοριών και
την ανάγκη για αποτελεσματικό σχεδιασμό
της ασφάλειας πληροφοριών βάσει αξιολόγησης των κινδύνων. Είναι χαρακτηριστικό
ότι τα τελευταία τρία χρόνια (2017-2020) οι
κυβερνοεπιθέσεις με στόχο τις ναυτιλιακές
εταιρείες έχουν σημειώσει κατακόρυφη αύξηση, της τάξης του 900%, σε σχέση με την
κατάσταση προ πενταετίας.
Παρότι μερικοί από τους μεγαλύτερους
ναυτιλιακούς οργανισμούς έχουν πέσει
θύματα κυβερνοεπιθέσεων, συνεχίζει να
πλανάται η πεποίθηση, σε πολλές εταιρείες
του χώρου, ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να
συμβεί σε αυτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η
κυβερνοασφάλεια να μη λαμβάνεται υπόψη
στη συνολική αξιολόγηση κινδύνου του οργανισμού, θεωρώντας ότι αποτελεί καθαρά
θέμα τεχνολογικής φύσεως, κάτι το οποίο
όμως δεν είναι ακριβές.
Ο κάθε οργανισμός, προκειμένου να διαφυλάξει τα περιουσιακά του στοιχεία, αλλά
και την εύρυθμη λειτουργία του από κυβερνοεπιθέσεις, θα πρέπει πρώτα να φροντίσει
να θωρακίσει τις τρεις κυριότερες γραμμές
άμυνάς του, οι οποίες είναι:
- Ο άνθρωπος,
- Η τεχνολογία,
- Οι διαδικασίες.
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Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κινητήρια δύναμη κάθε οργανισμού, αλλά και το
καθοριστικότερο συστατικό ώστε όλες οι
επιχειρηματικές δραστηριότητες να εκτελούνται με συνέπεια και ακρίβεια. Η εκπαίδευση του προσωπικού των περισσότερων
ναυτιλιακών σε θέματα κυβερνοασφάλειας
είναι ελλιπής. Αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι κυβερνοεγκληματίες γνωρίζουν και
το εκμεταλλεύονται κατά το πρώτο κύμα
επιθέσεών τους, το οποίο έχει και πολύ υψηλό δείκτη επιτυχίας. Επιθέσεις κοινωνικής
μηχανικής (social engineering), κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι αυτές
που έχουν θέσει σε κίνδυνο την επιχειρηματική δραστηριότητα μερικών από τους
μεγαλύτερους ναυτιλιακούς οργανισμούς.
Είναι επιτακτική ανάγκη όλο το προσωπικό,
τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά, να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται σε θέματα
κυβερνοασφάλειας με παραδείγματα ανάλογα με τα καθήκοντά του. Με αυτόν τον τρόπο
διαμορφώνεται θετική κουλτούρα κυβερνοασφάλειας στον οργανισμό και τον καθιστά
πιο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση
προκλήσεων και τεχνασμάτων κυβερνοεγκληματιών, όντας σε θέση να αναγνωρίσει
άμεσα απειλές τέτοιου είδους.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Το κύμα της ψηφιοποίησης, όπως είναι
αναμενόμενο, έρχεται να αναδιαμορφώσει
τον τρόπο που χρησιμοποιείται η τεχνολογία,
καθιστώντας την εργαλείο επιχειρηματικής
ανάπτυξης. Τα μέχρι πρόσφατα απομονωμένα συστήματα ενός πλοίου (OT Operations)
αρχίζουν να παλαιώνουν και η συντήρησή
τους τα καθιστά ασύμφορα σε σχέση με το
τι μπορούν να προσφέρουν τα αντίστοιχα

συστήματα τελευταίας γενιάς. Ο ΟΤ κόσμος,
σε συνδυασμό με τις ΙΙοΤ (Industrial Internet
of Things) λύσεις, αρχίζει να αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας του πλοίου, καθώς πλέον
μπορούν τα συστήματα αυτά να επικοινωνούν και να ελέγχονται από τη στεριά μέσω
των παρόχων δορυφορικής επικοινωνίας
(airtime providers). Αυτό αυτομάτως εκθέτει
τα πλοία σε ένα μεγάλο φάσμα κυβερνοαπειλών, καθώς το βασικό κανάλι επικοινωνίας
είναι το Διαδίκτυο. Ο αριθμός των αναγνωρισμένων ευπαθειών στα ΟΤ συστήματα
του πλοίου (π.χ. AIS, ECDIS κ.λπ.) αυξάνεται
συνεχώς, προσθέτοντας απειλές που μπορούν δυνητικά να πλήξουν την ασφάλεια του
πλοίου αλλά και του πληρώματος. Αν στην
όλη εξίσωση προστεθούν και τα ΙΤ συστήματα (email, CRM κ.λπ.) το πεδίο του κινδύνου
μεγαλώνει αρκετά, τόσο για το πλοίο όσο και
για την υποδομή στη στεριά. Είναι σημαντικό
λοιπόν να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
για τον τρόπο που τα συστήματα (IT και OT)
θωρακίζονται από κακόβουλες επιθέσεις,
ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν και
οι αντίστοιχοι μηχανισμοί έγκυρης αναγνώρισης των εν λόγω απειλών. Δεν είναι λίγα
τα παραδείγματα εταιρειών του κλάδου που
έπεσαν θύμα κυβερνοεπιθέσεων, με πολύ
πρόσφατο παράδειγμα την επίθεση τύπου
ransomware στην εταιρεία κρουαζιέρας
Carnival.

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Η ανάγκη της επικοινωνίας και της εναρμόνισης του ανθρώπινου, του τεχνολογικού
και του κανονιστικού παράγοντα, μας φέρνει
στο σημείο όπου θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες στον ναυτιλιακό κλάδο σε σχέση με την
ασφάλεια των πληροφοριών. Υπενθυμίζουμε

πολύ γρήγορα η διοίκηση της εταιρείας θα
έπρεπε να κληθεί να δώσει εξηγήσεις και
να διαχειριστεί την κρίση.
Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένα φλέγον ζήτημα στις
μέρες μας για τον τομέα της ναυτιλίας, το
οποίο δυνητικά μπορεί να έχει σημαντικές
επιπτώσεις στις κρίσιμες δραστηριότητες
των ναυτιλιακών εταιρειών. Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο
το τμήμα πληροφορικής των ναυτιλιακών,
αλλά ένας τομέας που πρέπει να παρακολουθείται στενά από τη διοίκηση, ορίζοντας
δείκτες και κανόνες λειτουργίας με στόχο
την ασφάλεια τόσο των επιχειρηματικών
λειτουργιών όσο και του ίδιου του προσωπικού. Ταυτόχρονα, γίνεται κατανοητό ότι η
κυβερνοασφάλεια οφείλει να αποτελεί πλέον
μέρος του επιχειρηματικού κινδύνου μιας
ναυτιλιακής εταιρείας αλλά και το όχημά
της για τη διασφάλιση της συνέχειας των
δραστηριοτήτων της.
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ώστε να ορίζονται συγκεκριμένοι στρατηγικοί δείκτες παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας του οργανισμού (KPIs ή KRIs) στο
σύνολό του (γραφεία και πλοία).
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, αναλογιστείτε το σενάριο όπου
ένα πλοίο, πλέοντας στη θάλασσα, πέφτει
θύμα κυβερνοεπίθεσης και λόγω αυτής το
οποιοδήποτε λιμάνι τού αρνείται τον ελλιμενισμό σε αυτό. Αυτό θα συνέβαινε διότι
αν στα συστήματα του πλοίου έχει εγκατασταθεί κάποιο κακόβουλο λογισμικό (π.χ.
malware), τότε, από τη στιγμή που θα έδενε
στο λιμάνι, αυτομάτως θα γινόταν σύνδεση με το τοπικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να
μεταφερθεί το πρόβλημα και σε αυτό, μολύνοντας τους πληροφοριακούς πόρους με
το ίδιο κακόβουλο λογισμικό. Και αν αυτό το
περιστατικό γινόταν η αιτία να υποκλαπούν
ευαίσθητα ή προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα, τότε σίγουρα το τμήμα πληροφορικής
θα ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας, καθώς
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ότι ο IMO, αντιλαμβανόμενος τις προκλήσεις
του κλάδου, έχει ορίσει αυστηρές προθεσμίες (Ιανουάριος 2021) ώστε οι ναυτιλιακές να
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την
κυβερνοασφάλειά τους. Είναι ανάγκη λοιπόν να αναπτυχθούν νέες ή να ανανεωθούν
οι υπάρχουσες διαδικασίες και πολιτικές
ασφάλειας, ώστε να προσδώσουν μια κοινή
πορεία για την αντιμετώπιση των κινδύνων
που δύνανται να πλήξουν την ασφάλεια των
πληροφοριών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μέσα από ένα ώριμο πλαίσιο διακυβέρνησης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISMS,
Information Security Management System),
το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα βασικά συστατικά της ασφάλειας πληροφοριών, ήτοι
εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα. Μέσα από αυτό το πλαίσιο είναι
σημαντικό να αναγνωρισθούν οι πραγματικές απειλές, καθώς και ο αντίκτυπος που
συνεπάγεται για κάθε οργανισμό. Επιπλέον,
θα πρέπει να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο
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Deloitte Human Capital
Trends 2021
Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 61% ΤΩΝ ΑΝΏΤΕΡΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΏΝ, ΣΤΟΝ ΑΠΌΗΧΟ ΤΟΥ COVID-19

Ω

ς αποτέλεσμα της πρωτόγνωρης
αναδιοργάνωσης που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 στην
απασχόληση, οι οργανισμοί
εφαρμόζουν νέους τρόπους εργασίας. Η
διοίκηση (C-Suite) λαμβάνει δράσεις για
να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της εργασίας, καθώς τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού βρίσκονται πλέον στην κορυφή
της ατζέντας της. Τα ανώτερα στελέχη
συνεργάζονται στενά με τη διοίκηση και
σχεδιάζουν ανθρωποκεντρικές στρατηγικές με στόχο την πιο αποτελεσματική
προσαρμογή των οργανισμών στη συνεχή
αναδιοργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
Η παγκόσμια έρευνα Deloitte Human
Capital Trends 2021, φέτος έχει τίτλο «Η
κοινωνική επιχείρηση σε έναν κόσμο που
έχει διαταραχθεί» (The social enterprise
in a world disrupted) και εξετάζει πώς οργανισμοί και ηγέτες μπορούν να αξιοποιήσουν τα διδάγματα της πανδημίας για να
επαναπροσδιορίσουν την εργασία, στρέφοντας την προσοχή τους από την επιβίωση
στην ευημερία.
Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα
από 3.600 στελέχη σε 96 χώρες, ανάμεσα
στα οποία άνω των 1.200 ανώτατων διοικητικών στελεχών και μελών διοικητικών
συμβουλίων. Για πρώτη φορά, οι επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων 233 διευθυνόντων συμβούλων, ξεπέρασαν σε ποσοστό τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού
(56% έναντι 44%) που συμμετείχαν στην
έρευνα –επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού
στη λήψη οργανωσιακών αποφάσεων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ
ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ
Τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού
απασχολούν έντονα την ηγεσία, αλλάζοντας τις οργανωσιακές προοπτικές σε
σχέση με την ετοιμότητα. Το 17% των στελεχών δήλωσαν ότι οι οργανισμοί τους θα
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επικεντρωθούν στον προγραμματισμό για
ενδεχόμενα με μεγάλο αντίκτυπο (6% προ
πανδημίας). Σχεδόν τα μισά (47%) από τα
στελέχη δήλωσαν ότι οι οργανισμοί τους
σχεδιάζουν να επικεντρωθούν σε πολλαπλά σενάρια, ποσοστό που υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 23% προ πανδημίας.
Ωστόσο, για να πετύχουμε τη μεταβολή
ετοιμότητας πρέπει να απελευθερώσουμε
τη δυναμική κάθε ανθρώπου, εστιάζοντας
στις δεξιότητές του. Σχεδόν 3 στα 4 στελέχη (72%) προσδιόρισαν την ικανότητα
των ανθρώπων τους να προσαρμόζονται,
να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να
αναλαμβάνουν νέους ρόλους ως προτεραιότητα για τη διαχείριση μελλοντικών
αλλαγών. Ωστόσο, μόνο το 17% αυτών των
ίδιων στελεχών δήλωσε ότι ο οργανισμός
τους ήταν πολύ έτοιμος να βοηθήσει στην
προσαρμογή και στην εκπαίδευση των
εργαζομένων ώστε να αναλάβουν νέους
ρόλους, υποδεικνύοντας μια ουσιαστική
διαφορά μεταξύ των προτεραιοτήτων των
επικεφαλής και του τρόπου με τον οποίο
οι οργανισμοί τους υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ανθρώπων τους στην πράξη.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΊΝΑΙ
ΚΡΊΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ ΝΈΑΣ
ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗΣ
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
(HR) ασπάζεται τον νέο κρίσιμο ρόλο του
ανασχεδιασμού της εργασίας και δίνει μια
νέα κατεύθυνση για το εργατικό δυναμικό.
Λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης
των προκλήσεων του Covid-19, το ποσοστό
των στελεχών HR που είναι πολύ σίγουροι
για την ικανότητα του τμήματος να αντιμετωπίζει μελλοντικές αλλαγές για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια διπλασιάστηκε, από 1
στα 8 το 2019, σε σχεδόν 1 στα 4 το 2020.
Το ποσοστό που δεν είχε εμπιστοσύνη στο
τμήμα HR μειώθηκε από 26% το 2019 σε
12% το 2020. Η προώθηση αυτής της οργανωσιακής αλλαγής απαιτεί συνεργασία
όλων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Τα στελέχη αναγνώρισαν την ηγεσία

ως τον κορυφαίο παράγοντα που προωθεί
την αλλαγή. Ωστόσο, έχουν εντοπίσει ορισμένα εμπόδια, όπως για παράδειγμα τις
υπερβολικά πολλές ανταγωνιστικές προτεραιότητες (57%), την έλλειψη ετοιμότητας (43%) και την έλλειψη οράματος για το
μέλλον (27%).

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΌ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Τα στελέχη επανεξετάζουν τον τρόπο με
τον οποίο μπορούν να συνδυάσουν τους
ανθρώπους με την τεχνολογία, ώστε να
αλληλοσυμπληρώνονται και να συμβάλλουν στην εξέλιξη των οργανισμών. Το
61% των στελεχών δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επικεντρωθούν στον επαναπροσδιορισμό της εργασίας τα επόμενα 1 έως
3 χρόνια, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το
29% πριν την πανδημία. Η πανδημία του
Covid-19 ανέδειξε τα οφέλη αυτής της
προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της
υψηλότερης παραγωγικότητας, της αυξημένης ευελιξίας και της ενίσχυσης της
καινοτομίας.
Οι οργανισμοί χρησιμοποίησαν ομαδικές
δομές για να αναπτύξουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και να επιβιώσουν αυτή
την απρόβλεπτη χρονιά. Αναγνωρίζεται
όλο και περισσότερο η αξία των «super
teams», των συνδυασμών ανθρώπων και
τεχνολογιών που έχουν σχεδιαστεί για να
αξιοποιούν συμπληρωματικές δεξιότητες
και να επιδιώκουν αποτελέσματα με τη
μέγιστη ταχύτητα και σε ευρεία κλίμακα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι 3 πρώτοι
παράγοντες για τον μετασχηματισμό της
εργασίας είναι: η οργανωσιακή κουλτούρα
(45%), η ικανότητα εργατικού δυναμικού
(41%) και η τεχνολογία (35%).

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΞΊΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΊΑ
Καθώς τα όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής θόλωσαν περισσότερο κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, οι ηγέτες προ-

H πανδημία βρήκε τις ελληνικές επιχειρήσεις, στο μεγαλύτερο ποσοστό, προετοι-

ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ το 58%
τόνισαν την συμμετοχή του στη διευκόλυνση της επικοινωνίας των εργαζομένων. Το 39% αναγνώρισε τη σημαντική
επίδρασή του στην αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας (ψηφιακού έναντι φυσικού).
Η οργάνωση του HR κατά τη διάρκεια της
πανδημίας άφησε θετικό αποτύπωμα, καθώς 57% των στελεχών το εμπιστεύονται
να διαχειριστεί τις αλλαγές των επόμενων
3-5 χρόνων.
Σχετικά με τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες των οργανισμών για τον μετασχηματισμό της εργασίας, το 49% θα εισάγουν
νέες τεχνολογίες και το 43% νέες εργασιακές πρακτικές. Το 37% υπογράμμισαν την
ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω επιπλέον εκπαίδευσης, ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και κινητικότητας.
Τέλος, ως βασικά εμπόδια στον επαναπροσδιορισμό της εργασίας, το 45% των
ελλήνων στελεχών εντοπίζει τον μεγάλο
αριθμό προτεραιοτήτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενώ το 36% το περιορισμένο
οικονομικό κεφάλαιο. 1 στους 3 (33%) τόνισε ότι δεν είναι ακόμα προετοιμασμένοι
σε επίπεδο ικανοτήτων, εμπειρίας, κουλτούρας και πως δεν υπάρχει ακόμα όραμα
για το μέλλον.
«Η πανδημία του Covid-19 αποκάλυψε
την ανθεκτικότητα του εργατικού δυναμικού. Όταν ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να επεκτείνουν τους ρόλους τους
για να επιτύχουν ό,τι χρειαζόταν, ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση», δήλωσε
ο Γιώργος Φράγκος, Partner, Human
Capital Leader της Deloitte Ελλάδος.
«Εν μέσω αλλαγών, οι οργανισμοί είτε
βυθίζονται είτε προοδεύουν βάσει των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
τους, όπως η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η κρίση και η ευελιξία. Είναι
σαφές ότι το ανθρώπινο δυναμικό
και τα ανθρωποκεντρικά θέματα
αποτελούν πλέον κορυφαίες προτεραιότητες για την ηγεσία».
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ΤΙ ΑΠΆΝΤΗΣΑΝ ΤΑ ΣΤΕΛΈΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΆΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΊΓΜΑ ΠΟΥ ΆΦΗΣΕ
Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΣΤΗ ΧΏΡΑ

μασμένες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της. Το 35% δήλωσαν προετοιμασμένοι, το 14% πολύ προετοιμασμένοι, ενώ το
23% καθόλου προετοιμασμένοι.
Σχετικά με την αντιμετώπιση ενδεχόμενων «αναταραχών» στο μέλλον, το 44%
των Ελλήνων συμμετεχόντων δήλωσαν
ότι θεωρούν πιο σημαντική την ικανότητα
των ανθρώπων τους να προσαρμόζονται,
να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να
αναλαμβάνουν νέους ρόλους, ενώ το 35%
την ικανότητα του οργανισμού να οργανώσει και να διαχειριστεί την εργασία, ώστε
να διευκολύνεται η ταχύτητα λήψης αποφάσεων.
Ως προς την προετοιμασία για το μέλλον,
το 71% ανέδειξε ως σπουδαιότερο τον ρόλο
της συμπεριφοράς της ηγεσίας, το 39% της
κουλτούρας και το 34% του επανασχεδιασμού της εργασίας.
Επιπλέον, ο ρόλος της Διεύθυνσης HR
κατά την πανδημία αναδείχθηκε. Το 86%
των ελλήνων στελεχών υποστήριξαν ότι
ήταν σημαντική η επιρροή του τμήματος
HR στην προστασία της υγείας και της
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ώθησαν την ένταξη της ευεξίας στην εργασία. Το 69% των στελεχών ανέφεραν ότι
εφάρμοσαν πρακτικές για να ενσωματώσουν καλύτερα την προσωπική στην επαγγελματική ζωή των εργαζομένων τους και
7 στους 10 παραδέχτηκαν ότι η αλλαγή σε
εργασία από απόσταση είχε θετικό αντίκτυπο στην ευημερία των εργαζομένων.
Προβλέποντας τις εξελίξεις για τα επόμενα 1 έως 3 χρόνια, ωστόσο, τα στελέχη
κατέταξαν τη βελτίωση της ευεξίας ως την
προτελευταία προτεραιότητά τους για τον
μετασχηματισμό της εργασίας. Αντίθετα,
οι εργαζόμενοι την κατέταξαν ανάμεσα
στις 3 πρώτες προτεραιότητές τους. Αυτό
επαναφέρει τη συνεχιζόμενη συζήτηση
για το πώς θα διατηρηθεί η ενσωμάτωση
της ευεξίας στην εργασία και μετά την
πανδημία.
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Μείωση εσόδων για
τους συλλόγους του
Football Money League
από την επίδραση της
πανδημίας
DELOITTE

Ε

σοδα 8,2 δισ. ευρώ, 12% χαμηλότερα σε σύγκριση με το έτος 2018/19
(9,3 δισ. ευρώ), απέφεραν φέτος οι
20 κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι του Deloitte Football Money League.
Η μείωση αυτή συνίσταται στους εξής παράγοντες:
- Τη μείωση κατά 937 εκατ. ευρώ (23%) στα
έσοδα από ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις,
κυρίως λόγω της αναβαλλόμενης είσπραξης
εσόδων και τις επιστροφές προς τους παρόχους ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων.
- Τη μείωση της τάξης των 257 εκατ. ευρώ
(17%) στα έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων
του αγώνα και
- Με αντιστάθμισμα την αύξηση κατά 105
εκατ. ευρώ (3%) στα εμπορικά έσοδα.
Σημειώνεται εδώ ότι, υπό κανονικές
συνθήκες, η λήξη του οικονομικού έτους
των συλλόγων αντιστοιχεί στη λήξη της ποδοσφαιρικής σεζόν για κάθε χώρα (Μάιος
ή Ιούνιος για τα περισσότερα ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα). Ωστόσο, η διακεκομμένη
ποδοσφαιρική σεζόν 2019/20 και οι διαφορές μεταξύ πρωταθλημάτων, παρόχων μετάδοσης και εμπορικών εταίρων είχαν ως
αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των εσόδων
των συλλόγων για τη σεζόν 2019/20 σε δύο
οικονομικά έτη, το 2020 και το 2021. Η έκθεση της Deloitte Football Money League
επικεντρώνεται στο οικονομικό έτος που
έληξε το 2020, παρουσιάζοντας τους συλλόγους με τα υψηλότερα έσοδα στο παγκόσμιο
ποδόσφαιρο.
Η χρονική μεταφορά και η οριστική απώλεια εσόδων (ιδίως των εσόδων από τους
αγώνες, αλλά και την επιστροφή χρηματικών ποσών για τα δικαιώματα μετάδοσης)
είχαν ως αποτέλεσμα τη συνολική μείωση
εσόδων για τη χρήση. Συγκεκριμένα, για
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τους περισσότερους συλλόγους στη σεζόν
2019/20 τα έσοδα ενός σχεδόν τριμήνου που
περιλαμβάνονται στο οικονομικό έτος που
έληξε το 2020 μεταφέρθηκαν στο οικονομικό έτος που έληξε το 2021, με αποτέλεσμα το
2021 να έχει έσοδα ενός επιπλέον τριμήνου.
Ο Dan Jones, Partner του Sports Business
Group της Deloitte, σχολίασε: «Τα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο αντιμετώπισαν με
διαφορετικό τρόπο τις προκλήσεις: είτε με
αναβολή, είτε με την ανάδειξη πρωταθλητού
με υιοθέτηση διαφορετικής μεθοδολογίας,
είτε με οριστική ακύρωση».
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά την περίοδο αυτή η βιομηχανία του ποδοσφαίρου
δοκιμάζεται σημαντικά. Η απουσία οπαδών,
η αναβολή και η ακύρωση των αγώνων, η
μείωση μεταδόσεων αγώνων και η ανάγκη
ικανοποίησης των εμπορικών εταίρων
έχουν επηρεάσει σημαντικά τη συγκρότηση του Football Money League του 2021. Ως
αποτέλεσμα, η σύγκριση της σχετικής οικονομικής απόδοσης μεταξύ των συλλόγων
στο φετινό Money League είναι πιο δύσκολη
από το παρελθόν».
Ο κ. Jones πρόσθεσε: «Ενώ κανένας ποδοσφαιρικός σύλλογος δεν είναι άτρωτος
στις προκλήσεις του Covid-19, και υπάρχουν
σύλλογοι που έχουν υποφέρει περισσότερο,
οι σύλλογοι του Money League έχουν παρουσιάσει τη μεγαλύτερη οικονομική ζημιά σε
μετρήσιμους όρους. Στη φετινή έκδοση, οι
κορυφαίοι 20 σύλλογοι απέφεραν κατά μέσο
όρο 409 εκατ. ευρώ ανά σύλλογο, σημειώνοντας έτσι μείωση της τάξης των 55 εκατ.
ευρώ σε σύγκριση με το 2018/19 (464 εκατ.
ευρώ ανά σύλλογο)».
«Η ασφαλής επιστροφή σημαντικού αριθμού οπαδών στα γήπεδα είναι μία από τις
βασικότερες προτεραιότητες για το παγκό-

σμιο ποδόσφαιρο. Τα έσοδα από πωλήσεις
εισιτηρίων αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο
του επιχειρηματικού μοντέλου ενός συλλόγου και συμβάλλουν στην προώθηση άλλων
κερδοφόρων δραστηριοτήτων. Η απουσία
των οπαδών θα φανεί στο Money League
του επόμενου έτους. Το τελικό μέγεθος του
οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας στο
ποδόσφαιρο θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό,
από το χρονοδιάγραμμα και την κλίμακα της
επιστροφής των οπαδών».

ΟΙ ΣΎΛΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ
Παρά τις πολύ διαφορετικές συνθήκες
στα πρωταθλήματα της σεζόν 2019/20, η
σύνθεση του Money League παρέμεινε σε
γενικές γραμμές σύμφωνη με τα προηγούμενα χρόνια. Οι πρώτοι δέκα παραμένουν
αμετάβλητοι, ενώ 18 από τους 20 συλλόγους
ήταν παρόντες στο Money League του περασμένου έτους.
Η Μπαρτσελόνα (1η - 715,1 εκατ. ευρώ)
και η Ρεάλ Μαδρίτης (2η - 714,9 εκατ. ευρώ) παρέμειναν στην κορυφή του Money
League της φετινής χρονιάς, με τη διαφορά
μεταξύ των δύο να ανέρχεται σε μόλις 0,2
εκατ. ευρώ, τη μικρότερη στην ιστορία του
Money League.
Η Μπαρτσελόνα υπέστη τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση εσόδων σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο σύλλογο του Money League,
μετά το ρεκόρ της χρονιάς 2018/19, όταν
έγινε ο πρώτος σύλλογος που έσπασε το
φράγμα εσόδων των 800 εκατ. ευρώ (840,8
εκατ. ευρώ).
Στη Ρεάλ Μαδρίτης η μείωση των εσόδων ήταν μικρότερη. Ο σύλλογος πέτυχε 28,1
εκατ. ευρώ (8%) αύξηση στα εμπορικά έσοδα,
ακολουθώντας τη στρατηγική βασικών συνεργασιών και μεταφέροντας in-house πιο

ρους) και θα ανταμειφθούν με την ταχύτερη
και ισχυρότερη ανάκαμψη».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ
Το Deloitte’s Sports Business Group
εκτιμά ότι οι φετινοί σύλλογοι του Money
League θα έχουν χάσει πάνω από 2 εκατ.
ευρώ έσοδα μέχρι το τέλος της περιόδου
2020/2021. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει
ποσά που χάθηκαν κατά την περίοδο 2019/20
ως συνέπεια της πανδημίας Covid-19 κυρίως
εξαιτίας των παρακάτω παραγόντων:
- Τα έσοδα των συλλόγων Money League
από τις πωλήσεις εισιτηρίων είναι σχεδόν
μηδενικά από τον Μάρτιο 2020 και ύστερα,
ενώ αισθητά μειωμένη είναι και η παρουσία
των οπαδών.
- Η μείωση των εσόδων μετάδοσης των
κορυφαίων πέντε πρωταθλημάτων και της
UEFA φτάνουν σχεδόν το 1,2 δισ. ευρώ, μεγάλο μέρος του οποίου αφορά τους συλλόγους
του Money League.
- Η χαμένη δυναμική να συνεχιστεί η τροχιά ανάπτυξης του ποδοσφαίρου.
Ο κ. Jones κατέληξε: «Πιστεύουμε ακράδαντα στην θεμελιώδη αξία του ποδοσφαίρου για τους οπαδούς, τους παρόχους ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων και
τους εμπορικούς εταίρους. Είμαστε αισιόδοξοι για την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας του ποδοσφαίρου και αναμένουμε την
ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια».
«Τα γεγονότα της περσινής χρονιάς έθεσαν προκλήσεις στην ικανότητα των συλλόγων να αυξήσουν τα έσοδά τους. Οι όποιες
βραχυπρόθεσμες φιλοδοξίες που είχαν θα
επιτευχθούν μόνο ως μεσοπρόθεσμοι στόχοι
όταν επιστρέψουν οι οπαδοί στα γήπεδα και
αρχίσει να ανακάμπτει η παγκόσμια οικονομία από την επίδραση της πανδημίας».
«Οι οικονομικές επιπτώσεις της νόσου
Covid-19 μπορεί να μην αποτυπωθούν στην
πραγματική τους διάσταση τα επόμενα χρόνια, καθώς η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα θα
οδηγήσει τους υφιστάμενους και δυνητικούς παρόχους ραδιοτηλεοπτικής μετάδο-
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(15η - 236,5 εκατ. ευρώ) και την Άιντραχτ
Φραγκφούρτης (20η - 174 εκατ. ευρώ) να
αντικαθιστούν τη Ρόμα και τη Γουέστ Χαμ
Γιουνάιτεντ. Τα έσοδα της Ζενίτ ενισχύθηκαν από τη συμμετοχή στο Champions
League τη σεζόν 2019/20 και επωφελήθηκαν
από το τέλος του ημερολογιακού έτους (έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2019). Ως εκ τούτου, τα
έσοδά τους για την περίοδο δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία, ενώ
η ολοκλήρωση της σεζόν της Bundesliga
εντός του οικονομικού έτους βοήθησε την
Άιντραχτ Φραγκφούρτης να εισαχθεί στο
Money League των 20 πρώτων για πρώτη
φορά.
Μόνο δύο σύλλογοι μεταξύ των 20 πρώτων του Money League, η Ζενίτ και η Έβερτον (17η - 212 εκατ. ευρώ / 185,9 εκατ. λίρες)
σημείωσαν αύξηση των εσόδων σε σύγκριση
με την προηγούμενη χρονιά. Η οριακή αύξηση των εσόδων της Έβερτον δημιουργήθηκε
από τα εμπορικά έσοδα του συλλόγου που
υπερδιπλασιάστηκαν σε 86,7 εκατ. ευρώ
(76 εκατ. λίρες). Αυτή ήταν η μεγαλύτερη
αύξηση (104%) που σημειώθηκε σε εμπορικά έσοδα σε όλους τους συλλόγους του
Money League.
Ο κ. Tim Bridge, Director του Sports
Business Group της Deloitte, σχολίασε: «Η
πανδημία Covid-19 έδωσε ώθηση στους
συλλόγους να επανεξετάσουν και να αναπροσαρμόσουν τους ευρύτερους στρατηγικούς τους στόχους και τα επιχειρηματικά
μοντέλα τους για να εξασφαλίσουν μια ισχυρή ανάκαμψη από την τρέχουσα κατάσταση».
«Συγκεκριμένα, η στροφή της προσοχής
τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές ψηφιακές δυνατότητες έχει επιταχυνθεί, καθώς η ψηφιακή επικοινωνία έχει γίνει
ο κυρίαρχος τρόπος με τον οποίο οι σύλλογοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους
υπαλλήλους και τους οπαδούς τους. Οι πιο
ευέλικτοι και καινοτόμοι σύλλογοι θα είναι
σε καλύτερη θέση ώστε να προσφέρουν τη
μεγαλύτερη αξία στους ενδιαφερόμενους
(μετόχους, οπαδούς και εμπορικούς εταί-

ΜΑΡΤΙΟΣ

πολλές δραστηριότητες.
Η Μπάγερν Μονάχου (634,1 εκατ. ευρώ)
ανήλθε στην τρίτη θέση στο φετινό Money
League. Για πρώτη φορά από το 2013/14 τοποθετείται στους τρεις πρώτους. Ο σύλλογος
είχε τη μικρότερη μείωση εσόδων (4%) από
τους δέκα κορυφαίους του Money League,
επωφελούμενος από το γεγονός ότι ήταν σε
θέση να αναγνωρίσει όλα τα εγχώρια έσοδα
από μεταδόσεις κατά το οικονομικό έτος
που έληξε το 2020, λόγω της εσπευσμένης
ολοκλήρωσης της σεζόν της Bundesliga.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με έσοδα
ύψους 580,4 εκατ. ευρώ (509 εκατ. λίρες)
βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Τα έσοδα
του συλλόγου μειώθηκαν κατά 131,1 εκατ.
ευρώ (118,1 εκατ. λίρες, ήτοι 19%) σε σχέση
με πέρυσι, και αυτή ήταν η μεγαλύτερη
ετήσια μείωση εσόδων που παρατηρήθηκε
στο Money League φέτος. Αυτό οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι Κόκκινοι Διάβολοι δεν συμμετείχαν στο UEFA
Champions League του 2019/20, καθώς και
ότι επηρεάστηκαν από την απουσία εσόδων
από αγώνες και την επιστροφή εσόδων από
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.
Από την άλλη πλευρά, η Λίβερπουλ εντάχθηκε στους πέντε πρώτους για πρώτη φορά
από το 2001/02, με έσοδα 558,6 εκατ. ευρώ
(489,9 εκατ. λίρες). Η επιτυχία του συλλόγου
στο γήπεδο τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να
τροφοδοτεί την οικονομική ανάπτυξη, με τα
οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την
επιτυχία της στην Premier League να αποτυπώνονται στα οικονομικά έτη που λήγουν
το 2020 και το 2021.
Μάντσεστερ Σίτι (6η - 549,2 εκατ. ευρώ
/ 481,6 εκατ. λίρες), Παρί Σεν Ζερμέν (7η 540,6 εκατ. ευρώ), Τσέλσι (8η 469,7 εκατ.
ευρώ / 411,9 εκατ. λίρες), Τότεναμ Χότσπερ
(9η - 445,7 εκατ. ευρώ / 390,9 εκατ. λίρες) και
Γιουβέντους (10η - 397,9 εκατ. ευρώ) αποτελούν τους υπόλοιπους των δέκα πρώτων
συλλόγων.
18 από τους 20 συλλόγους ήταν επίσης παρόντες στην περσινή έκδοση –με τη Ζενίτ
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σης αγώνων και τους εμπορικούς εταίρους
να σκεφτούν πιο συντηρητικά την όποια
επένδυση στον χώρο του αθλητισμού. Θετικό ωστόσο παραμένει για τους συλλόγους
του Football Money League το γεγονός ότι η
πανδημία ανέδειξε τη σημασία του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες και ευρύτερα
στην κοινωνία, ενδυναμώνοντας έτσι την
αξία στους παρόχους ραδιοτηλεοπτικής
μετάδοσης και των χορηγών».
Ολόκληρη η έκθεση Deloitte Football
Money League στο: www.deloitte.co.uk/
dfml.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ανταποκρίθηκαν στην πανδημία με διαφορετικό
τρόπο, σε διαφορετικές ταχύτητες και σε
διαφορετική έκταση. Χαρακτηριστικά ήταν
τα εθνικά lockdown, το κλείσιμο των αθλητικών εγκαταστάσεων και των γηπέδων και
η –αρχικά τουλάχιστον– απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων. Για τις κυβερνήσεις που επέτρεψαν την επιστροφή του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου, οι εκτεταμένοι περιορισμοί
στις μαζικές συναθροίσεις και στα ταξίδια
αναψυχής σήμαινε, στις περισσότερες των
περιπτώσεων, αποκλεισμό των οπαδών από
την παρακολούθηση αγώνων ή όπου ήταν
εφικτό σε πολύ μικρούς αριθμούς.
Τα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο
αντιμετώπισαν με διαφορετικό τρόπο τις
προκλήσεις: είτε με αναβολή, είτε με την
ανάδειξη πρωταθλητού με την υιοθέτηση
διαφορετικής μεθοδολογίας, είτε με οριστική ακύρωση. Κάθε ένα μέτρο από αυτά
είχε αντίκτυπο στη μετάδοση των αγώνων
και στους εμπορικούς εταίρους, πολλοί από
τους οποίους ζήτησαν επιστροφή χρηματικών ποσών για τα δικαιώματα μετάδοσης,
ως αποτέλεσμα των αλλαγών που έχουν
επέλθει στη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση από
τα γήπεδα.
Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει τις
συνέπειες του Covid-19 στο έτος 2019/20,
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καθώς και τις οικονομικές συνέπειες στα
δικαιώματα μετάδοσης των πρωταθλημάτων του Football Money League που περιλαμβάνουν συλλόγους.
Οι διαπραγματεύσεις με τους φορείς μετάδοσης αγώνων για την περίοδο 2019/20
συνεχίζονται, ωστόσο οι επιστροφές των
εσόδων μετάδοσης ανέρχονται σε περίπου
600 εκατ. ευρώ στα κυριότερα πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένων των League
(περίπου 330 εκατ. στερλίνες / 376 εκατ. ευρώ), La Liga (περίπου 100 εκατ. ευρώ) και
Ligue 1 (περίπου 123 εκατ. ευρώ) και των
575 εκατ. ευρώ μείωση σε δικαιώματα μετάδοσης της UEFA. Όσον αφορά τη Serie A,
εκκρεμεί ακόμα η απόφαση του δικαστηρίου
για την παρακράτηση της δόσης 130 εκατ.
ευρώ της Sky Italia για την περίοδο 2019/20.
Ένα σημαντικό μέρος των εσόδων μετάδοσης των αγώνων έχει μεταφερθεί για το
οικονομικό έτος 2020/21, αποτυπώνοντας
έτσι την παρατεταμένη διάρκεια της ποδοσφαιρικής σεζόν 2019/20. Αυτό σημαίνει ότι
η επόμενη έκδοση του Money League είναι
πιθανό να αποτελεί ένα έτος «ρεκόρ» για τα
έσοδα μετάδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν θα σημειωθεί περαιτέρω αναβολή και θα
είναι μία πλήρης χρονιά για τους συλλόγους.
Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων ίσως είναι σχεδόν μηδενικά
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020/21, αφού είχαν
ελάχιστα μειωθεί το 2019/20.
Αυτό το άρθρο βασίζεται στο «Deloitte
Football Money League» που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Σύμφωνα με την
έκθεση, τα στοιχεία των εσόδων εξάγονται
από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
της εταιρείας ή του ομίλου για κάθε σύλλογο
ή άλλες άμεσες πηγές, για το οικονομικό
έτος που έληξε το 2020, το οποίο και κάλυψε
το μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής ποδοσφαιρικής περιόδου 2019/20. Για κάποιους
συλλόγους, η παράταση της σεζόν 2019/20 θα
έχει ως αποτέλεσμα τα έσοδα να αναλογούν
στη σεζόν 2019/20 αντί να αναγράφονται

στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας ή του ομίλου των συλλόγων που
αντιστοιχούν στο οικονομικό έτος που λήγει το 2021. Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν
έχουν πραγματοποιηθεί προσαρμογές στα
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, προκειμένου
να αποτυπωθούν όλα τα έσοδα σε σχέση με
την περίοδο 2019/20 στο οικονομικό έτος
που λήγει το 2020.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι εξέτασης των
εσόδων ή της αξίας των ποδοσφαιρικών
συλλόγων. Για την έκθεση «Deloitte Football
Money League», τα έσοδα έχουν χρησιμοποιηθεί ως το πιο εύκολα διαθέσιμο και
συγκρίσιμο μέτρο οικονομικής απόδοσης.
Από τα έσοδα εξαιρούνται τα έξοδα μετεγγραφής παικτών, ο ΦΠΑ και άλλοι φόροι
που σχετίζονται με τις πωλήσεις. Σε μερικές
περιπτώσεις έχουν γίνει προσαρμογές στα
συνολικά ποσά εσόδων για να επιτραπεί
ουσιαστική σύγκριση της ποδοσφαιρικής
επιχείρησης ανά σύλλογο.
Για τους σκοπούς αυτής της έκθεσης, τα
οικονομικά στοιχεία βασίζονται σε πληροφορίες που περιέχονται στις οικονομικές
καταστάσεις ή άλλες πηγές σχετικά με κάθε
σύλλογο.
Για τους σκοπούς των διεθνών συγκρίσεων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά,
όλα τα στοιχεία για το οικονομικό έτος που
λήγει το 2020 έχουν μεταφραστεί στη μέση
συναλλαγματική ισοτιμία για το έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου 2020 (£1 = €1,14), ή στις 31
Δεκεμβρίου 2019 για το ρωσικό ρούβλι (€1=
73,94). Συγκριτικά στοιχεία έχουν εξαχθεί
από προηγούμενες εκθέσεις του «Deloitte
Football Money League» ή από σχετικές
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ή άλλες
άμεσες πηγές.
Το επόμενο διάστημα, θα δημοσιευθεί η
έκθεση «Deloitte Annual Review of Football
Finance», παρέχοντας μια πιο λεπτομερή
ανάλυση του αγγλικού και του ευρωπαϊκού
ποδοσφαιρικού οικονομικού τοπίου.

ημερομηνία
ολοκλήρωσης

οικονομικές συνέπειες στα δικαιώματα μετάδοσης

Premier League

13 Μαρτίου 2020

17 Ιουνίου 2020
(κεκλεισμένων των
θυρών)

26 Ιουλίου 2020
(κεκλεισμένων των
θυρών)

Τα έσοδα μετάδοσης των αγώνων για την περίοδο 2019/20 αναγνωρίστηκαν
μεταξύ δύο οικονομικών ετών. Η επιστροφή μοιράστηκε αναλογικά μεταξύ
των συλλόγων, με την ταμειακή επίπτωση να αναβάλλεται στην υπόλοιπη
περίοδο της εξάσκησης των δικαιωμάτων.

La Liga

12 Μαρτίου 2020

11 Ιουνίου 2020
(κεκλεισμένων των
θυρών)

19 Ιουλίου 2020
(κεκλεισμένων των
θυρών)

Τα έσοδα μετάδοσης των αγώνων για την περίοδο 2019/20 αναγνωρίστηκαν
μεταξύ των δύο ετών. Οι επιστροφές μοιράστηκαν μεταξύ των συλλόγων.

Bundesliga

13 Μαρτίου 2020

16 Μαΐου 2020
(κεκλεισμένων των
θυρών)

27 Ιουνίου 2020
(κεκλεισμένων των
θυρών)

Τα έσοδα μετάδοσης των αγώνων για την περίοδο 2019/20 αναγνωρίστηκαν
στο ίδιο έτος. Σημειώθηκαν ελάχιστες επιστροφές.

Serie A

9 Μαρτίου 2020

20 Ιουνίου 2020
(κεκλεισμένων των
θυρών)

2 Αυγούστου 2020
(κεκλεισμένων των
θυρών)

Τα έσοδα μετάδοσης των αγώνων για την περίοδο 2019/20 αναγνωρίστηκαν
μεταξύ δυο ετών. Οι επιστροφές δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα.
Τα έσοδα μετάδοσης αγώνων για την περίοδο 2019/20 αναγνωρίστηκαν
μέσα σε ένα οικονομικό έτος. Οι επιστροφές μοιράστηκαν μεταξύ των
συλλόγων. Η Ligue 1 εξασφάλισε δάνεια εγγυημένα από την κυβέρνηση για
να καλυφθεί το έλλειμμα των συλλόγων από έσοδα αναμετάδοσης.

Ligue 1

13 Μαρτίου 2020

-

Ακυρώθηκε στις 28
Απριλίου 2020

Russian Premier
League

17 Μαρτίου 2020

19 Ιουνίου 2020
(περίπου 10%
χωρητικότητα)

22 Ιουλίου 2020
(περίπου 10%
χωρητικότητα)

Τα έσοδα μετάδοσης των αγώνων για την περίοδο 2019/20 αναγνωρίστηκαν
μετά από δύο οικονομικά έτη.

Μέσα Μαρτίου 2020
(αγώνες του Γύρου
των 16)

7 Αυγούστου
(κεκλεισμένων των
θυρών)

23 Αυγούστου 2020
(κεκλεισμένων των
θυρών)

Τα έσοδα μετάδοσης των αγώνων για την περίοδο 2019/20 αναγνωρίστηκαν
σε ένα οικονομικό έτος για τους συλλόγους που αποκλείστηκαν από τις
διοργανώσεις 2019/20 πριν την αναβολή τους, και μεταξύ των δυο ετών για
αυτούς που συμμετείχαν σε διοργανώσεις μετά την αναβολή τους.

Αγωνιστικές
διοργανώσεις UEFA

κατάταξη (περσινή
κατάταξη)

σύλλογος

2019/20 έσοδα (€ εκ.)
(2018/19 έσοδα)

2019/20 έσοδα (£ εκ.)
(2018/19 έσοδα)

2019/20 έσοδα ($ εκ.) (2018/19
έσοδα)

1 (1)

FC Barcelona

715.1 (840.8)

627.1 (741.1)

790.5 (959.3)

2 (2)

Real Madrid

714.9 (757.3)

627 (667.5)

790.3 (864)

3 (4)

Bayern Munich

634.1 (660.1)

556.1 (581.8)

701 (753.1)

4 (3)

Manchester United

580.4 (711.5)

509 (627.1)

641.6 (811.7)

5 (7)

Liverpool

558.6 (604.7)

489.9 (533)

617.5 (689.9)

6 (6)

Manchester City

549.2 (610.6)

481.6 (538.2)

607 (696.6)

7 (5)

Paris Saint-Germain

540.6 (635.9)

474.1 (560.5)

597.6 (725.5)

8 (9)

Chelsea

469.7 (513.1)

411.9 (452.2)

519.2 (585.3)

9 (8)

Tottenham Hotspur

445.7 (521.1)

390.9 (459.3)

492.7 (594.5)

10 (10)

Juventus

397.9 (459.7)

349 (405.2)

439.9 (524.5)

11 (11)

Arsenal

388 (445.2)

340.3 (392.4)

428.9 (507.9)

12 (12)

Borussia Dortmund

365.7 (371.7)

320.7 (327.6)

404.3 (424.1)

13 (13)

Atlético de Madrid

331.8 (367.6)

291 (324)

366.8 (419.4)

14 (14)

Internazionale

291.5 (364.6)

255.6 (321.3)

322.2 (416)

15 (28)

FC Zenit

236.5 (180.4)

207.4 (159)

261.4 (205.8)

16 (15)

Schalke 04

222.8 (324.8)

195.4 (286.3)

246.3 (370.6)

17 (19)

Everton

212 (210.5)

185.9 (185.5)

234.3 (240.1)

18 (17)

Olympique Lyonnais

180.7 (220.9)

158.5 (194.7)

199.8 (252)

19 (20)

Napoli

176.3 (207.4)

154.6 (182.8)

194.9 (236.6)

20 (27)

Eintracht Frankfurt

174 (182.2)

152.6 (160.6)

192.4 (207.9)
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ημερομηνία
έναρξης

ΜΑΡΤΙΟΣ

αρχική
ημερομηνία

πρωτάθλημα
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Ισχυρό πλήγμα στον
ελληνικό τουρισμό το
2020 - Μετά το 2022 η
ανάκαμψη
ΈΚΘΕΣΗ EY

Τ

ις έντονα αρνητικές επιπτώσεις
του Covid-19 στις επιδόσεις του
ελληνικού τουρισμού για το 2020
εξετάζει νέα έκθεση της ΕΥ Ελλάδος. Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε από
την ομάδα Οικονομικών Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών του Τμήματος Συμβούλων
Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών
της EY Ελλάδος, βασίστηκε σε δευτερογενή έρευνα και ανάλυση δημοσιοποιημένων
στοιχείων και εκτιμήσεων από σχετικούς
παγκόσμιους και εγχώριους φορείς, και
αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης έκθεσης
που είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο.
Η έκθεση εξετάζει τον σημαντικό αντίκτυπο της πανδημίας στην τουριστική
βιομηχανία παγκοσμίως και, ειδικότερα,
στην Ελλάδα, προχωρώντας σε μια ανασκόπηση των μέτρων που έλαβε η πολιτεία
για να στηρίξει τον κλάδο, παραθέτοντας,
επίσης, τις προοπτικές ανάκαμψης του
κλάδου, αλλά και τα νέα καταναλωτικά και
ταξιδιωτικά δεδομένα που δημιούργησε
ο Covid-19, τα οποία μετασχηματίζουν το
μέλλον του τουρισμού.
Η σημαντική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας –η οποία
φτάνει στο 20,8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με
τον ΙΝΣΕΤΕ– σε συνδυασμό με την παγκόσμια κάμψη της τουριστικής κίνησης
εξαιτίας της πανδημίας, και την έλευση
ενός εντονότερου δεύτερου κύματος μετά
το καλοκαίρι, οδήγησε τους περισσότε-
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ρους διεθνείς οργανισμούς και αναλυτές
να αναθεωρήσουν προς το χειρότερο τις
προβλέψεις τους για την υποχώρηση του
ελληνικού ΑΕΠ το 2020, με αποτέλεσμα
αυτές να κυμαίνονται σήμερα σε μια πτώση της τάξης του 9%-10%.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις
της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(ΙΑΤΑ), η αεροπορική κίνηση παγκοσμίως
για το 2020 αναμένεται να μειωθεί κατά
66%, ενώ η απώλεια εσόδων από την παγκόσμια επιβατική κίνηση θα φτάσει τα $
371 δισ. Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) εκτιμά
ότι οι διεθνείς αφίξεις θα μειωθούν κατά
70% το 2020, ενώ οι απώλειες θέσεων εργασίας στους κλάδους του τουρισμού και
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ξεπερνούν
ήδη τα 143 εκατ. θέσεις.
Στην Ελλάδα, τα έσοδα από τον τουρισμό
παρουσιάστηκαν μειωμένα κατά 78,2% το
πρώτο εννεάμηνο τους έτους, διαμορφούμενα στα € 3,5 δισ., έναντι των € 16,1 δισ.
κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Παράλληλα, η διεθνής αεροπορική κίνηση επιβατών μειώθηκε κατά 72% μεταξύ
Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2020, σε σχέση
με την ίδια περίοδο το 2019. Χαρακτηριστικά, στο διάστημα αυτό, οι διεθνείς πτήσεις
προς τα ελληνικά αεροδρόμια μειώθηκαν,
από 300.000 το 2019 σε 116.000, και οι αφίξεις επιβατών από 22,2 εκατ. σε 6,2 εκατ.
Από τις τέσσερις κυριότερες αγορές που

τροφοδοτούν τον τουριστικό κλάδο της
χώρας, τη μεγαλύτερη κάμψη κατέγραψαν
οι αφίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής (92,9%), ακολουθούμενες από τις
αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο (73,9%).
Παράλληλα, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 κατέγραψε μια πτώση
της τάξης του 79,6%, με € 2,8 δισ., έναντι €
14,1 δισ. το 2019.
Οι επιδόσεις των ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων, μοιραία, ακολούθησαν τις
τάσεις που καταγράφηκαν στην Ευρώπη,
αλλά και παγκοσμίως. Το μέσο ποσοστό
πληρότητας κατά το κρίσιμο τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2020 διαμορφώθηκε στο
23% (από 71% το αντίστοιχο διάστημα του
2019), με τη σχετικά καλύτερη επίδοση του
Αυγούστου να μην ξεπερνά το 30%. Αντίστοιχη κάμψη σημείωσαν και οι υπόλοιποι
βασικοί δείκτες, όπως η μέση ημερήσια
χρέωση (average daily rate, ADR) και τα
έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (revenue
per available room, RevPAR). Σύμφωνα με
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης απασχόλησης στον κλάδο του τουρισμού σημείωσε
πτώση 35,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2020 (σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του
2019), ενώ οι μισθοί και οι αποδοχές στον
κλάδο μειώθηκαν κατά 69,7%.
Η αγορά των παραθεριστικών κατοικιών
και της βραχυχρόνιας μίσθωσης παγκοσμίως φαίνεται να έχει πληγεί λιγότερο,

απόψεις τους σχετικά με τον οικονομικό,
λειτουργικό και στρατηγικό αντίκτυπο της
πανδημίας στις επιχειρήσεις τους, καθώς
και για την ανάκαμψη και τον προσανατολισμό του κλάδου στο μέλλον.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και
επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων
Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών
της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Ο κλάδος του
τουρισμού παγκοσμίως θα εξακολουθήσει
να υφίσταται τις επιπτώσεις της πανδημίας στο ορατό μέλλον. Με δεδομένη τη
σημασία του τουρισμού για την ελληνική
οικονομία, η χώρα μας οφείλει να επαναπροσδιορίσει το τουριστικό της προϊόν,
να επεκτείνει την τουριστική περίοδο και
να ενισχύσει το προφίλ της ως ασφαλούς
ταξιδιωτικού προορισμού, διατηρώντας,
παράλληλα, και ενισχύοντας τα μέτρα
προστασίας και στήριξης του κλάδου και
των εργαζομένων του. Παράλληλα, οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην επίλυση των διαρθρωτικών
τους προβλημάτων και στην αξιοποίηση
νέων ευκαιριών, όπως ο εναλλακτικός
και ο πράσινος τουρισμός, προκειμένου
να τροφοδοτήσουν τη βιώσιμη ανάκαμψη
και ανάπτυξή τους και να αυξήσουν την
ανθεκτικότητά τους έναντι μελλοντικών
προκλήσεων».
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μαντικά τις αποφάσεις τους.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ, οι
τουριστικές εισπράξεις για το 2020 θα μειωθούν στο 20% των εισπράξεων του 2019,
ενώ το 2021 αναμένεται να ανακάμψουν
στο 50%-60% των επιπέδων του 2019. Το
Υπουργείο Τουρισμού επιβεβαιώνει τις
εκτιμήσεις αυτές, στην περίπτωση, όμως,
που διεξάγονται σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια μοριακά τεστ για τις διεθνείς
αφίξεις. Σε διαφορετική περίπτωση, το
υπουργείο εκτιμά ότι οι εισπράξεις θα
πλησιάσουν το 20%-30% των επιδόσεων
του 2019.
Η έκθεση καταλήγει ότι, σύμφωνα με
προβλέψεις εγχώριων φορέων και οργανισμών, η πλήρης ανάκαμψη του ελληνικού
τουρισμού στα επίπεδα του 2019 δεν θα
πρέπει να αναμένεται πριν το 2022, πρόβλεψη παρόμοια με εκείνη του UNWTO,
ο οποίος εκτιμά ότι η πορεία ανάκαμψης
του παγκόσμιου τουρισμού στα προ-Covid
επίπεδα θα διαρκέσει από 2,5 έως 4 χρόνια.
Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, τα
αποτελέσματα περιορισμένης ποιοτικής
έρευνας που διεξήγαγε η EY Ελλάδος, από
τις αρχές μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου
2020, μεταξύ στελεχών και ιδιοκτητών
μεγάλων ελληνικών αλυσίδων ξενοδοχείων και τουριστικών θερέτρων, σχετικά
με τις επιπτώσεις του Covid-19 στον ελληνικό τουριστικό κλάδο. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις εκτιμήσεις και τις

ΜΑΡΤΙΟΣ

παρά τον μεγάλο αντίκτυπο των πρώτων
μηνών της πανδημίας. Η έκθεση σημειώνει ότι, παρά την κάμψη της τουριστικής
κίνησης, οι τιμές πώλησης των παραθεριστικών κατοικιών στην Ελλάδα συνέχισαν
την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας
αύξηση 1,6% κατά το πρώτο εξάμηνο του
έτους, στους κύριους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Πάρος και
η Σαντορίνη. Αντίθετα, η επενδυτική δραστηριότητα στον ελληνικό ξενοδοχειακό
κλάδο, μετά από τις ισχυρές επιδόσεις του
2019, κατέγραψε κάμψη, καθώς μειώθηκε
ο αριθμός των σημαντικών συναλλαγών.
Η έκθεση καταγράφει, επίσης, τις αναδυόμενες τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την τουριστική αγορά τα επόμενα
χρόνια, παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων:
- Το 68% του εργατικού δυναμικού των
τουριστικών επιχειρήσεων θα χρειαστούν
επανακατάρτιση για να ανταποκριθούν
στην αυξανόμενη ψηφιοποίηση του κλάδου.
- Βραχυπρόθεσμα, αναμένεται να κυριαρχήσουν οι εγχώριες και περιφερειακές διακοπές, καθώς και τα ταξίδια στην
ύπαιθρο.
- Οι ταξιδιώτες, πλέον, προτιμούν να
ταξιδεύουν σε μικρότερες ομάδες, επιλέγοντας περισσότερο απομονωμένες
περιοχές, ενώ η ασφάλεια του εκάστοτε
προορισμού / καταλύματος επηρεάζει ση-
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Διάσπαση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΊΔΗΣ
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Επίτιμος Διδάκτορας ΑΠΘ & Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας,
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, Ακαδημαϊκός, Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και
Χρηματοοικονομικών, Distinguished Research Professor, Audencia Business School, France

STEPHANE MALLARD, «DISRUPTION»,
DUNOD 2018

Η

διάσπαση δεν αφορά μόνο τις
τεχνολογικές start-up. Είναι
καθολική και ακόμη δεν έχουμε δει τη δύναμή της σε ό,τι
αφορά τον μετασχηματισμό της ζωής μας
και των κοινωνιών μας. Το κάθε τι μπορεί
να διασπαστεί: οι επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, οι εμπειρίες πελατών, αλλά επίσης τα μοντέλα οργάνωσης,
οι τρόποι εκμάθησης, επικοινωνίας, εργασίας, οι παραστάσεις του κόσμου, οι αξίες
μας... μέχρι και το σώμα μας.
Ο συγγραφέας με ένα ενθουσιώδη τρόπο
παρουσιάζει τις τεχνολογικές εξελίξεις
που οδηγούν στο τέλος της εργασίας, των
ιεραρχιών μέσα στην επιχείρηση, των CVs,
των διπλωμάτων, των μάνατζερ, του επικοινωνιακού μοντέλου της επιχείρησης...
Ο στόχος του είναι να καταλάβουμε και
να εισέλθουμε μέσα στο νέο αυτό κόσμο
πριν από άλλους οι οποίοι θα τον «κτίσουν»
αντί για μας.
Στον πρόλογο του βιβλίου ο δρ Laurent
Alexandre, χειρουργός και επιχειρηματίας,
αναφέρει ότι το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει εμπεριστατωμένα τους κινδύνους
που απειλούν τις επιχειρήσεις την εποχή
της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και μας
ενθαρρύνει να είμαστε προσεκτικοί από
τους διάφορους συμβούλους, τα εφέ της
μόδας, τις απλές λύσεις και τις αρνήσεις
της πραγματικότητας.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΆΣΠΑΣΗ
Εισαγωγικά, ο συγγραφέας προσπαθεί να
ορίσει τον όρο «disruption». Από το λατινικό disrumpere, που σημαίνει «χωρισμός»,
«διαφορά» και rumpere, «διακόπτω». Η
λέξη προτείνει ένα μείγμα «διάσπασης»,
«αναστάτωσης», «επανάστασης», ταυτόχρονα γρήγορης και βίαιης, αλλά κυρίως
αναπόφευκτης. Στον αγγλοσαξωνικό κόσμο η λέξη χαρακτηρίζει την εποχή που
ζούμε αυτή τη στιγμή, μέσα στην οποία
ολόκληροι κλάδοι, οι οποίοι εγκαθιδρύθηκαν σε στέρεες βάσεις τα τελευταία
χρόνια, «χάνονται» πολύ γρήγορα, αντικαθιστάμενοι από άλλους πιο μικρούς, πιο
ευκίνητους, πιο αποτελεσματικούς, λιγότερο ακριβούς, λιγότερο αλαζονικούς, πιο
σεβαστούς από τους πελάτες τους. Αυτοί
οι νέοι παράγοντες της διάσπασης είναι:
Uber, Airbnb, Netflix, Alibaba.
Συνεχίζοντας, θέτει μια ενδιαφέρουσα
ερώτηση: ποιο είναι το κοινό σημείο ανάμεσα στην ιατρική διάγνωση, τις τράπεζες, τις συμβουλευτικές εταιρείες, τους
δικηγόρους, το μάρκετινγκ, τα business
schools, το εργατικό δυναμικό και την
πραγματογνωμοσύνη υπό την ευρεία έννοια;
Απάντηση: Είναι όλα μαζί και με άλλα
έτοιμα ή πρόκειται να «διασπαστούν».
Η διάσπαση προκαλεί φόβο. Πώς να εξηγήσεις σε έναν ακτινολόγο με δέκα χρόνια
σπουδών ότι η ΤΝ αρχίζει να εφαρμόζει το
λειτούργημά του καλύτερα από αυτόν, πιο
γρήγορα και πιο φθηνά; Πώς να δώσεις να
καταλάβει σε έναν καθηγητή ότι η παράδο-

σή του στο αμφιθέατρο μπορεί να παραχθεί
δωρεάν στο YouTube από κάποιον ο οποίος μπορεί να μην είναι ούτε καθηγητής;
Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε δικηγόρους,
συμβολαιογράφους, οδηγούς, μηχανικούς
κ.ά. Δεν έχουμε πλέον την επιλογή. Η διάσπαση είναι ήδη παρούσα σε παγκόσμιο
επίπεδο. Δημιουργεί μια ισχυρή δυναμική
που τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει
μακροπρόθεσμα, ούτε η θέληση των κρατών. Είναι η αλλαγή του παραδείγματος
που θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στην
ανθρωπότητα από τις εφευρέσεις της γραφής, του ηλεκτρισμού, του τυπογραφείου
και του Διαδικτύου.

ΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΣΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΑΣ, ΌΧΙ
ΣΑΝ ΜΆΝΑΤΖΕΡ
Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία,
υπερανταγωνιστική και δικτυωμένη, κάθε
φορά που ένα προϊόν ή υπηρεσία υιοθετείται από την αγορά, αντιγράφεται πολύ
γρήγορα, μετασχηματίζεται και, τέλος,
παρακμάζει. Στη ψηφιακή οικονομία, μια
νέα απαίτηση έρχεται να προστεθεί στην
αναγκαιότητα βελτίωσης και τη διαρκή
καινοτομία των προϊόντων: η εμπειρία του
πελάτη. Μια εξαιρετική εμπειρία σε όλα
τα επίπεδα: από την πρόθεση αγοράς στη
χρήση του προϊόντος, μέχρι την υπηρεσία
πελάτη. Αυτήν την εμπειρία την προσφέρουν οι «disrupteurs» διαρκώς. Η Apple
δημιουργεί προϊόντα με τέλειο design, η
Amazon μια εύκολη εμπειρία αγοράς και
μια γρήγορη παράδοση, η Uber μια υπηρεσία χωρίς περιττή ενέργεια εκ μέρους μας

είναι ειδικοί στην απόρριψη της διάσπασης
πριν τη δουν. Θέλουν απόλυτα μόνο ένα
ROI (Return on Investment), ένα business
plan τριετίας, ένα benchmark του ανταγωνισμού, ειδεμή η ιδέα δεν έχει αξία.
Για τον συγγραφέα η διάσπαση «σκοτώνει» τους μάνατζερ. Η φιλοδοξία ενός
σχεδίου διάσπασης πρέπει να έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα ή τίποτα. The winner
takes it all.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΆ
Ο συγγραφέας επιμένει ότι είμαστε στην
εποχή των διασπάσεων και ότι οι ανταγωνιστές αυτών των νέων επιχειρήσεων
είναι οι GAFA (Google, Amazon, Facebook,
Apple) και οι κινέζικες επιχειρήσεις BATX
(Baidu, Alibaba, Ten-cent, Xiaomi). Προτείνει επίσης ότι μερικές έννοιες, όπως
στρατηγικός προγραμματισμός, επιχειρησιακή λειτουργία, κουλτούρα επιχείρησης,
ιεραρχίες, μάνατζερ, διαδικασίες αποφάσεων, θα χάσουν τη σημασία τους με την
πάροδο του χρόνου. Οι νευροεπιστήμες
αποκτούν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον στο επιστημονικό μάνατζμεντ και τη
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.
Η διάσπαση συναρπάζει, ενοχλεί, ανησυχεί και εκθειάζει, αλλά δεν αφήνει κανένα
αδιάφορο. Η ιστορία δείχνει ότι οι επιχειρήσεις δεν μετασχηματίζονται. Εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από άλλες. Η
διάσπαση δεν είναι μια μόδα ούτε μια τάση, είναι το νέο παράδειγμα. Θα υπάρχουν
απώλειες, αλλά αυτά που θα κερδηθούν θα
είναι πολύ περισσότερα.
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το λάθος να προσπαθούν να επιχειρήσουν
ένα ψηφιακό μετασχηματισμό με την προϋπόθεση ότι η βασική τους παραγωγική
δραστηριότητα δεν θα αλλάξει (το παράδειγμα με την Kodak είναι το πιο χαρακτηριστικό). Αντί να ψάχνουν οι μάνατζερ
να προστατεύσουν ή να βελτιστοποιήσουν
την εικόνα της επιχείρησής τους διατηρώντας μια ράντα, καλύτερα αρμόζει να σταματήσουν τη δραστηριότητα αυτή και να
προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Οι
μάνατζερ πρέπει να εξαφανιστούν και να
αφήσουν τη θέση τους στους επιχειρηματίες που έχουν όραμα και δύνανται πριν από
όλους να δουν την αξία της επιχείρησης
στο μέλλον. Μια επιχείρηση δεν διευθύνεται με στρατηγικά πλάνα πενταετίας και
στόχους κατάκτησης μεριδίων αγοράς: η
αγορά μπορεί ίσως να μην υπάρχει. Πρέπει
να επιλέγει καλύτερα τη διάσπαση ή την
εξαφάνιση. Πολλές επιχειρήσεις το έχουν
καταλάβει, αλλά δεν επιθυμούν να το δεχτούν. Προτιμούν την αργή εξαφάνιση.
Η διάσπαση είναι ένα σοκ, ένα σπάσιμο,
δεν είναι μια συνέχεια. Δεν επιδιώκει τη
βελτίωση, αλλά να «σπάσει», να «διακόψει» το status quo και να το «σπρώξει»,
«to make the world a better place», όπως
το προσδιορίζουν οι δημιουργοί των start
ups της Silicon Valley. Η εργασία ενός επιχειρηματία είναι ακριβώς να αντιληφθεί
αυτό που κανένας άλλος δεν έχει δει, δεν
έχει φανταστεί, δεν έχει πάει να ψάξει.
Και αυτό κοστίζει πολύ ακριβά και έχει
μεγάλο ποσοστό άρνησης. Αντίθετα, οι μάνατζερ των παραδοσιακών επιχειρήσεων

ΜΑΡΤΙΟΣ

και η Netflix μια εμπειρία χωρίς διακοπή.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό η διαφήμιση και
το μάρκετινγκ δεν έχουν θέση. Η διαφήμιση ήταν χρήσιμη σε μια εποχή όπου η πληροφορία δεν κυκλοφορούσε αποτελεσματικά. Με την παρουσία των αλγορίθμων,
όλο και πιο εξελιγμένων και προσωπικών,
η διαφήμιση έγινε απαρχαιωμένη και θα
εξαφανιστεί. Η αναπόφευκτη εξαφάνιση
του μάρκετινγκ θα έρθει γιατί οι πελάτες
δεν το συμπαθούν. Οι πελάτες είναι δύσπιστοι, γνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν τις τεχνικές μάρκετινγκ
για να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους.
Το μάρκετινγκ θεωρείται σαν μια χειραγώγηση των προτιμήσεών τους. Μια άλλη
έννοια που ετοιμάζεται να εξαφανιστεί
είναι η εταιρική επικοινωνία. Με βάση
αυτήν, η επιχείρηση προσπαθεί να προωθήσει τις αξίες της, την υπευθυνότητά της,
τον σεβασμό, το πνεύμα της ομάδας, την
ακεραιότητα και κάθε άλλη ιδεώδη αξία.
Αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν γίνεται πιστευτή. Η
απάντηση είναι ότι αν η επιχείρηση έχει
ανάγκη να προωθήσει όλες αυτές τις αξίες, αυτό ακριβώς σημαίνει ότι δεν τις έχει
και θα ήθελε να τις έχει ή, το λιγότερο, θα
ήθελε οι πελάτες της να πιστέψουν ότι τις
έχει. Όσες επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν
ακόμη, κινδυνεύουν να διασπαστούν.
Η πρώτη αντανάκλαση που υπάρχει έναντι της διάσπασης, είναι η βασική αρχή ότι
κανείς δεν είναι απαραίτητος. Η διάσπαση
είναι ο «θάνατος» του ήδη εγκατεστημένου. Οι περισσότερες επιχειρήσεις κάνουν
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O ρόλος των CFOs στον
επαναπροσδιορισμό του
αύριο των επιχειρήσεων
ΈΡΕΥΝΑ EY

Ο

οικονομικός διευθυντής (CFO)
αναμένεται να διαδραματίσει
κρίσιμο ρόλο στον επαναπροσδιορισμό του μέλλοντος των
επιχειρήσεων, μετά το πέρας της πανδημίας του Covid-19, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της EY, «DNA of the CFO 2020»,
η οποία κατέγραψε τις απόψεις περισσοτέρων από 800 CFOs και ανώτερων χρηματοοικονομικών στελεχών παγκοσμίως.
Περιγράφοντας τις μελλοντικές τους
προτεραιότητες, το 86% των ερωτηθέντων αναμένουν ότι θα κληθούν να προστατεύσουν την επιχείρησή τους σήμερα,
θέτοντας, παράλληλα, τα θεμέλια για τη
μελλοντική ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα,
το 84% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι
η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων και δημιουργίας
μακροπρόθεσμης αξίας θα καταστεί προτεραιότητα. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας περιλαμβάνει τις παραδοσιακές
αρμοδιότητες ενός οικονομικού διευθυντή, όπως οι εταιρικές αναφορές, καθώς
και νέες, όπως η επίβλεψη του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
Καθώς ανταποκρίνονται σε αυτές τις
προτεραιότητες, οι CFOs θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τα
υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη. Η έρευνα,
ωστόσο, διαπίστωσε ότι το 52% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έχουν περιορισμένη
ή μηδενική συνεργασία με τον διευθυντή
ανθρώπινου δυναμικού (CHRO), ενώ το
44% αναφέρουν το ίδιο αναφορικά με τη
σχέση τους με τον διευθυντή μάρκετινγκ
(CMO).

ΟΙ CFOs ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΊ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗΣ ΑΞΊΑΣ
Σε μια αλλαγή που αντικατοπτρίζει τις
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τάσεις της αγοράς το 2020, οι CFOs αναγνωρίζουν τη σημασία μιας στρατηγικής
που τροφοδοτείται από έναν ξεκάθαρο
εταιρικό σκοπό, με το 82% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη τούς θεωρούν ολοένα και
περισσότερο ως κύριους υπεύθυνους για
τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.
Επιπλέον, το 79% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι οι επενδυτές απαιτούν αυξημένη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο ο οργανισμός τους δημιουργεί
μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ το 81% πιστεύουν ότι
υπάρχει σημαντική αξία που δημιουργεί
ο οργανισμός τους, η οποία δεν μπορεί να
μετρηθεί ή να γνωστοποιηθεί μέσω των
βασικών δεικτών χρηματοοικονομικών
επιδόσεων (financial KPIs).

ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ
ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΎΝ
Σύμφωνα με την έρευνα της EY, η απόδοση των αγορών αλλάζει ριζικά. Νέες
εικονικές αγορές αναδύονται, καθώς οι
οργανισμοί - γίγαντες, που βασίζονται σε
ψηφιακές πλατφόρμες, συνδέουν απρόσκοπτα αγοραστές και πωλητές, ενώ η
τεχνολογική σύγκλιση μειώνει την αναποτελεσματικότητα και εξαλείφει τις τριβές.
Ένα περισσότερο ευέλικτο λειτουργικό
μοντέλο, που εκτείνεται πέραν των αυστηρών φυσικών ορίων της επιχείρησης,
πιθανότατα θα επιτρέψει στην οικονομική διεύθυνση να διαδραματίσει κεντρικό
ρόλο στις διασυνδεδεμένες αγορές του
μέλλοντος. Πολλοί οικονομικοί διευθυντές
εκτιμούν ότι αυτό το ευέλικτο μέλλον για
τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες θα
γίνει πραγματικότητα μέσα στα επόμενα

πέντε χρόνια. Πάνω από τα τρία τέταρτα
(77%) των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι,
έως το 2025, τα χρηματοοικονομικά πληροφοριακά συστήματα θα φιλοξενούνται
στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και όχι
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ενώ
το 74% πιστεύουν ότι οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες θα είναι μέρος ενός
οικοσυστήματος που θα βασίζεται στο
blockchain.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας,
ο κ. Χρήστος Βάρσος, Associate Partner
της EY Ελλάδος και επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς CFOs, σχολίασε:
«Είναι σαφές ότι στη μετά-Covid εποχή
ο CFO αναδεικνύεται ως ένας από τους
βασικούς ρόλους που θα βοηθήσουν τις
διοικήσεις των εταιρειών να ανασυνταχτούν και να αντιμετωπίσουν τις νέες
προκλήσεις, δημιουργώντας, παράλληλα,
μακροπρόθεσμη αξία. Για να πετύχουν σε
αυτή τους την αποστολή, οι CFOs θα πρέπει
να συνεργαστούν στενά με τα διευθυντικά
στελέχη των υπολοίπων τμημάτων της
επιχείρησης, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τον οικονομικό σχεδιασμό και
την αποδοτικότερη διαχείριση πόρων, τα
οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την επιχειρησιακή λειτουργία της επιχείρησης
και το μακροοικονομικό περιβάλλον όπου
λειτουργεί η εταιρεία. Οι CFOs θα πρέπει,
επίσης, να προσαρμόσουν τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες στη νέα, διασυνδεδεμένη πραγματικότητα της ψηφιακής
εποχής, και να αναπροσαρμόσουν το μοντέλο λειτουργίας τους με τη χρήση νέων
τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιώσουν
την αποδοτικότητα και την ποιότητα στην
παροχή πληροφορίας –και όχι απλά δεδομένων– στον σωστό χρόνο, βοηθώντας,
έτσι, τη διοίκηση, στη λήψη αποφάσεων».

Έλεγχοι λιγότερο σύνθετων
οντοτήτων
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΆΛΗΣ

και μεσαίου μεγέθους (SMEs), είχε προχωρήσει στην έκδοση σχετικής καθοδήγησης,
χωρίς όμως να επιτευχθεί το αναμενόμενο
αποτέλεσμα.
Μετά από νέες διαβουλεύσεις τα τελευταία χρόνια, το Συμβούλιο κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι τα σχετικά θέματα
δεν έπρεπε να αντιμετωπιστούν με βάση
το μέγεθος των μονάδων αλλά με βάση
την πολυπλοκότητά τους και προχώρησε
σε σχετική διαβούλευση προς αυτή την
κατεύθυνση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
(stakeholders) βάσει του σχετικού εγγράφου συζήτησης «Έλεγχοι λιγότερο σύνθετων οντοτήτων: Διερεύνηση επιλογών για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων κατά
την εφαρμογή των ISAs».
Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις
του, το Συμβούλιο, κατόπιν της σχετικής
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμφώνησε ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα και οι προκλήσεις
που προκύπτουν από την εφαρμογή των
προτύπων ελέγχου σε λιγότερο σύνθετες
οντότητες, σχετικά με την πολυπλοκότητα,
τη δυνατότητα κατανόησης, την αναλογικότητα και τη δυνατότητα διαβάθμισης
στην κάλυψη των απαιτήσεων των προτύπων.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού
αποφασίστηκε η ανάληψη δράσης σε δύο
τομείς:
Α) Ανάπτυξη νέου ξεχωριστού Προτύπου
για ελέγχους λιγότερο σύνθετων οντοτήτων (Less Complex Entities, LCEs), στο
πλαίσιο των ήδη υφιστάμενων Διεθνών
Προτύπων Ελέγχου ISAs και όχι ξεχωριστού σετ προτύπων, το οποίο θα αντιμετωπίζει τα ιδιαίτερα θέματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν στους ελέγχους
αυτών των οντοτήτων. Η ανάπτυξη θα βασίζεται στην ίδια προσέγγιση με αυτή των

λοιπών προτύπων και θα επικεντρώνεται
στη ροή του ελέγχου και όχι στην επίλυση
συγκεκριμένων ομάδων θεμάτων, και θα
σχεδιαστεί με τρόπο που να επιτυγχάνει
την παροχή εύλογης διασφάλισης.
Β) Εντοπισμός και αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα, τη δυνατότητα κατανόησης, τη
δυνατότητα διαβάθμισης στην εφαρμογή
και την αναλογικότητα στα Πρότυπα ευρύτερα, μέσω:
ι) της ανάπτυξης προσχεδιασμένων αρχών και οδηγιών με βάση τις ήδη υπάρχουσες παραδοχές με τις αναγκαίες βελτιώσεις όπου χρειαστεί, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια στη χρήση των προτύπων,
ιι) εστίασης στον προσδιορισμό των
απαιτήσεων τεκμηρίωσης και του πώς
αυτές θα καλυφθούν αποτελεσματικά.
Σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, το πρώτο σχέδιο του νέου Προτύπου θα συζητηθεί τον Μάρτιο και τον
Ιούνιο 2021 και θα εκδοθεί σχέδιο προς
διαβούλευση τον Ιούλιο του 2021. Αναφορικά με τα νέα σχέδια αρχών και οδηγιών
εφαρμογής, η σχετική διαβούλευση προγραμματίζεται για το 4ο τρίμηνο του 2021.
Η γενική εκτίμηση είναι ότι ακόμη και
στο παρόν μεταβαλλόμενο με γρήγορους
ρυθμούς περιβάλλον οι προγραμματιζόμενες δράσεις θα μπορέσουν να καλύψουν
αποτελεσματικά την ανάγκη:
- Για άμεση δράση.
- Για μια παγκόσμια λύση, δεδομένου
ότι ο κατακερματισμός της δικαιοδοσίας
και των αναβαθμίσεων δεν είναι προς το
δημόσιο συμφέρον.
- Για να διατηρηθούν τα πρότυπα κατάλληλα για χρήση από ελεγκτές οντοτήτων
κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας.
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Η

διαδεδομένη και επιτυχημένη
εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη δεκαετία
2000-2010 οριοθέτησε τη διεθνή
χρήση ενός σχετικά απαιτητικού λογιστικού
πλαισίου, στηριζόμενου σε επιστημονικές
αρχές, που είχε τη δυνατότητα να καλύψει
τις ανάγκες πληροφόρησης ακόμη και των
πιο πολύπλοκων οικονομικών οντοτήτων. Η
μετέπειτα δε εξέλιξή του για την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών για ολοένα
και πιο λεπτομερή και πληρέστερη πληροφόρηση το κατέστησε ακόμη πιο απαιτητικό
και σχετικά πολύπλοκο.
Σε αντίστοιχη πορεία εξελίχθηκαν και
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών, σκοπός
της εφαρμογής των οποίων είναι η παροχή
εκ μέρους των ελεγκτών της απαιτούμενης διασφάλισης προς τους ενδιαφερόμενους για την οικονομική πληροφόρηση, η οποία γίνεται όλο και πιο σύνθετη.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο σχεδιασμός
και η εκτέλεση της ελεγκτικής εργασίας
να καθιστά μεν εφικτή την παροχή της
απαιτούμενης διασφάλισης ακόμη και στις
πιο πολύπλοκες οντότητες, καλύπτοντας
και τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις πληροφόρησης, απαιτώντας όμως ιδιαίτερα
αυξημένο ελεγκτικό κόστος, το οποίο σε
πολλές περιπτώσεις διαμορφώνεται σε
δυσανάλογο ύψος σχετικά με την κάλυψη
της ανάγκης διασφάλισης της οικονομικής
πληροφόρησης μιας οντότητας που δεν
είναι σχετικά μεγάλη αλλά ούτε και τόσο
πολύπλοκη.
Στην κατεύθυνση αυτή, το Συμβούλιο
Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB), στο παρελθόν, για την επίλυση των θεμάτων που προέκυπταν από
την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Ελέγχου σε ελέγχους οντοτήτων μικρού
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ΟΕΛ, Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ, ΣΟΛ Crowe
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Μόλις το 2% των
επιχειρήσεων
προετοιμασμένες για τις
επιπτώσεις της πανδημίας
στις εφοδιαστικές
αλυσίδες
ΈΡΕΥΝΑ EY

Η

πανδημία έπληξε τρεις στις
τέσσερις εφοδιαστικές αλυσίδες (72%), με μόλις 11% των
επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι
παρατήρησαν θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας
της EY. Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις
200 ανωτάτων στελεχών από επιχειρήσεις
με έσοδα άνω του $ 1 δισ., στους κλάδους
των καταναλωτικών προϊόντων, της λιανικής, των βιοεπιστημών, των βιομηχανικών
προϊόντων, της αυτοκινητοβιομηχανίας
και της προηγμένης τεχνολογίας, στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο COVID-19 ΕΊΧΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΈΣ ΑΛΥΣΊΔΕΣ
Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από τις
μισές επιχειρήσεις (57%) αντιμετώπισαν
λειτουργικές διαταραχές κατά μήκος της
εφοδιαστικής τους αλυσίδας, με κυρίως
πληττόμενους τους κλάδους της λιανικής (74%), των βιομηχανικών προϊόντων
(82%), αλλά και της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου και οι 23 εταιρείες του κλάδου
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που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν
ότι η εφοδιαστική τους αλυσίδα επηρεάστηκε αρνητικά. Μεταξύ των αρνητικών
επιπτώσεων περιλαμβάνονται η μείωση
της παραγωγικότητας (69%), η αδυναμία
επίτευξης αναπτυξιακών στόχων (64%) και
η μείωση των εσόδων (61%). Παρόλα αυτά,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το εύρημα
ότι οι εταιρείες που βίωσαν αρνητικές επιπτώσεις παρέμειναν προσηλωμένες στον
ψηφιακό μετασχηματισμό τους, με 92% να
συνεχίζουν απρόσκοπτα τις τεχνολογικές
τους επενδύσεις.
Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται ωφελημένες, προέρχονται κυρίως
από τον κλάδο των βιοεπιστημών, με 14
από τις 44 επιχειρήσεις του κλάδου να αναφέρουν θετικές επιδράσεις στην απόδοσή
τους και 74% να δηλώνουν ότι συνέχισαν
ομαλά τη λειτουργία τους. Οι θετικές αυτές επιδράσεις περιλαμβάνουν, κυρίως,
την αύξηση της ζήτησης από την πλευρά
των καταναλωτών (71%), την ενισχυμένη
ευελιξία (67%), αλλά και την αυξημένη παραγωγικότητα (57%).

Ο βαθμός ετοιμότητας των επιχειρήσεων αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα για τη
διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας, με μόλις 2% να απαντούν ότι είχαν
προετοιμάσει επαρκώς την εφοδιαστική
τους αλυσίδα για ανάλογες διαταραχές.
Τέλος, το μέγεθος των επιχειρήσεων
επηρέασε τη δυνατότητά τους ως προς τη
διαχείριση των λειτουργικών διαταραχών,
με τις μεγαλύτερες να αναφέρουν ότι δεν
αντιμετώπισαν ισχυρές διαταραχές ή διαταραχές μέτριας έντασης (26%, έναντι
57% του συνολικού δείγματος). Παράλληλα, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις που
βίωσαν διαταραχές σχεδιάζουν να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική και το μοντέλο λειτουργίας των εφοδιαστικών τους
αλυσίδων, ενώ, ακόμα και οι επιχειρήσεις
που επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό,
σκέφτονται να ενισχύσουν τις επενδύσεις
τους σε τεχνολογία.

Η ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΉΝΙΟ
Όσον αφορά τις προοπτικές των εφοδι-

ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΏΝ ΑΛΥΣΊΔΩΝ ΕΊΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΑΙ ΑΥΤΌΝΟΜΟ
Τέλος, η έρευνα αναδεικνύει την πεποίθηση των επικεφαλής των λειτουργιών
εφοδιαστικής αλυσίδας ότι η πανδημία θα
επιφέρει την επιτάχυνση του ψηφιακού
μετασχηματισμού (64%) και την εδραίωση
της αυτονομίας των εφοδιαστικών αλυσίδων (52%), μέχρι το 2025. Αναφορικά με
την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, το 59%
των επιχειρήσεων έχουν δρομολογήσει
πιλοτικές δοκιμές χρήσης της μηχανικής
μάθησης ή της τεχνητής νοημοσύνης, με
ένα 36% να βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού των επενδύσεών τους.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας,
ο κ. Θάνος Μαύρος, εταίρος και επικεφαλής του Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών της EY
Ελλάδος και της EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δήλωσε: «Οι σοβαρές διαταραχές που προκαλεί η πανδημία
Covid-19 ωθούν τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα,
σε επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών
και των μοντέλων εφοδιαστικής αλυσίδας,
στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της ευελιξίας, της διασυνδεσιμότητας, καθώς και της διαφάνειάς της. Για
να γίνει αυτό, θα χρειαστεί να αυξήσουν τις
επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η
τεχνητή νοημοσύνη και τα λογισμικά προσομοίωσης, ενώ θα πρέπει, παράλληλα,
να εκπαιδεύσουν το υπάρχον ανθρώπινο
δυναμικό τους για να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των ψηφιακών και αυτόνομων
εφοδιαστικών αλυσίδων του μέλλοντος».
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στικές αλυσίδες, περιλαμβάνεται και η
αυξημένη εστίαση σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης
(Environmental, Social and Governance,
ESG), αλλά και στους τρόπους μετριασμού
των κινδύνων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η διαφοροποίηση των
προμηθευτών και η προτεραιοποίηση της
in-house παραγωγής.

ΜΑΡΤΙΟΣ

αστικών αλυσίδων για το άμεσο μέλλον,
η ορατότητα αναδεικνύεται ως πρωταρχική προτεραιότητα για τους επόμενους
12-36 μήνες, και ως μία από τις τρεις
πιο σημαντικές προτεραιότητες αυτή τη
χρονιά, σε συνδυασμό με την αύξηση της
αποτελεσματικότητας και τη διατήρηση/
επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, 60% των επιχειρήσεων
υποστηρίζουν ότι η πανδημία ενίσχυσε
τη στρατηγική σημασία των εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ οι μισές εξετάζουν τον
επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής τους
για την εφοδιαστική αλυσίδα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επενδύσεις σε
τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη
και η μηχανική μάθηση (machine learning)
ενισχύονται, ενώ προβληματισμό προκαλεί
το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν εξετάζουν τη χρήση καινοτόμων νέων τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση, τα
drones και οι τεχνολογίες προσομοίωσης
(π.χ. digital twin).
Παράλληλα, ανάμεσα στις σημαντικές
αλλαγές που επίκεινται για τις εφοδια-
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Υποχωρεί σταδιακά
η ανησυχία για τις
επενδύσεις στην Ευρώπη Πώς βλέπουν οι επενδυτές
την Ελλάδα
ΕΥ

Σ

ύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν το 45%
του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέκα μήνες μετά την εκδήλωση της
πανδημίας, οι επενδυτές εμφανίζονται
οριακά πιο αισιόδοξοι για το μέλλον των
επενδύσεων στην Ευρώπη, παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές επιπτώσεις του
Covid-19. Ενώ οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να περιορίζουν τα άμεσα επενδυτικά τους σχέδια στην περιοχή, το ποσοστό
όσων εκτιμούν ότι η Ευρώπη θα αποτελεί
έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό
μετά το πέρας της πανδημίας έχει αυξηθεί
σε σχέση με τον Απρίλιο.
Έξι μήνες μετά την κυκλοφορία της πανευρωπαϊκής έρευνάς της, «Attractiveness
Survey Europe 2020», για την ελκυστικότητα της Ευρώπης ως επενδυτικού προορισμού, η EY διεξήγαγε επαναληπτική
έρευνα μεταξύ 16-30 Οκτωβρίου, καταγράφοντας τις απόψεις στελεχών μεγάλων
επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία, με
σκοπό να εξετάσει το πώς διαμορφώθη-
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κε το επενδυτικό κλίμα στο διάστημα που
μεσολάβησε.

ΜΕΊΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΉ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΓΙΑ
ΤΟ 2020
Η οικονομική αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία εξακολουθεί να οδηγεί τις
επιχειρήσεις σε επανεξέταση της βιωσιμότητας των επενδυτικών τους σχεδίων.
Ωστόσο, το ποσοστό των στελεχών που
αναμένουν καθαρή μείωση των επενδύσεών τους έχει περιοριστεί στο 42%, από
66% τον Μάιο, ενώ περισσότερα στελέχη
εκτιμούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια
θα αυξηθούν (10% από 0% τον Απρίλιο) ή
θα παραμείνουν αμετάβλητα (17% από 11%).
Παράλληλα, όμως, πολλοί από όσους σκόπευαν να μειώσουν τις επενδύσεις τους
δηλώνουν τώρα ότι απλώς θα τις καθυστερήσουν, με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται
στο 31%, από 23% τον Απρίλιο.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, αναμένεται
σημαντική μείωση του αριθμού των ΑΞΕ
στην Ευρώπη για το 2020, σε σχέση με το

ιστορικό ρεκόρ των 6.412 επενδυτικών έργων που ανακοινώθηκαν το 2019, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση για όλη την ήπειρο.

ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΣΤΟΝ
ΜΕΤΆ-COVID ΚΌΣΜΟ
Πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι επενδυτές ως προς την ελκυστικότητα της
Ευρώπης στη μετά Covid-19 εποχή. Ενώ
τον Απρίλιο ένας στους δύο επενδυτές
(49%) εκτιμούσε ότι η Ευρώπη θα καταστεί λιγότερο ελκυστική στο μέλλον, το
ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά τον
Οκτώβριο, στο 27%. Αντίθετα, βελτίωση της
ελκυστικότητας της περιοχής προβλέπει
πλέον το 22% των επενδυτών, έναντι μόλις
8% τον Απρίλιο.
Στη μεταστροφή αυτή καθοριστικό ρόλο
πιθανότατα διαδραμάτισε η ανακοίνωση
του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ευρώπη
(Recovery plan for Europe) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταδεικνύοντας την
αποφασιστικότητα των ευρωπαίων ηγε-

Ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα που
αφορούν την Ελλάδα. Το 2% των ερωτηθέντων επενδυτών κατονόμασαν την Ελλάδα
μεταξύ των χωρών που πιστεύουν ότι θα
αποδειχθούν ως οι πλέον ελκυστικές για
τις επενδύσεις το 2021, ποσοστό συγκρί-

ευρήματα των δυο τελευταίων σχετικών
ερευνών μας για την Ελλάδα δεν ήταν
τυχαία, και ότι η χώρα μας έχει αρχίσει
να θεμελιώνει πλήρως τη θέση της στον
χάρτη των επενδύσεων. Το γεγονός ότι,
υπό αυτές τις δυσχερείς συνθήκες, και με
δεδομένες τις επιδόσεις της μέχρι σήμερα,
η Ελλάδα καταφέρνει να συγκεντρώνει
συγκρίσιμα ή ακόμη και μεγαλύτερα ποσοστά από χώρες που αποτελούν παραδοσιακούς ανταγωνιστές της στην προσέλκυση
επενδύσεων, καταδεικνύει ότι οι κινήσεις
που έχουν γίνει από την πολιτεία και τους
αρμόδιους φορείς, ως προς την επενδυτική
πολιτική, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν τομείς με σαφή
περιθώρια βελτίωσης, στους οποίους θα
πρέπει να εστιάσουμε για να ενισχύσουμε
περαιτέρω τη θετική δυναμική που έχει
δημιουργηθεί, τους οποίους έχουμε, επίσης, αναδείξει μέσα από τις πρόσφατες
έρευνές της EY για την ελκυστικότητα της
χώρας ως επενδυτικού προορισμού».
(Μπορείτε να διαβάσετε τα ευρήματα
της έρευνας «EY Attractiveness Survey
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Η ΕΛΛΆΔΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΧΆΡΤΗ
ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ

σιμο με χώρες που πρωταγωνιστούν στην
προσέλκυση των ευρωπαϊκών ΑΞΕ, όπως
η Σουηδία (3%) και η Ισπανία (4%).
Την ίδια ώρα, 4% ανέφεραν το ελληνικό
πρόγραμμα ανάκαμψης ως ένα από τα πιο
αξιόπιστα και φιλικά προς τις επενδύσεις
στην Ευρώπη, ποσοστό υψηλότερο από
εκείνο που συγκέντρωσαν η Ιρλανδία και η
Ουγγαρία (3%) και συγκρίσιμο με τα ποσοστά χωρών όπως η Τσεχία (5%), η Πολωνία
και η Σουηδία (6%), οι οποίες αποτελούν
σταθερούς πόλους έλξης επενδύσεων τα
τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης
της Τουρκίας και της Ρουμανίας –χώρες
που ανταγωνίζεται άμεσα η Ελλάδα στην
προσέλκυση περιφερειακών επενδύσεων– συγκέντρωσαν χαμηλότερα ποσοστά.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας
όσον αφορά την Ελλάδα, ο κ. Παναγιώτης
Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της
ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα
της επαναληπτικής πανευρωπαϊκής έρευνας της EY επιβεβαιώνουν ότι τα θετικά

ΜΑΡΤΙΟΣ

τών να καταστήσουν την περιοχή πυλώνα
σταθερότητας σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο
περιβάλλον. Τα μέτρα στήριξης των εθνικών κυβερνήσεων φαίνεται να συνέβαλαν, επίσης, στη βελτίωση του κλίματος,
με τους επενδυτές που συμμετείχαν στην
έρευνα να αξιολογούν ως πιο αξιόπιστα και
φιλικά προς τις επενδύσεις, τα προγράμματα ανάκαμψης της Γερμανίας (57%), της
Γαλλίας (43%) και του Ηνωμένου Βασιλείου
(37%) –κάτι που δεν αποτελεί ιδιαίτερη
έκπληξη, αφού οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν και τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι ίδιες τρεις χώρες επελέγησαν από
τους επενδυτές ως οι πλέον ελκυστικοί
προορισμοί για επενδύσεις το 2021.
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Ελλάδα 2020» στο https://www.ey.com/el_
gr/attractiveness/20/ey-attractivenesssurvey-2020)

ΚΆΜΨΗ ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧΊΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΑΝΑΤΑΡΆΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ
ΤΡΙΕΤΊΑ...
Με την πάροδο του χρόνου, φαίνεται να
αποκαθίσταται μια σχετική αισιοδοξία για
την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας,
με το 41% των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα, έναντι 24% τον Απρίλιο,
να προβλέπουν επιστροφή σε κανονική
λειτουργία της οικονομίας έπειτα από
μια περίοδο επανεκκίνησης. Αντίθετα,
το ποσοστό όσων αναμένουν αυξημένη
μεταβλητότητα εξαιτίας της επιβολής και
αναστολής των επιμέρους lockdown μειώθηκε στο 41% από 55%. Μειωμένο στο
17% από 21% είναι και το ποσοστό όσων
εκτιμούν ότι η πανδημία θα οδηγήσει σε
θεμελιώδη αρνητική μεταβολή του οικονομικού κλίματος.

...ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΆΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΈΣ
ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΈΣ ΑΛΥΣΊΔΕΣ
Καθώς οι ασιατικές οικονομίες παρουσιάζουν πλέον σημάδια πρώιμης ανάκαμψης,
οι επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο
πρόθυμες να προχωρήσουν σε μια αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, εξαιτίας του συνεπαγόμενου μεγάλου
κόστους και της αναστάτωσης. Το ποσοστό των στελεχών που δηλώνουν ότι δεν
προτίθενται να προχωρήσουν σε αλλαγές
στις εφοδιαστικές αλυσίδες εκτοξεύτηκε
από το 2% στο 33%. Συγχρόνως, το ποσοστό
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όσων σχεδιάζουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από μια κύρια αγορά μειώθηκε
από 61% στο 37% και όσων σκοπεύουν να
μεταφέρουν τις πηγές εφοδιασμού στην
Ε.Ε. ή σε γειτονικές χώρες της Αφρικής
από 83% στο 37%.
Η έρευνα σημειώνει ότι παραμένει πιθανή η μετακίνηση επιλεγμένων κρίσιμων
δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, με στόχο
τη μείωση της έκθεσης σε πιθανές μελλοντικές διαταραχές. Ωστόσο, μαζικές επενδύσεις στην Ευρώπη θα απαιτήσουν χρόνο
και, ενδεχομένως, ισχυρότερα κίνητρα.
Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι
φαίνεται να υποχωρούν, σε σύγκριση
με τον Απρίλιο, ορισμένες πρώτες αντιδράσεις στην πανδημία, ως προς τα κριτήρια επιλογής της χώρας προορισμού
των επενδύσεων. Έτσι, η βαρύτητα και ο
αντίκτυπος των εθνικών προγραμμάτων
στήριξης της οικονομίας, που αναφερόταν ως καθοριστικός παράγοντας από
το 80% των ερωτηθέντων τον Απρίλιο,
υποχωρεί σήμερα στο 38%, ενώ ο βαθμός
ενσωμάτωσης της τεχνολογίας από τους
τους καταναλωτές, την κοινωνία και τον
δημόσιο τομέα υποχωρεί, αντίστοιχα, από
το 71% στο 50%, και οι πολιτικές απέναντι
στην κλιματική αλλαγή από το 60% στο
39%. Στη θέση τους, ως κυρίαρχα κριτήρια
επιλογής προορισμού των επενδύσεων,
αναδεικνύονται τα μέτρα ασφάλειας
και προστασίας που εφαρμόζονται για
την πρόληψη μιας μελλοντικής μεγάλης
κρίσης (54%), η δύναμη της εγχώριας
αγοράς (52%), καθώς και η ρευστότητα
των χρηματοπιστωτικών αγορών και η
διαθεσιμότητα κεφαλαίου (51%).

ΣΤΑΘΕΡΈΣ ΟΙ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΈΕΣ ΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ
Η έρευνα του Απριλίου είχε αναδείξει
τρεις σημαντικές τάσεις που δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν εξαιτίας της πανδημίας, οι οποίες εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως κυρίαρχες από τους επενδυτές
μέχρι και σήμερα:
- Η ενίσχυση της ψηφιακής πρόσβασης
των καταναλωτών σε υπηρεσίες (63%, έναντι 55% τον Απρίλιο).
- H έμφαση στην κλιματική αλλαγή και
τη βιωσιμότητα (60% από 57%).
- H υιοθέτηση τεχνολογιών που αυτοματοποιούν ανθρώπινες διεργασίες (51%
από 82%).
Μια τέταρτη τάση, αυτή της αντιστροφής της παγκοσμιοποίησης, φαίνεται να
υποχωρεί (37% από 56%), ενώ οι επενδυτές ανησυχούν πλέον περισσότερο για την
κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων
(21% από 3%).
Ο κ. Παπάζογλου συμπληρώνει: «Τα ανανεωμένα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν, σε μεγάλο βαθμό, όσα γνωρίζαμε
από την άνοιξη: η πανδημία θέτει σε κίνηση
ή ενισχύει τάσεις που δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την Ελλάδα στον τομέα των επενδύσεων. Όλοι διαπιστώνουμε
ήδη ότι η χώρα μας προσελκύει σήμερα το
επενδυτικό ενδιαφέρον, γνωρίζουμε, όμως
ότι για να έχει διάρκεια η κατάκτηση αυτή
πρέπει να συνεχιστούν απρόσκοπτα και με
ευρεία στήριξη οι διαρθρωτικές αλλαγές
που έχουν δρομολογηθεί, αλλά και η βελτίωση του brand “Ελλάδα”».

H Deloitte Ελλάδος
απέκτησε την
πιστοποίηση του Great
Place to Work
Deloitte

να ανταποκρινόμαστε στη βελτίωση της
καθημερινότητας, τη συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
ανθρώπων μας, την επαγγελματική τους
εξέλιξη, μα πάνω από όλα τη διατήρηση
των ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων
μεταξύ των ομάδων μας».

ΜΑΡΤΙΟΣ

μας παραμένουν η προτεραιότητά μας. Η
παραπάνω αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη αξία,
αφού προέρχεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους του οργανισμού και αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης για τις ενέργειες που
κάναμε, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες
λόγω της πανδημίας. Αυτό που θέλουμε
και επιδιώκουμε είναι να συνεχίσουμε
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Μ

ετά από μια μεθοδική και
διεξοδική αξιολόγηση, η
οποία πραγματοποιήθηκε
από τον οργανισμό Great
Place to Work Hellas, η Deloitte Ελλάδος απέκτησε την πιστοποίηση του Great
Place to Work, (Certified by Great Place to
Work®). Για την πραγματοποίηση αυτής
της πιστοποίησης συμμετείχαν οι εργαζόμενοι της Deloitte, οι οποίοι με άμεσο,
ανώνυμο και εμπιστευτικό τρόπο αξιολόγησαν την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.
Η έρευνα αξιολόγησης επικεντρώθηκε
σε πέντε παραμέτρους που συνθέτουν
τη συνολική εμπειρία που βιώνει ο κάθε
εργαζόμενος στον εργασιακό χώρο, όπως:
η αξιοπιστία της διοίκησης, ο σεβασμός
προς τους εργαζομένους, το αίσθημα δικαιοσύνης που διέπει το εργασιακό περιβάλλον, η υπερηφάνεια που νιώθουν
οι εργαζόμενοι και η ομαδικότητα που
αναπτύσσεται στον εργασιακό χώρο.
Η παραπάνω αξιολόγηση έρχεται σε μια
χρονική συγκυρία που η συνεχής αναδιοργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος
(π.χ. τηλεργασία), καθώς και τα θέματα
ανθρώπινου δυναμικού έχουν τοποθετηθεί στην κορυφή της ατζέντας της διοίκησης της Deloitte.
Με αφορμή την απόκτηση της πιστοποίησης του Great Place to Work, ο CEO
της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος, ανέφερε: «Μέσα σε ένα διαρκώς
εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας, που
το 2020 άλλαξε σημαντικά, οι άνθρωποί
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Η Grant Thornton
υποδέχεται το 2021 με
επένδυση 100 νέων
θέσεων εργασίας στον
τομέα της τεχνολογίας
Grant Thornton

Μ

ε μια μεγαλόπνοη και καθοριστική επένδυση καλωσορίζει τη νέα χρονιά η Grant
Thornton, ανταποκρινόμενη
στις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν
στον τεχνολογικό τομέα της Ελλάδας. Μένοντας πιστή στον στόχο της να συνεχίζει να
αναπτύσσεται παράλληλα με τους πελάτες
της και συνολικά με το επιχειρείν της χώρας, η Grant Thornton προχωρά σε μια στρατηγικά σχεδιασμένη διεύρυνση του τμήματος Technology Intelligence & Performance.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοινώνει
τη δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας,
προκειμένου να εδραιώσει έναν νέο κόμβο
παροχής υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας. Βασικός σκοπός της Grant Thornton
είναι να αποτελέσει κινητήριο δύναμη ανάπτυξης για τη μετάβαση της χώρας στην
ψηφιακή εποχή, καθώς και να συμβάλει
καθοριστικά στην οικοδόμηση του δρόμου
που οδηγεί σε ένα βιώσιμο μέλλον.
Για μία ακόμη φορά η Grant Thornton

88

επιλέγει να βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων και να αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής. Το όραμα της επιχείρησης
ενσαρκώνεται στην απόφαση για ενίσχυση
των επενδύσεων και της απασχόλησης. Στο
συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί από τις επιχειρήσεις
να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και να
προσαρμόζονται άμεσα σε κάθε αλλαγή, η
Grant Thornton βρίσκεται δίπλα τους, προκειμένου να τις βοηθήσει να αξιοποιήσουν
στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις νέες συνθήκες.
Το τμήμα Technology Intelligence &
Performance, με όραμα τη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στις μελλοντικές τεχνολογικές προκλήσεις, διαθέτει
την εμπειρία, το τεχνολογικό υπόβαθρο
και το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να
συνεισφέρει καθοριστικά στην υλοποίηση
σημαντικών τεχνολογικών έργων, ενώ είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε
πρωτοβουλία που συνδέεται με την ψηφιακή

εξέλιξη, ανεξαρτήτως μεγέθους.
Ο κ. Βασίλης Καζάς, διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton, δήλωσε σχετικώς:
«Θεωρούμε υποχρέωσή μας ένα τόσο σημαντικό έτος για την Ελλάδα, όσο είναι
το 2021, όπου η επιτυχία των πολλαπλών
μεταβάσεων αποτελεί ταυτόχρονα και την
εξασφάλιση του μέλλοντος, να δηλώνουμε
παρόντες με τον πλέον δυναμικό τρόπο.
Η Grant Thornton αποτελεί τον ταχύτερα
αναπτυσσόμενο ελληνικό ελεγκτικό και
συμβουλευτικό οργανισμό, επενδύοντας
αδιάκοπα τόσο στους ανθρώπους όσο και
στις νέες τεχνολογίες. Η εταιρεία παραμένει
πιστή στον στόχο της για συνεχή ανάπτυξη
και υπεύθυνη ανταπόκριση απέναντι στις
απαιτήσεις του σήμερα, ανεξαρτήτως συνθηκών. Μόνο μέσα από τη συνεχιζόμενη
και σταθερή εξέλιξη, άλλωστε, μπορούν να
τεθούν οι κατάλληλες βάσεις ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομία η οποία θα βρεθεί
στην “καρδιά” της ψηφιακής εποχής».

ΜΑΡΤΙΟΣ
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / NAME
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / PROFESSION
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS
ΑΦΜ / VAT

ΔΟΥ

ΠΟΛΗ / CITY

Τ.Κ. / POSTAL CODE

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE NUMBER

EMAIL

m Επιθυμώ να γίνω συνδρομητής / τρια για τα τεύχη
εσωτερικού
μέλη σοελ
φοιτητές

ΧΩΡΑ / COUNTRY

(ετήσια συνδρομή, 4 τεύχη)

συνδρομες (4 τεύχη το χρόνο), τιμή τεύχους 10,00 €
€ 18,00
€ 18,00

φυσικά πρόσωπα
εταιρείες, οργανισμοί, ιδρύματα, βιβλιοθήκες

συνδρομες κυπρου
μέλη σ.ε.λ.κ., ελεγκτικές εταιρείες
εταιρείες,οργανισμοί, ιδρύματα,βιβλιοθήκες
συνδρομές εξωτερικού

€24,00
€56,00

λοιπά φυσικά πρόσωπα

€ 40,00
€ 50,00
€46,00

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

τρόποι πληρωμής
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.)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με αίσθημα
Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος
κοινωνικής ευθύνης, εκπροσωπώντας το σύνολο των
του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης
εταιρειών του κλάδου, στηρίζει έμπρακτα την εθνική
Με αφορμή
ταστις
εγκαίνια
του
υποκαταστήματος
την 29η Ιουλίου
2019
18:00,
θανέου
πραγματοποιηθεί
εκδήλωση
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19
του
Ινστιτούτου
Εκπαίδευσης
ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο
Κρήτης
με
θέμα
“Η επαγγελματική
δεοντολογία
και η συνεχής
και την προστασία της δημόσιας υγείας.
την 29η Ιουλίου 2019 στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση
εκπαίδευση
στηναυτό,
υπηρεσία
των οικονομολόγων”
Στο πλαίσιο
προχώρησε
στη δωρεά πλήρους
με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

AQUILA
HOTEL
εξοπλισμού
μιας ATLANTIS
Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας στο

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

(Υγείας 2, Ηράκλειο,
Κρήτη,
ΤΚ 71202)
νοσοκομείο
Ευαγγελισμός.
AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate
ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.
Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος
• Κατανόηση και εφαρμογή των
Σκοπός του
προγράμματος
λογιστικών
αρχών
που διέπουν τα
•
Κατανόηση
και
εφαρμογή
των
Δ.Π.Χ.Α.
λογιστικών αρχών που διέπουν τα
• Κατάρτιση οικονομικών
Δ.Π.Χ.Α.
καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
• Κατάρτιση οικονομικών
• Ικανότητα αξιολόγησης
καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
οικονομικών
• Ικανότητακαταστάσεων
αξιολόγησης με βάση
τα Δ.Π.Χ.Α.
οικονομικών καταστάσεων με βάση
τα Δ.Π.Χ.Α.

Απευθύνεται σε
• Οικονομικούς διευθυντές
σε και στελέχη λογιστηρίων
• Απευθύνεται
Προϊσταμένους
•
Οικονομικούς
διευθυντές με την
• Στελέχη που ασχολούνται
• Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων
προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών
• Στελέχη που ασχολούνται με την
καταστάσεων
προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών
• Οικονομικούς αναλυτές
καταστάσεων
• •Ελεύθερους
επαγγελματίες
Οικονομικούς
αναλυτές οικονομολόγους
και
λογιστές
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους
• Αποφοίτους
και λογιστέςοικονομικών σχολών
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών
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ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
& ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Είναι ανοιχτό σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς.
Συνεργάζεται με τους φορείς:

ΕΚΠΑ

ΠΑΜΑΚ

ACCA

ICAEW

Το ΙΕΣΟΕΛ
το οποίο διανύει το 23ο έτος επιτυχούς λειτουργίας του, παρέχει διετή
Μεταπτυχιακή Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση
στους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)
και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ)
που προορίζονται
για το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα
για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στα αντικείμενα
της ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.
www.soel.gr – www.iesoel.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

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

