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γελμα, Μιχαήλ 
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Thornton
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σέας, KPMG

42.    
Ελάχιστος  
παγκόσμιος 
εταιρικός 
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τηση  
του ελληνικού 
τουρισμού  
στο παγκόσμιο 
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λος, ΣΟΛ Crowe
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νες του νέου 
Πτωχευτικού 
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Η ευρωπαϊκή 
αγορά ποδο-
σφαίρου δέχεται 
πλήγμα για πρώ-
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Η επανεκτίμηση 
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ορίων υπαγωγής 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ACCA / ΣΟΕΛ IFRS Certificate

Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

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

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

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

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

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης

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

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL

(Υγείας 2, Ηράκλειο, Κρήτη, ΤΚ 71202)
 ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΣΟΕΛ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
ΜΕ ΜΕΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

 ΕΝΑΡΞΗ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΕΛ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 ΝΕΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΚΕΛ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ:

Πίνακας 
εξωφύλλου: 

Περίπατος 
γυναίκας σε 
ενα εξωτικό 

δάσος, 
(1905), Henri 

Rousseau. 
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• ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ EFRAG επί της υιοθέτησης νέων ή 
της τροποποίησης παλαιότερων ΔΛΠ και 
ΔΠΧΑ μέχρι και τον Ιούλιο 2021. Για περισ-
σότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/37qAFby 

• ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ IFAC για την επισήμανση 
προτεραιοτήτων για επαγγελματίες λογιστές 
σε επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα
Η Συμβουλευτική Ομάδα Επαγγελματιών Λο-
γιστών σε Επιχειρήσεις (PAIB) της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) εξέτασε τις 
βασικές παγκόσμιες τάσεις που επηρεάζουν 
τη μελλοντική ετοιμότητα του επαγγέλματος 
του λογιστή. Η έκθεση «Enabling Purpose 
Driven Organizations: PAIBs Leading 
Sustainability and Digital Transformation» 
συνοψίζει τις βασικές γνώσεις και τα διδάγ-
ματα από τις συζητήσεις μεταξύ αυτής της 
παγκόσμιας ομάδας ηγετών επιχειρήσε-
ων και χρηματοοικονομικών παραγόντων, 
αντλώντας πληροφόρηση από τις ποικίλες 
εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://bit.
ly/2Vm2DmH και https://bit.ly/37l8pax 

• Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ 
FEE) πληροφορεί τα μέλη της για τη νέα 
δημοσίευσή της με τίτλο: «Αξιολόγηση της 
βιωσιμότητας μιας ΜμΕ σε τρία βήματα» (3-
step sustainability assessment for SMEs). 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/3lJZKqe 

• Η ACCOUNTANCY EUROPE (ΠΡΏΗΝ FEE) 
πληροφορεί τα μέλη της για τη νέα δημοσί-
ευσή της με τίτλο: «Δημιουργία ενός απο-
τελεσματικού οικοσυστήματος κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες» (Building an effective Anti-
Money Laundering ecosystem). Για περισ-
σότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2VCqTAr 

• Η GAVI ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑ-
ΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΏΝ (Gavi, the 
Vaccine Alliance και The Global Fund to 
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) υπο-
γράφουν πρωτοποριακή συμφωνία με τη Δι-
εθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) για την 
υποστήριξη της ενδοκρατικής οικονομικής 
διαχείρισης.

• Η ΕΥΡΏΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ανακοίνωσε 
την αναμόρφωση του ελέγχου (audit reform) 
εντός του 2022. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bit.ly/3fyxx1J 

• Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ 
(IFAC) υποστηρίζει το όραμα της IOSCO για 
μια παγκόσμια γραμμή προτύπων βιωσιμό-
τητας που εστιάζεται στους επενδυτές. 

• ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΏΝ (IFAC) 
και τα Ινστιτούτα AICPA και CIMA, οι πα-
γκόσμιες πρακτικές για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας –συμπεριλαμβανομένης της 
επικράτησης της διασφάλισης, του επιπέδου 
διασφάλισης και των χρησιμοποιούμενων 
προτύπων και επαγγελματιών– ποικίλλουν 
σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τη δικαιοδοσία. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.
ly/37saYHP 

• ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΥΠΏΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (IAASB) δημο-
σίευσε δύο οδηγούς για να βοηθήσει τα εν-
διαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν τη σειρά 
προτύπων διαχείρισης ποιότητας. Οι οδηγοί 
θα βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
κατανοήσουν τα κατωτέρω πρότυπα και να 
εφαρμόσουν σωστά τις απαιτήσεις με τον 
προβλεπόμενο τρόπο:
– First-time Implementation Guide 
for International Standard on Quality 
Management (ISQM) 1, Quality Management 
for Firms that Perform Audits or Reviews of 
Financial Statements, or Other Assurance 
or Related Services Engagements (https://
bit.ly/3CoDp7C), 
– First-time Implementation Guide for ISQM 
2, Engagement Quality Reviews (https://bit.
ly/3CmD3OZ).

Από τα Γραφεία  
Δημoσίων και Διεθνών 
Σχέσεων ΣΟΕΛ 

NEWS Eν περιλήψει...
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EUROBANK & 
GRANT THORNTON 
| «ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΣ 
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΞΕΧΏΡΙΖΟΥΝ»
 
Η Eurobank και η Grant Thornton απένει-
μαν τα «Βραβεία Ανάπτυξης & Ανταγωνι-
στικότητας Growth Awards 2021» σε έξι (6) 
ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίθηκαν για 
τη σταθερά ανοδική τους πορεία, τις βέλτι-
στες πρακτικές, την προσαρμοστικότητα 
και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός 
ανθεκτικού και ευέλικτου επιχειρηματικού 
τοπίου στην Ελλάδα, κρίσιμης σημασίας για 
το νέο ανοδικό κύκλο της οικονομίας. Στόχος 
της φετινής διοργάνωσης, ήταν η ανάδειξη 
της επιχειρηματικής αριστείας που φτάνει, 
«από την ικανότητα να διακρίνει στη δύναμη 
να διακρίνεται».
 Η επιλογή των έξι (6) νικητριών, μία (1) ανά 
κατηγορία, εταιρειών έγινε από την 20μελή 
Επιτροπή Βράβευσης των Growth Awards 
2021 στην οποία προεδρεύουν, από κοινού, 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Eurobank, κ. Γιώργος Ζανιάς και ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, κ. 

Βασίλειος Καζάς, ενώ συμμετέχουν διακε-
κριμένοι επιχειρηματίες και ακαδημαϊκοί. 

Οι έξι (6) επιχειρήσεις και οι κατηγορίες στις 
οποίες διακρίθηκαν φέτος είναι:

Δυναμική Ανάπτυξη | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.
Έρευνα & Καινοτομία | FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ
Εξωστρέφεια | ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
Ψηφιακή Εξέλιξη | SKROUTZ A.E.

Environmental, Social & Governance | VITEX 
A.E.
Επιχειρηματική Αριστεία | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (COSTAMARE Inc., 
ΤΕΜΕΣ Α.Ε., FALIRO HOUSE A.E., Ίδρυμα 
«Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντα-
κόπουλου»)

Την 1η Ιουλίου 2021, ο κος Marc Desjardins, 
Πρόεδρος του δικτύου TGS Global 
επισκέφθηκε τον  κ.. Χαρίλαο Αλαμάνο, 
Πρόεδρο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών (ΣΟΕΛ) στα γραφεία του ΣΟΕΛ 
συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπο της TGS 
Global σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία 
κ. Χρήστο Σεφέρη, πρώην Μέλος του ΕΣ του 
ΣΟΕΛ, τον Πρόεδρο του ΔΣ της TGS (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ κ. Γρηγόρη 
Κούτρα και την κα Anamaria Diaconescu, 
Διευθύντρια του Ελληνο-Ρουμανικού 
Διμερούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.  
Ο κος Desjardins αφού ευχαρίστησε τον 
Πρόεδρο του ΣΟΕΛ για την ευγενική φιλο-
ξενία, εξήγησε ότι η TGS είναι ένα δυναμικό 
παγκόσμιο επιχειρηματικό δίκτυο ανεξάρ-
τητων εταιρειών που παρέχουν λογιστικές, 
ελεγκτικές, φορολογικές, επιχειρηματικές, 
συμβουλευτικές, εμπορικές και νομικές 
υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί με 
70 μέλη σε 59 χώρες. Στη συνέχεια ανέπτυ-
ξε τον ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει 
η TGS (ΕΛΛΑΣ) στην βαλκανική πραγματι-

κότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και 
εξέφρασε την επιθυμία της ανάπτυξης δε-
σμών συνεργασίας με το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). 
Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ, αφού 
πρώτα καλωσόρισε τους προσκεκλημένους 
και τους ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία 
τους να συνομιλήσουν με το ΣΟΕΛ, εξήγη-
σε την μέχρι τώρα πορεία του ελεγκτικού 
- λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, 
τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλει 
το ΣΟΕΛ για την υποστήριξη των επιχειρή-
σεων αλλά και της οικονομίας καθώς και 
την ανάπτυξη ικανών επαγγελματιών που 
με διαφάνεια και ανεξαρτησία αλλά και κα-
τάρτιση θα είναι σε θέση να στηρίξουν την 
επαγγελματική τους υπόσταση υπό δύσκο-
λες συνθήκες. Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ δεν πα-
ρέλειψε να αναφερθεί στις εκπαιδευτικές 
συνεργασίες του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης 
ΣΟΕΛ (ΙΕΣΟΕΛ). 
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης και οι 
δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για την ανταλλαγή απόψεων και την 

προοπτική μελλοντικής συνεργασίας σε 
κάθε πτυχή του ελεγκτικού - λογιστικού 
επαγγέλματος. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ TGS GLOBAL ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΕΛ
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Η παγκόσμια πανδημία υπογράμμισε το πόσο διασυνδεδεμένοι είμαστε, 
την ταχύτητα επίδρασης των αιφνίδιων εξωτερικών κρίσεων στην πα-
γκόσμια οικονομία και τη σημασία της εμπιστοσύνης και διαφάνειας με-
ταξύ κοινωνίας και επιχειρήσεων. Διατυπώνεται η ανάγκη για νέα κρι-
τήρια, τα ESG: Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance). Από φέτος αλλάζουν λοιπόν οι 
ESG γνωστοποιήσεις των επιχειρήσεων και αυτό σημαίνει ότι όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι, πελάτες, επενδυτές, κοινωνία των πολιτών, μέτοχοι, 
θα είναι σε θέση να λαμβάνουν πληρέστερη και επαρκέστερη πληροφό-
ρηση μέσα από τους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης. Η όλη ιστορία 
ξεκίνησε από την επικύρωση της Οδηγίας της Ε.Ε. περί μη χρηματοοι-
κονομικών γνωστοποιήσεων (Non-Financial Reporting Directive, NFRD, 
2014/95/EU), η οποία προβλέπει και ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι το 2023. 
Η Ε.Ε., σταδιακά, αναπτύσσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τη μετάβαση σε 
μια εποχή αειφορίας, που θα στηρίζεται σε ESG κριτήρια, τα οποία θα 
πρέπει να αποτυπώνονται στις μη χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις 
των εταιρειών και στους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης.

 Οι προτάσεις για γνωστοποίηση περισσότερων πληροφοριών, πέρα από 
τα οικονομικά στοιχεία, προέρχονται από διάφορα μέρη. Η πίεση για με-
γαλύτερη διαφάνεια συνδυάζεται με την ανάγκη ορισμού κοινών, αντι-
κειμενικών και εφαρμόσιμων προτύπων για τη μη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση, μια διαδικασία που βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. 
Θα περάσει αρκετός καιρός προτού επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία σχε-
τικά με έναν τρόπο γνωστοποίησης της μη χρηματοοικονομικής πληρο-
φόρησης συγκρίσιμο με τα λογιστικά πρότυπα (IFRS) που εφαρμόζονται 
στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Στο τεύχος αυτό επιχειρούμε μια πρώτη διερεύνηση του τι σημαίνει η 
ESG για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και για το πώς το δυναμικό 
τους πρέπει να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική, τις πρακτικές και γενι-
κότερα τη δράση του. 

44 
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ESG:  
Η νέα τάξη πραγμάτων 

Περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνη-
ση (ESG). Τρεις λέξεις-κλειδιά, που θα 
οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές 

στις εταιρικές αναφορές. Επί του παρόντος, 
υπάρχει πληθώρα μη υποχρεωτικών και δια-
φορετικών πλαισίων αναφοράς, ορισμένα από 
τα οποία κάποιες, κυρίως μεγάλες, εταιρείες 
έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν.

Ωστόσο, οι αναφορές είναι ασυνεπείς λόγω 
των διαφορετικών απαιτήσεων των συγκεκρι-
μένων πλαισίων και, ακριβώς επειδή είναι στη 
διακριτική ευχέρεια των εταιρειών να τις υιο-
θετήσουν, παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις 
στην εφαρμογή τους, καθώς κι ο κίνδυνος επι-
κέντρωσης σε μετρήσεις που τους προσδίδουν 
θετικό πρόσημο, οδηγώντας σε αμφιβολίες για 
το λεγόμενο «πράσινο πλύσιμο». 

Σίγουρα βλέπουμε να επέρχονται μεγάλες 
αλλαγές, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται 
υπό αυξανόμενη πίεση για να επιδείξουν με-
γαλύτερη δέσμευση για μακροπρόθεσμη, βι-
ώσιμη δημιουργία αξίας, που ενσωματώνει 
τις ευρύτερες απαιτήσεις των ανθρώπων και 
του πλανήτη.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Διεθνές Επι-
χειρηματικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικο-
νομικού Φόρουμ δημοσίευσε μια Λευκή Βίβλο 
που περιέχει 21 βασικές και 34 διευρυμένες με-
τρήσεις. Οι μετρήσεις αυτές αντλούνται από τα 
υπάρχοντα πρότυπα και γνωστοποιήσεις και θα 
μπορούσαν να αντικατοπτρίζονται μόνιμα στις 

ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών, σε όλους τους 
κλάδους και τις χώρες. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή είναι σε διαδικασία αναθεώρησης της 
οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική πληρο-
φόρηση και μια ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής 
Συμβουλευτικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (EFRAG) εργάζεται για τη δυνητική 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού κα-
θορισμού προτύπων μη χρηματοοικονομικών 
αναφορών.

Καθώς ο κόσμος κοιτά προς την έξοδο από 
την πανδημία του Covid, επικεντρώνεται όλο 
και περισσότερο σε μια άλλη παγκόσμια επιτα-
γή: την κλιματική αλλαγή. Από μια απλή, εμπο-
ρική προοπτική, αυτή η επιταγή θα πρέπει να 
είναι ψηλά στην ατζέντα όλων των εταιρειών, 
ιδίως εκείνων σε βιομηχανικούς τομείς που 
επηρεάζονται περισσότερο. 

Για να προσελκύσουν χρηματοδότηση από 
επενδυτές και δανειστές, οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να αποδείξουν πως τα μοντέλα λειτουρ-
γίας τους είναι βιώσιμα βραχυπρόθεσμα, μεσο-
πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτό δεν είναι 
κάτι αόριστο και μελλοντικό. Οι επενδυτές το 
απαιτούν τώρα. 

Πολλές κυβερνήσεις προωθούν επίσης 
την αλλαγή, αναπτύσσοντας και εφαρμόζο-
ντας πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για να 
ενθαρρύνουν (και σε ορισμένες περιπτώσεις 
να επιβάλλουν) τις επιχειρήσεις να κάνουν 
ουσιαστικά βήματα προς τον μακροπρόθεσμο 

ΚΛΕΟΠΆΤΡΆ ΚΆΛΟΓΕΡΟΠΟΎΛΟΎ
Partner, International Liaison Partner, 
CPA, ACA, BDO
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στόχο μιας οικονομίας μηδενικού άνθρακα.
Πολλοί επενδυτές ζητούν από τις εταιρείες 

να είναι διαφανείς σχετικά με τις επιπτώσεις 
του κλίματος στις τρέχουσες και μελλοντικές 
τους δραστηριότητες. Η πραγματικότητα είναι 
ότι, εάν οι επιχειρήσεις δεν ενστερνιστούν την 
ανάγκη να ενσωματώσουν τον παράγοντα της 
κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική και τον 
σχεδιασμό τους, θα πληρώσουν υψηλότερο κό-
στος κεφαλαίου ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
δεν θα είναι καθόλου σε θέση να αντλήσουν 
κεφάλαιο. Σε ορισμένους τομείς της βιομη-
χανίας, όπως οι φυσικοί πόροι, ο τουρισμός, οι 
μεταφορές και η γεωργία, η ανάγκη να δείξουμε 
ότι οι οντότητες έχουν βιώσιμα επιχειρηματικά 
μοντέλα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής 
είναι ήδη εδώ.

Συστάσεις της Ομάδας Εργασίας 
για Χρηματοοικονομικές 
Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με 
το Κλίμα

Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας δημιούργησε το Task Force for 

Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) το 
2015, για να αναπτύξει συστάσεις (οι Συστάσεις) 
για πιο αποτελεσματικές κλιματικές αναφορές. 
Ήταν μια ομάδα με παγκόσμια συμμετοχή από 
μεγάλες τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, 
διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, συντα-
ξιοδοτικά ταμεία, μεγάλες μη χρηματοπιστω-
τικές εταιρείες, λογιστικά και συμβουλευτικά 
γραφεία και οργανισμούς αξιολόγησης πιστο-
ληπτικής ικανότητας.

Ο στόχος των Συστάσεων, που εστιάζουν σε 
τέσσερις τομείς, Διακυβέρνηση, Στρατηγική, 
Διαχείριση Κινδύνων και Μετρήσεις και Στό-
χοι, είναι να προωθήσουν πιο ενημερωμένα 
επενδυτικά σχέδια, αποφάσεις ανάληψης πι-
στώσεων και ασφαλίσεων και να βελτιώσουν 
την κατανόηση των ενδιαφερομένων για τους 
κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται 
με το κλίμα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από 1.500 εται-
ρείες έχουν ήδη υιοθετήσει τις Συστάσεις με 
ορισμένες δικαιοδοσίες να ανακοινώνουν την 
υποχρεωτική εφαρμογή τους. Οι Συστάσεις 
έχουν χαρτογραφηθεί σε όλα τα σημαντικά μη 

χρηματοοικονομικά πλαίσια αναφοράς που ήδη 
υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των GRI, 
CDP, IIRC, CDSB και των αρχών της εταιρικής 
διακυβέρνησης G20/OECD. Κατά συνέπεια, ακό-
μη κι αν μια εταιρεία αναφέρει ήδη πληροφο-
ρίες σε άλλο υπάρχον πλαίσιο, οι Συστάσεις 
μπορούν να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα 
συστήματα γνωστοποίησης και τις πρακτικές 
της, χωρίς να αντικρούονται με τυχόν άλλο, 
ήδη υφιστάμενο πλαίσιο.

Οι Συστάσεις σχεδιάστηκαν ώστε να μπο-
ρούν να υιοθετηθούν από όλες τις εταιρείες, 
ανεξαρτήτως τομέα και γεωγραφικής θέσης. 
Περιγράφουν τις πληροφορίες που οι εταιρείες 
πρέπει να αποκαλύπτουν για να βοηθήσουν 
τους επενδυτές, τους δανειστές και άλλους 
ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν καλύτερα 
ότι οι ίδιες αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται 
τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζο-
νται με το κλίμα, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθε-
σμα και μακροπρόθεσμα.

Συνιστάται οι γνωστοποιήσεις να περιλαμβά-
νονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
και να είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τις νο-
μικές και κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες, 
για τις περισσότερες δικαιοδοσίες των G20, 
απαιτούν να περιλαμβάνονται σημαντικές πλη-
ροφορίες στις οικονομικές αναφορές, συμπε-
ριλαμβανομένων σημαντικών πληροφοριών 
που σχετίζονται με το κλίμα.

Οι περισσότερες πληροφορίες που περιλαμ-
βάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστά-
σεις υπόκεινται σε εκτίμηση της σημαντικό-
τητάς τους (materiality). Ωστόσο, επειδή ο κίν-
δυνος που σχετίζεται με το κλίμα είναι ένας μη 
διαφοροποιήσιμος κίνδυνος (non-diversifiable) 
που επηρεάζει σχεδόν όλους τους τομείς της 
αγοράς, πολλοί επενδυτές θεωρούν ότι απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή. Οι Συστάσεις αναφέρουν ότι 
πολλοί επενδυτές θέλουν να έχουν εικόνα της 
διακυβέρνησης και της διαχείρισης κινδύνων 
μιας εταιρείας όταν αξιολογούν τα οικονομικά 
και λειτουργικά αποτελέσματά της. Κατά συ-
νέπεια, οι γνωστοποιήσεις στις Συστάσεις γι’ 
αυτούς τους δύο τομείς θα πρέπει να γίνονται 
ανεξάρτητα από τη σημαντικότητά τους.

Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται 
με τη στρατηγική και τις μετρήσεις και τους 

στόχους, οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές κα-
ταστάσεις όταν η σχετική πληροφόρηση είναι 
σημαντική. Οι εταιρείες που δεν ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους και συναφείς 
τομείς άνω ενός ορισμένου μεγέθους (άνω 
του 1 δισεκατομμυρίου USD σε ετήσια έσοδα) 
ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν αυτές τις 
πληροφορίες σε άλλες αναφορές, όταν αυτές 
δεν είναι σημαντικές. Ωστόσο, οι Συστάσεις 
προειδοποιούν ότι οι εταιρείες μπορεί να κα-
ταλήξουν σε ένα πρόωρο συμπέρασμα πως οι 
κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που σχετίζονται με το 
κλίμα δεν είναι σημαντικές, επειδή μπορεί να 
θεωρήσουν ότι ορισμένοι από τους κινδύνους 
έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Πλαίσιο ελέγχου

Σε ό,τι αφορά το έργο των ελεγκτών, για τον 
έλεγχο όσων δηλώνουν οι εταιρείες στις 

ετήσιες ή άλλες αναφορές τους σχετικά με τη 
βιωσιμότητα, η Διεθνής Ομοσπονδία Ελεγκτών 
(IFAC) εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή του 
αναθεωρημένου Προτύπου 3000 για αναθέσεις 
διασφάλισης που σχετίζονται με τη βιωσιμό-
τητα.

Το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Δια-
σφάλισης 3000, Έργα Διασφάλισης πέραν του 
Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομι-
κής Πληροφόρησης (ISAE 3000), το οποίο απο-
τελεί «πρότυπο ομπρέλα», είναι σχεδιασμένο 
ώστε να επιτρέπει τη χρήση συμπληρωματικών 
προτύπων, όπως το ISAE 3410, Έργα Διασφά-
λισης σε Δηλώσεις Αερίων Θερμοκηπίου. Η 
IAASB δημοσίευσε επίσης πρόσφατα τις Μη 
Υποχρεωτικές Οδηγίες για την εφαρμογή του 
ISAE 3000 στις Αναθέσεις Διασφάλισης Εκτε-
ταμένης Εξωτερικής Αναφοράς (EER) –EER 
Guidance– προκειμένου να βοηθήσει τους ελε-
γκτές να εφαρμόσουν το Πρότυπο σε θέματα 
βιωσιμότητας.

Τα τρία Πρότυπα μαζί, ISAE 3000, ISAE 3410 
και EER Guidance, αποτελούν ένα ολοκληρω-
μένο πακέτο προτύπων και κατευθυντήριων 
γραμμών που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέ-
πουν στους επαγγελματίες ελεγκτές να αντα-
ποκρίνονται σε νέα καθεστώτα αναφοράς, τόσο 
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και αλλού.
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O νέος ESG  
μετασχηματισμός  
στην πράξη 

Ακόμα και πριν o Covid-19 επιφέρει 
αλλαγές στις επιχειρήσεις και την 
κοινωνία, η σημασία των ESG είχε 

ήδη αναδειχθεί. Η παγκόσμια πανδημία υπο-
γράμμισε το πόσο διασυνδεδεμένοι είμαστε, 
την ταχύτητα επίδρασης των αιφνίδιων εξωτε-
ρικών κρίσεων στην παγκόσμια οικονομία και 
τη σημασία της εμπιστοσύνης και διαφάνειας.

Τα παραπάνω κατέστησαν αναγκαία την 
επιτάχυνση ενός νέου μετασχηματισμού των 
επιχειρήσεων: τον μετασχηματισμό ESG. Οι 
ESG παράγοντες δύνανται να ανανεώσουν τον 
τρόπο προγραμματισμού, υλοποίησης αλλά και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενδέχεται όμως 
να υπάρξει δυσκολία στο αρχικό στάδιο. 

Για την κατανόηση ενός ESG μετασχηματι-
σμού, ας εξετάσουμε το παράδειγμα μιας βιο-
μηχανικής εταιρείας που ξεκίνησε τα πρώτα 
βήματα προς μια πιο βιώσιμη τροχιά, τόσο σε 
θέματα κλιματικής αλλαγής όσο και σε σχέση 
με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών. 

Στρατηγική

Με φιλοδοξίες εστιασμένες σε τολμη-
ρούς στόχους, η εταιρεία στόχευσε σε 

ανάπτυξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών του 
θερμοκηπίου έως το 2025 και να γίνει κλιμα-
τικά ουδέτερη έως το 2050. Για την επίτευξη 
αυτών των στόχων, η εταιρεία ανέδειξε τη 
βιωσιμότητα ως στρατηγική προτεραιότητα, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα υποστηρικτικές 
διοικητικές παρεμβάσεις. Επιθυμώντας την 
ανανέωση στρατηγικών προτεραιοτήτων, μελέ-
τησε νέες τεχνολογίες ενέργειας και μείωσης 
εκπομπών. Βάσει των ευρημάτων, ανέπτυξε 
στρατηγική για το χαρτοφυλάκιό της έως το 
2050, παρουσιάζοντας πόσο γρήγορα θα χρεια-

ζόταν να αποεπενδύσει από παραδοσιακές λει-
τουργίες και πηγές ενέργειας για πιο πράσινες 
επιλογές. Η εταιρεία επίσης δημιούργησε ένα 
venture fund για τον εντοπισμό και επένδυση 
σε υποσχόμενες τεχνολογίες, μέσω άμεσων 
επενδύσεων ή κοινοπραξιών.

Χρηματοδότηση και κίνητρα

Η εταιρεία εξέτασε μελλοντικές κεφαλαια-
κές επενδύσεις υπό το πρίσμα βιωσιμό-

τητας. Παλαιότερα, πραγματοποιούνταν πα-
ραδοσιακές χρηματοοικονομικές αναλύσεις 
πριν μια νέα εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη 
μεταγενέστερα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Προτεραιοποιώντας την κλιματική αλλαγή, 
η εταιρεία άλλαξε τον σχεδιασμό και τις με-
θόδους κατασκευής νέων εγκαταστάσεων, 
με στόχο τη μείωση εκπομπών και επίτευξη 
στόχων βιωσιμότητας. Για να εδραιώσει αυτούς 
τους στόχους στα στελέχη, διέθεσε εκατομμύ-
ρια δολάρια σε πρωτοβουλίες που συνδέουν 
την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας με 
κίνητρα, και αυτή τη στιγμή προετοιμάζει ένα 
παρόμοιο πρόγραμμα για ολόκληρο το εργατικό 
δυναμικό.

Τεχνολογία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί 
βασικό μοχλό για τις βιώσιμες επιχειρη-

ματικές πρακτικές. Μια μονάδα της εταιρεί-
ας αυτοματοποίησε την παρακολούθηση των 
εκπομπών CO2 στην εφοδιαστική της αλυσί-
δα σε cloud ERP, κάνοντας το πρώτο βήμα για 
αναφορά και περιορισμό του αποτυπώματος 
προμηθευτών. Η εταιρεία αναζητά τρόπους να 
επεκτείνει την ατζέντα μηδενικού ισοζυγίου 
εκπομπών άνθρακα στο δίκτυο των προμηθευ-

PETER GASSMANN
Managing Director, Strategy& Europe, 
Global ESG Leader, PwC, Partner, PwC 
Germany 
 
COLM KELLY
Global Leader for Purpose, Policy, CR, 
Partner, PwC Ireland 
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τών της. Αυτό αποτελεί κρίσιμο βήμα, επειδή ο 
κύριος όγκος του ενεργειακού αποτυπώματός 
της βρίσκεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και 
όχι εντός των ορίων της ίδιας της εταιρείας.

Διακυβέρνηση και υποβολή 
εκθέσεων

Ο CEO ζήτησε από συμβούλους βιωσιμό-
τητας να δημιουργήσουν μια σειρά παι-

χνιδιών ρόλων για το περιβάλλον βιωσιμότη-
τας το 2050. Επίσης, ειδικοί συνομίλησαν με 
διευθυντές για να λάβουν απαντήσεις για τα 
τεχνικά θέματα των προτεινόμενων επενδύ-
σεων. Η εταιρεία άλλαξε την προσέγγισή της 
στα μοντέλα μελλοντικών προβλέψεων για το 
Δ.Σ., συμπεριλαμβάνοντας και το αποτύπωμα 
άνθρακα. Η προσέγγιση αυτή επηρεάζει και την 
πληροφόρηση, η οποία έχει αποκτήσει περισσό-
τερη διαφάνεια, με σαφή ορισμό των στόχων 
βιωσιμότητας και με τακτικές ενημερώσεις 
για την πρόοδό τους. 

Η εταιρεία είναι ήδη έναν χρόνο μπροστά 
στο χρονοδιάγραμμα των βραχυπρόθεσμων 
λειτουργικών στόχων για τις εκπομπές. Οι 
επιτυχίες αυτές εμψυχώνουν τα στελέχη και 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για πιο φιλόδοξους 
στόχους και το επόμενο βήμα προόδου.

Η δυναμική των ESG αυξάνεται όταν πετυ-
χαίνουν τα πιλοτικά προγράμματα και καταγρά-
φονται άμεσα αποτελέσματα. Μη λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις, μια κακή προσπάθεια 
μετασχηματισμού μπορεί να οδηγήσει σε απώ-
λεια αξίας, δυσαρεστημένους πελάτες και απο-
λύσεις στελεχών. Αυτό ενδέχεται να συμβεί 
και σε εταιρείες που δεν θα υιοθετήσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα ESG.
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Λίνα Μαγγίνα  
«Mεγάλη πρόκληση: 
Βιώσιμη ανάπτυξη και 
ανταγωνιστική επιχείρηση»

Τι αλλάζει φέτος στους απολογισμούς βιω-
σιμότητας; Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχει-
ρήσεις που θέλουν να είναι ευθυγραμμισμένες 
με τα κριτήρια ESG;

Αυτό που αρχίζει να αλλάζει από φέτος 
είναι η διαφάνεια στις ESG γνωστοποιήσεις 
των επιχειρήσεων, αλλά και το δικαίωμα 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών –πελα-
τών, επενδυτών, κοινωνίας των πολιτών– 
να είναι σε θέση να λαμβάνουν πληρέστερη 
και επαρκέστερη πληροφόρηση μέσα από 
τους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης.  
Ξεκινώντας λοιπόν από την επικύρωση της 
Οδηγίας της Ε.Ε. περί μη χρηματοοικονομικών 
γνωστοποιήσεων (Non-Financial Reporting 
Directive, NFRD, 2014/95/EU) και μέχρι το 2023 
μπορούμε να πούμε ότι θα βρισκόμαστε σε ένα 
μεταβατικό στάδιο κομβικών αλλαγών. Στόχος 
είναι να μειωθούν φαινόμενα greenwashing 
και bluewashing και για τον λόγο αυτό η Ε.Ε., 
σταδιακά, αναπτύσσει το δικό της στρατηγικό 
σχέδιο για τη μετάβαση σε μια εποχή αειφορίας, 
που θα στηρίζεται σε ESG κριτήρια, τα οποία θα 
πρέπει να αποτυπώνονται στις μη χρηματοοικο-
νομικές γνωστοποιήσεις των εταιρειών, στους 
απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης, όπως: 
⟶ Ο Κανονισμός της Ε.Ε. για την ταξινομία 

(Taxonomy Regulation), που προσφέρει ένα 
σύστημα ταξινόμησης για τις εταιρείες και 
τους επενδυτές προκειμένου να καθορίσουν 
αν μια οικονομική δραστηριότητα είναι «πρά-
σινη» ή όχι.

⟶ Ο Κανονισμός περί γνωστοποιήσεων 
αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστω-
τικών υπηρεσιών (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation, SFDR), που καθορίζει 
τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης της βιωσι-
μότητας για τις επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στη χρηματοπιστωτική αγορά, 
ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι χρημα-
τοοικονομικών προϊόντων, στον κλάδο των 
ασφαλειών. 
⟶ Η προσωρινή συμφωνία για το νέο κλι-

ματικό νόμο, ο οποίος θεσμοθετεί ουσιαστικά 
τη δέσμευση της Ε.Ε. για επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, δείχνοντας την 
τάση για πράσινη ανάπτυξη, καλώντας όλες 
τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, 
να προσαρμοστούν και να ενσωματώσουν κρι-
τήρια ESG σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων 
τους, τα οποία θα αποτυπώνονται τόσο στην 
έκθεση βιωσιμότητας όσο και στα στοιχεία μη 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Οι αλλαγές, επομένως, είναι αρκετές και 
προκειμένου οι εταιρείες να παραμείνουν 
ευθυγραμμισμένες με τα νέα κριτήρια ESG, 
δεδομένου ότι οι γνωστοποιήσεις μη χρημα-
τοοικονομικής πληροφόρησης συνδέονται 
άμεσα με τις δηλώσεις στους απολογισμούς 
βιώσιμης ανάπτυξης, θα χρειαστεί να μελετή-
σουν και να προετοιμαστούν σύμφωνα με τα 
δεδομένα που είτε πρόκειται είτε έχουν ήδη 
διαμορφωθεί από τους νέους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς.

ΣΎΝΕΝΤΕΎΞΗ ΜΕ ΤΗΝ  
ΛΊΝΆ ΜΆΓΓΊΝΆ
ESG & Sustainability Manager, 
Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Τι αλλλάζει φέτος στις ESG 
γνωστοποιήσεις των επιχει-
ρήσεων, οι προκλήσεις για μια 
βιώσιμη ανάπτυξη, θεσμικά 
ζητήματα, μεγάλες και μικρές 
επιχειρήσεις, αιτήματα προς 
την πολιτεία.
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Όσον αφορά την εξειδίκευση από την Κο-
μισιόν, τι περιμένουμε φέτος; Ποια πρότυπα 
υπάρχουν ήδη για το τι πρέπει να δημοσιεύεται 
στους απολογισμούς βιωσιμότητας;

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μέρος της 
καθημερινότητας κάθε σύγχρονης και ανταγω-
νιστικής επιχείρησης, ενώ παραμένει μεγάλη 
πρόκληση και απαιτεί τη δημιουργία ολοκλη-
ρωμένης επιχειρηματικής προσέγγισης, ώστε 
αυτή να αποτυπώνεται στον τρόπο που μια εται-
ρεία εντάσσει τα ESG κριτήρια στο χαρτοφυλά-
κιό της, στις εσωτερικές της διαδικασίες, στα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις αναφορές της.  
Σε αυτή την προσπάθεια των επιχειρήσεων, 
που ναι, φέτος καταγράφουν μια αυξητική 
δυναμική, λόγω και όλων των νέων αλλαγών 
που αναφέραμε, είτε είναι εισηγμένες –και 
υποχρεούνται από τον νόμο– είτε όχι, η KPMG 
έρχεται να καλύψει κάθε ανάγκη, προσφέρο-
ντας όλο το εύρος των υπηρεσιών:

- Ανάπτυξη απολογισμών βιώσιμης ανάπτυ-
ξης, συμβάλλοντας στην καθοδήγηση και τη 
σύνταξη του απολογισμού.

- Διαμόρφωση στρατηγικής βιώσιμης ανά-
πτυξης, με την δημιουργία κατάλληλων στό-
χων (KPIs) και προγραμμάτων.

- Αναθεώρηση και βελτίωση εταιρικών πο-
λιτικών και διαδικασιών.

- Αξιολόγηση των κοινωνικών επιδράσεων, 
με την αποτίμηση της στρατηγικής και των 
δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και αει-
φορίας (Social Return on Investment, SROI, 
Social Value).

- Υποστήριξη στην προσέλκυση υπευθύνων 
επενδύσεων με κριτήρια ESG, δίνοντας την 
ευκαιρία για συμμετοχή σε υπεύθυνες κεφα-
λαιαγορές, χρηματιστηριακούς δείκτες και 
δείκτες αξιολόγησης.

- Συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρα-
κτικών των επιχειρήσεων, σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης (benchmarking) και ανάλυση ου-
σιαστικότητας (materiality analysis/matrix). 

- Υπηρεσίες εξωτερικής διασφάλισης 
απολογισμών, ακολουθώντας καθορισμένες 
διαδικασίες διεθνών προτύπων (ISAE 3000, 
AA1000 AS κ.ά.)

Ποιο είναι το κόστος για μια επιχείρηση που 
επιθυμεί να συμμορφωθεί με τα κριτήρια ESG; 
Τι πρέπει να κάνει;

Το κόστος διαμορφώνεται πάντα με βάση 
τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, τον 
βαθμό της ετοιμότητάς της και, κατ’ επέκταση, 
το εύρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών τις 
οποίες θα κληθούμε να προσφέρουμε. 

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες ώστε να 
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες που μας με-
ταφέρονται. Παράλληλα, υπάρχει η κατάλληλη 
καθοδήγηση ώστε, σταδιακά, ακολουθώντας 
τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και τη νομοθεσία, 
οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται να ξε-
χωρίζουν σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στον 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, αναφο-
ρικά με ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικού 
αντικτύπου και τοπικών κοινωνιών, αλλά και 
ορθής διακυβέρνησης.  Μια επιχείρηση που ξε-
κινά το ταξίδι της στη βιώσιμη ανάπτυξη και το 

ESG θα πρέπει να είναι έτοιμη να δώσει χρόνο, 
χώρο ανάπτυξης των πρωτοβουλιών που θα 
δεσμευτεί να ακολουθήσει, αλλά κυρίως να 
έχει ουσιαστική δέσμευση σε επίπεδο ηγεσίας, 
ώστε να μπορέσει να κατανοήσει αυτό το νέο 
περιβάλλον απαιτήσεων που δημιουργείται, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να λάβει υπόψη της 
ότι οι αλλαγές αυτές και η συμπερίληψη των 
ESG κριτηρίων στην καθημερινή της λειτουρ-
γεία απαιτεί σταθερά βήματα και ουσιαστικές 
δράσεις. Εκεί πιστεύουμε ότι ο ρόλος του κα-
τάλληλου συμβούλου είναι καταλυτικός και 
οδηγεί στη διαφορά τού απλώς «συμμορφώ-
νομαι» με το «είμαι πρωτοπόρος στην αγορά 
που δραστηριοποιούμαι».

Η πληθώρα rating companies και συμβούλων 
δημιουργεί μια Βαβέλ, διαφορετικών προτύ-
πων και προτεραιοτήτων. Πώς θα μπορούσαν 
να βοηθηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην 
οδύσσεια που έχουν να αντιμετωπίσουν;

Οι δείκτες αξιολόγησης ESG οδηγούν όλο 
και περισσότερο την αναπτυξιακή πυξίδα της 
οικονομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς 
αποτελούν βασική πηγή πληροφόρησης των 
αναλυτών και των επενδυτών για τις επιδό-
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σεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και 
διακυβέρνησης. 

Η πληθώρα των δεικτών αξιολόγησης, αλ-
λά και η διαφορετική τους προσέγγιση σε ό,τι 
αφορά τη βαρύτητα ανά άξονα και μεθοδολο-
γία (Dow Jones, FTSE4Good, ESG Bloomberg, 
MSCI, RobecoSAM, GRESB κ.ά.), καλύπτει όλο 
το φάσμα των αναγκών αξιολόγησης των επεν-
δυτών και, έτσι, θα πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται από τις επιχειρήσεις ως ένα εξαιρετικό 
εργαλείο management για να αξιολογούν και 
να βελτιώνουν τις διαδικασίες και τις πρα-
κτικές τους.  Με την κατάλληλη καθοδήγηση 
από εξειδικευμένους συμβούλους που θα συμ-
βάλουν στη θέσπιση στόχων και τελικά την 
ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στην 
επιχειρησιακή τους στρατηγική, η αξιολόγηση 
των rating companies αποτελεί, τελικά, ένα 
πολύτιμο εργαλείο για τις εταιρείες, βοηθώ-
ντας παράλληλα στη λήψη των κατάλληλων 
επενδυτικών αποφάσεων. 

Η έλλειψη ευθυγράμμισης με τα ESG κριτήρια 
των μικρότερων εισηγμένων και των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων τι κινδύνους δημιουργεί;

Η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στην επιχει-
ρησιακή στρατηγική θα πρέπει να θεωρείται 
μια πραγματική ευκαιρία για βελτίωση, ένας 
τρόπος για τις επιχειρήσεις να μετρήσουν 
την αξία τους και τελικά να βελτιώσουν την 
επενδυτική/πιστοληπτική τους ικανότητα. 
Ωστόσο η μη συμμόρφωση των μικρότερων 
εισηγμένων και των μικρομεσαίων εταιρειών 
με τα ESG κριτήρια δημιουργεί έναν νέο τύπο 
κινδύνου, τον ESG κίνδυνο: περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό ή κίνδυνο διακυβέρνησης. 

Για παράδειγμα, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, 
που σχετίζονται είτε με συστήματα διαχείρι-
σης και κατανάλωσης ενέργειας και νερού είτε 
με περιβαλλοντικά πρόστιμα, μπορεί να έχουν 
άμεσο χρηματοοικονομικό αντίκτυπο σε μια 
επιχείρηση, μειώνοντας τη ρευστότητά της και 
τις δυνατότητές της για κερδοφορία. Παράλλη-

λα, κοινωνικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με ερ-
γασιακά πρότυπα, ίσες ευκαιρίες, αλλά και την 
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, έχουν 
έναν έμμεσο, αλλά εξίσου σημαντικό αντίκτυ-
πο με τον χρηματοοικονομικό, αυτόν της καλής 
φήμης, βλάπτοντας μακροπρόθεσμα τη μέχρι 
πρότινος αφοσίωση των καταναλωτών. 

Επομένως, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι 
οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν τους ESG 
κινδύνους στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 
και καθιερώνουν σαφείς διαδικασίες για τον 
εντοπισμό, τη μέτρηση και τη διαχείρισή τους 
θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται γρηγορό-
τερα στις ρυθμιστικές εξελίξεις, να μειώνουν 
τους χρόνους συμμόρφωσης και να διασφαλί-
ζουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους σε ένα 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία για να βο-
ηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να μη χάσουν 
το τρένο των ESG, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυ-
νο να αποκλειστούν από τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές σε μερικά χρόνια;

Το αύριο απαιτεί από όλα τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη (επιχειρήσεις, κοινωνία, 
κράτος) να προσαρμόζονται στις αλλα-
γές, να κάνουν κτήμα τους τις προκλή-
σεις και να τις μεταφράζουν σε ευκαιρίες.  
Αυτό θα γίνει εφόσον ο καθένας κατανοήσει 
το μέρος της εξίσωσης που του αναλογεί, 
καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι εάν οι όποιες 
αλλαγές δεν πραγματοποιηθούν συντεταγμέ-
να, δεν θα έχουν και το ανάλογο αποτέλεσμα.  
Επομένως, η πολιτεία θα πρέπει να εντάξει τα 
ESG κριτήρια στον έλεγχο για συμμόρφωση, 
έτσι ώστε οι ελληνικές αρχές να εποπτεύουν 
τις κανονιστικές απαιτήσεις που ορίζονται 
από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (EU Taxonomy), 
ελαχιστοποιώντας έτσι τους κινδύνους και 
μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις των εταιρειών 
με ένα βασικό σκοπό: τη στήριξη της ελληνικής 
οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Oι προσφερόμενες 
υπηρεσίες είναι 
προσαρμοσμένες 
ώστε να καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες 
που μας μεταφέρονται. 
Παράλληλα, υπάρχει η 
κατάλληλη καθοδήγηση 
ώστε, σταδιακά, 
ακολουθώντας τις 
διεθνείς εξελίξεις 
αλλά και τη νομοθεσία, 
οι επιχειρήσεις που 
μας εμπιστεύονται να 
ξεχωρίζουν σε θέματα 
βιώσιμης ανάπτυξης 
στον τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιούνται, 
αναφορικά με ζητήματα 
περιβάλλοντος, 
κοινωνικού αντικτύπου 
και τοπικών κοινωνιών, 
αλλά και ορθής 
διακυβέρνησης
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Περιβάλλον:  
Επανασχεδιασμός, 
αναβίωση, αποκατάσταση

H 5η Ιουνίου εορτάστηκε για πρώτη φορά 
πριν από 47 χρόνια, από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών, ως ημέρα αφιερω-

μένη στην ενίσχυση των δράσεων και στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Η  ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στον επα-
νασχεδιασμό, την αναβίωση και την αποκα-
τάσταση (Reimagine, Recreate, Restore) και 
σηματοδοτεί την αρχή μιας δεκαετίας διεθνούς 
δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την αποκα-
τάσταση ποικίλων οικοσυστημάτων.

Η πορεία είναι μακρά και ξεκινά από τα 
πρώτα περιβαλλοντικά κινήματα των δεκαε-
τιών του 1960 και του 1970, όταν οι άνθρωποι 
αγωνίζονταν για το δικαίωμά τους να έχουν 
πρόσβαση σε καθαρό νερό και αέρα και έκαναν 
λόγο για την ευθύνη των επιχειρήσεων απένα-
ντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Σήμερα, μισό αιώνα μετά, υπάρχει αυξημένος 
προβληματισμός σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, 
για την επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλ-
λον και την επερχόμενη οικολογική κρίση. Η 
περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, ή αλ-
λιώς βιώσιμη ανάπτυξη, ή ESG (Environment, 
Society, Governance), τοποθετούνται ολοένα 
και περισσότερο στο επίκεντρο των παγκόσμι-
ων συζητήσεων, δίνοντας έμφαση στον τομέα 

του περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν 
πλέον την πολυτέλεια να μείνουν άπραγες. 
Καθώς οι επιπτώσεις των παγκόσμιων απει-
λών, όπως η κλιματική αλλαγή, η αποψίλωση 
των δασών, η απώλεια βιοποικιλότητας και η 
ατμοσφαιρική ρύπανση, γίνονται όλο και πιο 
έντονες, οι επιχειρήσεις που φροντίζουν για 
τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση του αντα-
γωνιστικού πλεονεκτήματός τους αναλαμβά-
νουν δράσεις προκειμένου να θωρακίσουν τον 
οργανισμό τους έναντι των περιβαλλοντικών 
κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα και πιο πιεστικά προβλήματα 
της εποχής μας και οδηγεί τις επιχειρήσεις 
σε ένα διαφορετικό, καινοτόμο και βιώσιμο 
τρόπο ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή 
εξελίσσεται σε στρατηγική προτεραιότητα τόσο 
σε πολιτικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. 
Στο ξεκίνημα της δεύτερης δεκαετίας του 21ου 
αιώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) δεσμεύτη-
κε για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
θέτοντας ως στόχο της την επίτευξη μιας κλι-
ματικά ουδέτερης οικονομίας, με μηδενικές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, έως το 
2050. Ο στόχος αυτός βρίσκεται στο επίκε-

GRANT THORNTON
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ντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
(European Green Deal) και ευθυγραμμίζεται με 
τη δέσμευση της Ε.Ε. για παγκόσμια δράση για 
το κλίμα. Βασίζεται στην Παγκόσμια Συμφωνία 
του Παρισιού (Paris Agreement) και αποτελεί 
απόδειξη ότι η προστασία του περιβάλλοντος 
αναγνωρίζεται ως βασική παγκόσμια προτεραι-
ότητα, απαιτώντας την ανάληψη ουσιαστικών 
δράσεων και διαχέοντας την ευθύνη σε ένα 
ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, και ιδίως 
στις επιχειρήσεις.

Θετικό επακόλουθο όλων των παραπάνω 
αποτελεί η τάση που παρατηρείται σε μεγάλες 
εταιρείες παγκοσμίως, να ενστερνίζονται τον 
στόχο των μηδενικών εκπομπών άνθρακα 
και να ενσωματώνουν στη στρατηγική τους 
την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος. 
Αναγνωρίζοντας τα πολύπλευρα οφέλη που 
προκύπτουν από την ανάληψη δράσης, οι 
επιχειρήσεις προχωρούν αποφασιστικά στα 
ακόλουθα:

Καθορισμός φιλόδοξων στόχων

Πρωτοπόρες εταιρείες στην Ευρώπη θέ-
τουν φιλόδοξους περιβαλλοντικούς 

στόχους, οι οποίοι όχι μόνο συνάδουν με την 
κλιματική ατζέντα της Ε.Ε. για μηδενικές εκ-
πομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050, αλλά 
στοχεύουν στην εξάλειψη των εκπομπών από 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους πριν 
από την ευρωπαϊκή προθεσμία. Με αυτόν τον 
τρόπο, καθορίζουν τις τάσεις της αγοράς και 
ταυτόχρονα επιτυγχάνουν σημαντικό αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα, επιδεικνύοντας την 
ηγεσία και τη διορατικότητά τους.

Ευθυγράμμιση επιχειρηματικών 
πρακτικών με διεθνή πρότυπα

Ο ι εταιρείες που επιδιώκουν την καινο-
τομία και την πρωτοπορία ευθυγραμμί-

ζουν τη στρατηγική τους με κορυφαία διεθνή 
πλαίσια και πρότυπα, τα οποία καταγράφουν 

την επίδραση στο περιβάλλον και την κλιμα-
τική αλλαγή, όπως το Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD), το Carbon 
Disclosure Project (CDP), το Science Based 
Targets initiative (SBTi) και το Ευρωπαϊκό Σύ-
στημα Ταξινόμησης (EU Taxonomy), ενώ φυσι-
κά συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία. 
Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων και πλαισίων 
αναφοράς ως βέλτιστη πρακτική συμβάλλει 
σημαντικά στη βελτίωση των επιδόσεων των 
εταιρειών και συνάδει με τις παγκόσμιες 
τάσεις και τις διαφορετικές αντιλήψεις των 
ενδιαφερόμενων μερών. Με αυτόν τον τρόπο 
οι εταιρείες αναδεικνύουν την προτεραιότητα 
που δίνουν στην προστασία του περιβάλλοντος, 
ενώ συγχρόνως καθιερώνονται ως πρωτοπόροι 
στον τομέα αυτό.

Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 
κινδύνων και ευκαιριών στην 
επιχειρησιακή στρατηγική

Ο ι πρωτοπόρες εταιρείες ενσωματώνουν 
τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που επι-

φέρει η κλιματική αλλαγή στα επιχειρηματι-
κά τους μοντέλα και, πιο συγκεκριμένα, στη 
στρατηγική, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση 
κινδύνων και τη διαδικασία αξιολόγησης της 
επίδοσής τους. Η ολιστική αυτή προσέγγιση 
επιτρέπει στις εταιρείες να αυξήσουν την ετοι-
μότητά τους και να θωρακίσουν τις λειτουργί-
ες τους έναντι των κινδύνων της κλιματικής 
αλλαγής. Η ενδυνάμωση των εταιρειών, με 
ισχυρές πρακτικές που εξασφαλίζουν τη μα-
κροζωία και την επιχειρησιακή βιωσιμότητα, 
προσελκύει νέους επενδυτές που εντοπίζουν 
μακροπρόθεσμη αξία στις επιχειρήσεις αυτές.

Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον

Η προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθη-
τοποίησης σε εργαζόμενους, πελάτες, προ-

μηθευτές και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων 
μερών είναι μια από τις πλέον σημαντικές 

τάσεις που έχουν αναπτύξει οι εταιρείες στην 
Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες ανα-
γνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τον ρόλο 
τους στη δημιουργία μιας υπεύθυνης και φιλι-
κής προς το περιβάλλον αλυσίδας εφοδιασμού, 
καθώς, τελικά, επηρεάζει και το δικό τους συ-
νολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Γι’ αυτό 
τον λόγο, καταβάλλουν προσπάθειες για την 
επιλογή προμηθευτών που διαθέτουν αξιόπι-
στες περιβαλλοντικές πρακτικές και σχετικά 
συστήματα διαχείρισης. Μέσω διαδικασιών και 
πλατφορμών αξιολόγησης (όπως το EcoVadis), 
οι εταιρείες ασκούν πίεση στους προμηθευ-
τές τους ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις 
και πρακτικές τους σε θέματα διαφάνειας και 
βιωσιμότητας.

Δημοσιεύσεις περιβαλλοντικών και 
κλιματικών πρακτικών

Τέλος, οι εταιρείες που επιθυμούν να επι-
δείξουν την ηγετική τους θέση και το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα προχωρούν 
ένα βήμα ακόμη και δημοσιεύουν τις στρατη-
γικές, τους στόχους, τα συστήματα, τους κιν-
δύνους και τις επιπτώσεις τους στο φυσικό 
περιβάλλον, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και 
πλαίσια αναφοράς. Αυτό το επιπρόσθετο επί-
πεδο διαφάνειας επιτρέπει στις εταιρείες να 
αναδείξουν την πρωτοπορία και ηγεσία σκέψης 
και να συνεργαστούν με ένα ευρύ φάσμα εν-
διαφερομένων μερών, ιδίως επενδυτών, προ-
σελκύοντας νέες ή/και επιπρόσθετες πηγές 
χρηματοδότησης.

Η παγκόσμια αυτή ημέρα περιβάλλοντος δεν 
αποτελεί μία ακόμη αναφορά στο παγκόσμιο 
ημερολόγιο, αλλά συνιστά ημέρα συλλογικής 
προσπάθειας και ημέρα απολογισμού των δρά-
σεων που έχουμε υλοποιήσει ή σχεδιάζουμε 
να υλοποιήσουμε, προκειμένου να επιτύχουμε 
τους στόχους μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Μοντέλα ESG  
σε αναδυόμενες χώρες

Η πιστοληπτική ικανότητα μιας αναδυό-
μενης χώρας εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες. Οι επενδυτές συνήθως 

επικεντρώνονται σε μια σειρά μακροοικο-
νομικών μεταβλητών, όπως δημοσιονομικά 
ελλείμματα, επίπεδο χρέους ή συναλλαγματι-
κά αποθέματα (βλ. Μ. Δούμπος, Κ. Κοσμίδου, 
Κ. Ζοπουνίδης, Δ. Γιαννακάκη, Ανάλυση και 
εκτίμηση κινδύνου χώρας, Εκδ. Κλειδάριθ-
μος, 2004). Ισχυροί μακροοικονομικοί δείκτες 
είναι απαραίτητοι για μια ισορροπημένη οι-
κονομική ανάπτυξη, αλλά δεν είναι αρκετοί. 
Είναι επίσης απαραίτητο να ρίξουμε μια πιο 
προσεκτική ματιά στις επιδόσεις μιας χώρας 
σε μακροπρόθεσμα θέματα που σχετίζονται 
με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα κοινωνικά 
αποτελέσματα και τη διακυβέρνηση των δημό-
σιων φορέων (βλ. Κ. Ζοπουνίδης, Μ. Εσκαντάρ, 
Κλασική επένδυση και κοινωνικά υπεύθυνη 
επένδυση: Κριτήρια εκτίμησης, Ναυτεμπορική, 
Κυριακή 18 Απριλίου 2021). Οι παράγοντες ESG 
είναι οι οδηγοί της οικονομικής ανάπτυξης που 
θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα 
μιας χώρας να αποπληρώσει το χρέος της (βλ. 
Κ. Ζοπουνίδης, Παγκόσμια θύελλα του χρέους, 
Ναυτεμπορική, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019).

Η σημασία αυτών των παραγόντων για τα 
κρατικά ομόλογα έχει τεκμηριωθεί σε παγκό-

σμιο επίπεδο. Γίνεται αντιληπτό ότι οι ερωτή-
σεις ESG είναι ακόμη πιο σχετικές στο πλαίσιο 
των αναδυόμενων αγορών. Το επίπεδο κοινω-
νικοοικονομικής ανάπτυξης, ο βαθμός πολιτι-
κής σταθερότητας ή ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώ-
ρα. Το αναδυόμενο χρέος είναι μια κατηγορία 
περιουσιακών στοιχείων που έχει αναπτυχθεί 
και διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς 
χώρες σε όλες τις περιοχές του κόσμου εξέδω-
σαν για πρώτη φορά ομόλογα. Την τελευταία 
δεκαετία, το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης 
έχει δημιουργηθεί από προαναδυόμενες χώρες 
όπου οι πρακτικές ESG είναι συχνά χαλαρές. 
(βλ. Κ. Ζοπουνίδης, Μ. Εσκαντάρ, Πρακτικές 
ESG και χρηματοοικονομική απόδοση: υπάρ-
χει αλήθεια; Πολυτεχνείο Κρήτης, 10/08/2021).

Εμπεριστατωμένη ανάλυση ESG

Ε ίναι ουσιαστικό να υπάρχει διαφάνεια 
σχετικά με τη μέθοδο ESG που χρησιμο-

ποιείται έτσι ώστε οι αξίες ESG να είναι σα-
φείς, μεταξύ της ποικιλίας των επενδυτικών 
προϊόντων. Η πανδημία αποκάλυψε με τρόπο 
δυναμικό, τις αδυναμίες αρκετών οικονομιών. 
Η προσεκτική επιλογή επενδύσεων είναι ιδιαί-
τερα σημαντική για τις αναδυόμενες οικονο-
μίες, καθώς αυτές έχουν περιέλθει σε σοβαρή 

ΚΆΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΆΝΤΊΝΟΣ 
ΖΟΠΟΎΝΊΔΗΣ, ΆΚΆΔΗΜΆΪΚΟΣ 
Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & 
Χρηματοοικονομικών 
Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των 
Διδακτόρων 
Επίτιμος Δρ. ΑΠΘ 
Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia 
Business School, France
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ύφεση λόγω της απότομης κατάρρευσης των 
εσόδων από τον τουρισμό και τις εξαγωγές. 
Οι παράγοντες ESG όχι μόνο συμβάλλουν στη 
διεξαγωγή της παραδοσιακής μακροοικονο-
μικής ανάλυσης, αλλά επικεντρώνονται και 
στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι θετικές πτυχές των 
κριτηρίων ESG μιας χώρας είναι δείκτης της 
μακροπρόθεσμης σταθερότητάς της.

Ενώ οι αναδυόμενες χώρες τείνουν να 
αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερους κινδύνους 
ESG, έχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες 
βελτίωσης. Ορισμένοι δείκτες ESG συσχετίζο-
νται στενά με το πιστωτικό προφίλ της χώρας 
(βλ. Κ. Ζοπουνίδης, Μ. Εσκαντάρ, Τα κριτήρια 
ESG έχουν αντίκτυπο στον πιστωτικό κίνδυνο; 
Ναυτεμπορική, Κυριακή 7 Μαρτίου 2021). Για 
παράδειγμα, οι χώρες με δυσμενείς δείκτες 
διαφθοράς τείνουν να κατανέμουν εσφαλμένα 
κεφάλαια και, ως αποτέλεσμα, να αντιμετωπί-
ζουν επιδείνωση του πιστωτικού τους προφίλ. 
Ο καθορισμός ιδίων μοντέλων ESG επιτρέπει 
στις αναδυόμενες χώρες να ακολουθήσουν μια 
επενδυτική στρατηγική προσανατολισμένη στα 
κριτήρια ESG ανεξάρτητα από τη συναίνεση της 
αγοράς. Για τους επενδυτές, αυτό έχει το πλε-
ονέκτημα να μειώσει τον κίνδυνο ξαφνικών 
απωλειών, οι οποίες είναι δύσκολο να προβλε-
φθούν με τα παραδοσιακά μακροοικονομικά 
μοντέλα. Πέρυσι, οι επενδύσεις που έλαβαν 
υπόψη τα κριτήρια ESG σε κρατικά ομόλογα 
από αναδυόμενες αγορές ξεπέρασαν τη συ-
νολική αγορά περισσότερο από 0,5%, γεγονός 
που μαρτυρά την ανώτερη απόδοση των επεν-
δύσεων ESG για ένα έτος. Μακροπρόθεσμα, οι 
βιώσιμες επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές 
τελικά αποδίδουν για όλους.

Ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια 
αξιολόγησης των κριτηρίων ESG

Ωστόσο, η μεγάλη ποικιλία επενδυτικών 
προϊόντων που εστιάζουν στο τρίπτυχο 

ESG απαιτεί πλήρη κατανόηση των εννοιών 
και των μεθόδων ESG. Οι βαθμολογήσεις ESG 
των βασικών παρόχων δεδομένων ESG δεν 

είναι στην πραγματικότητα πολύ ομοιογενείς, 
οι εκτιμήσεις ESG εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, 
από τις πληροφορίες που λαμβάνονται υπόψη 
και τη στάθμιση που επιλέγεται. Ως αποτέλε-
σμα, οι τιμές διαφορετικών χωρών μπορεί να 
ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα 
ενώ ένας πάροχος δεδομένων δίνει βαθμο-
λογία ESG στην Ουγγαρία 75/100, ένας άλλος 
πάροχος δίνει μόνο 59/100. Ταυτόχρονα, μια 
καλή συνολική βαθμολογία ESG μπορεί να κα-
λύψει αδυναμίες σε ορισμένους επιμέρους 
παράγοντες που εμπλέκονται στη συνολική 
αξιολόγηση. Επιπλέον, τα εσωτερικά μοντέλα 
επιτρέπουν τη στάθμιση των παραγόντων ESG 
σύμφωνα με τις επενδυτικές πεποιθήσεις του 
καθενός παρόχου δεδομένων.

Παράδειγμα

Το μοντέλο ESG μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη σύνταξη καταλόγων αποκλεισμού, 

για την αντιμετώπιση δυνητικών ανησυχιών 
των επενδυτών για διάφορα θέματα ESG και 
για τη βελτίωση του προφίλ ενός χαρτοφυ-
λακίου αναδυόμενων ομολόγων. Τα φίλτρα 
μπορούν να δημιουργηθούν για την επιλογή 

χωρών σύμφωνα  με τη συνολική βαθμολογία 
ESG ή βάσει διαφορετικής στάθμισης για τους 
πυλώνες Ε, S, ή G. Αυτό θα επιτρέψει στη δια-
χείριση των χαρτοφυλακίων σύμφωνα με τους 
δείκτες αναφοράς ESG. Η χρήση του μοντέλου 
για αποκλειστικούς σκοπούς όχι μόνο καθιστά 
δυνατή την αποφυγή αθέτησης υποχρεώσεων 
από κρατικούς δανειολήπτες, αλλά και τον πε-
ριορισμό της έκθεσης σε χώρες των οποίων 
οι παράγοντες ESG επιδεινώνονται σταδιακά, 
γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χα-
μηλή απόδοση.

Συμπερασματικά, το χρέος των αναδυόμε-
νων χωρών είναι μια ολοένα και πιο διαφορε-
τική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Από 
αυτή την άποψη, η ενεργός διαχείριση είναι 
απαραίτητη και πρέπει να συνοδεύεται από μια 
επενδυτική διαδικασία που λαμβάνει αυστηρά 
υπόψη τους παράγοντες ESG. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα κριτήρια ESG, οι επενδυτές θα είναι 
σε θέση να βελτιστοποιήσουν τα χαρτοφυλάκια 
τους και να μετριάσουν ορισμένους κινδύνους 
(βλ. Κ. Ζοπουνίδης, Α. Γαλαριώτης, Μ. Εσκα-
ντάρ, ESG Investing, Ναυτεμπορική, Τετάρτη 
3 Φεβρουαρίου 2021).

COUNTRY ENVIRONMENTAL SCORE SOCIAL SCORE GOVERNANCE SCORE ESG SCORE

Angola 2.9 1.5 1.9 2

Brazil 8.5 4.8 5.7 6

China 4.4 7.8 2.6 4.5

Ecuador 7.3 6 4.3 5.4

Guatemala 7 4.3 4.1 4.7

Hungary 9.3 8.1 6.9 7.7

India 0 4.4 5.1 3.9

Iraq 1.2 3.4 0.3 1.4

Malay 7.3 7.4 6 6.7

Mexico 6.4 5.8 4.7 5.4

Pakistan 2 2.5 2.7 2.5

Philippines 6.7 5.3 4.5 5.2

Poland 8.5 9 7.8 8.3

Romania 9.1 7.4 7.7 7.9

Russia 7.8 7.6 3.8 5.7

Saudi Arabia 1 7.9 2.9 4

South Africa 4.8 3.2 7 5.4

Turkey 5.2 6.6 4 5

Ukraine 6.8 8 4.7 6.1

Uruguay 9.2 7.8 9.2 8.8

Venezuela 8 3.1 0 2.5

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μερικών αναδυόμενων χωρών με βάση τις 
βαθμολογίες ESG από ένα μεγάλο επενδυτικό οίκο. 
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Τι ζητούν οι  
Millennials και Gen Zs
H παγκόσμια έρευνα «2021 Millennial & Gen Z» της Deloitte επισημαίνει τις 
προτεραιότητες και τις ανησυχίες των δυο γενιών

Μετά από ένα χρόνο έντονης αβεβαιό-
τητας λόγω της πανδημίας Covid-19, 
της πολιτικής αστάθειας, των ανα-

ταραχών που προκλήθηκαν από φυλετικές 
διακρίσεις και των σοβαρών κλιματικών γε-
γονότων, οι millennials και οι Gen Zs σε όλο τον 
κόσμο είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν τον 
εαυτό τους και τους άλλους υπόλογους για τα 
πιο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Αυτές οι 
γενιές έχουν από καιρό επιμείνει για κοινωνι-
κή αλλαγή, ωστόσο πολλοί τώρα αισθάνονται 
ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο και ζητούν 
να γίνουν αλλαγές που θα οδηγήσουν σε έναν 
πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο.

Η έρευνα «2021 Millennial και Gen Z» της 
Deloitte, στον 10ο χρόνο της και με τη συμ-
μετοχή της Ελλάδας για πρώτη φορά φέτος, 
διαπιστώνει ότι οι ερωτηθέντες διοχετεύουν 
τις δυνάμεις τους στην ανάληψη δράσεων με 
νόημα –συμμετέχοντας περισσότερο στα πολι-
τικά δρώμενα, ευθυγραμμίζοντας τις δαπάνες 
για τις επιλογές σταδιοδρομίας με τις αξίες 
τους και προωθώντας αλλαγές στα κοινωνικά 
ζητήματα που τους απασχολούν περισσότερο. 
Με τη σειρά τους, όπως έχουμε διαπιστώσει 
επανειλημμένα με την πάροδο των ετών, οι νέοι 
έχουν προσδοκίες από ιδρύματα, επιχειρήσεις 
και κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα.

Το περιβάλλον παραμένει ένα 
κορυφαίο ζήτημα

Η κλιματική αλλαγή και η προστασία του πε-
ριβάλλοντος ήταν η υπ’ αριθμόν ένα προ-

σωπική ανησυχία των millennials πριν από ένα 
χρόνο. Φέτος οι έγνοιες για την υγεία και την 
ανεργία είναι στην κορυφή της λίστας των προ-
σωπικών ανησυχιών των millennials. Ωστόσο, 
η προσοχή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα 
(ερχόμενη 3η) και το γεγονός ότι παραμένει η 
υπ’ αρ. 1 ανησυχία για τους Gen Zs –ακόμη και 
κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας, 
όταν άλλες απειλές για την υγεία, την οικο-
γενειακή ευημερία και τη σταδιοδρομία τους 
θεωρούνται πιο άμεσες– αποδεικνύει πόσο 
σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα για τους νέους.

Πολλοί πιστεύουν (37% των millennials 
και 40% των Gen Zs) ότι περισσότεροι άν-
θρωποι θα δεσμευτούν να αναλάβουν δράση 
για περιβαλλοντικά και ζητήματα κλιματικής 
αλλαγής μετά την πανδημία. Αυτό θα μπο-
ρούσε να περιλαμβάνει οτιδήποτε, από την 
ανακύκλωση μέχρι την αύξηση της χρήσης 
των μέσων μαζικής μεταφοράς, έως και την 
αλλαγή των διατροφικών και καταναλωτικών 
συνηθειών. Ως καταναλωτές, οι millennials 
και οι Gen Zs συνεχίζουν να λαμβάνουν απο-
φάσεις σύμφωνα με τις αξίες τους. Περισσό-

DELOITTE
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τερο από το 1/4 των millennials και των Gen 
Zs ισχυρίζονται ότι ο αντίκτυπος των επιχει-
ρήσεων (τόσο θετικός όσο και αρνητικός) στο 
περιβάλλον έχει επηρεάσει τις αγοραστικές 
αποφάσεις τους.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
είναι η 3η σημαντικότερη ανησυχία και για 
τους έλληνες Gen Zs, ενώ τα δύο ζητήματα 
που ανησυχούν περισσότερο τους έλληνες 
millennials και Gen Zs είναι η ανεργία (35% 
των millennials και 42% των Gen Zs) και η 
οικονομική ανάπτυξη (30% και 29% αντίστοι-
χα). Για τους έλληνες millennials (με 27%) η 
3η σημαντικότερη ανησυχία είναι οι απειλές 
για την υγεία.

Οι millennials και Gen Zs πιστεύουν 
ότι οι διακρίσεις είναι ευρέως 
διαδεδομένες

Έ ξι στους 10 Gen Zs και 56% των 
millennials υποστηρίζουν ότι ο συστη-

μικός ρατσισμός είναι ευρέως διαδεδομένος 
στην κοινωνία. Ωστόσο, το προηγούμενο έτος 
έστρεψε την προσοχή στο ζήτημα των φυλε-
τικών διακρίσεων με τέτοιο τρόπο ώστε το 
55% όλων των ερωτηθέντων να πιστεύουν 
ότι η κοινωνία βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο 
και θα υπάρξει θετική αλλαγή από εδώ και 
στο εξής». Οι millennials και οι Gen Zs κά-
νουν ό,τι μπορούν για να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα, αλλά επιζητούν επίσης από την 
κυβέρνηση και άλλους θεσμούς να επισπεύ-
σουν τις αλλαγές.

Το ζήτημα είναι προσωπικό για πολλούς. 
Τουλάχιστον 1 στους 5 ερωτηθέντες από όλο 
τον κόσμο δηλώνει ότι δέχεται κάποια μορφή 

διάκρισης πάντοτε ή συχνά. Το 1/4 πιστεύει 
ότι έχει υποστεί διακρίσεις από την κυβέρνη-
σή του και περίπου ο ίδιος αριθμός πιστεύει 
ότι έχει στοχοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 34% των millennials και 38% των 
Gen Zs πιστεύουν ότι ο ρατσισμός στον χώρο 
εργασίας είναι συστημικός.

Επειδή οι διακρίσεις μπορούν να αφομοι-
ωθούν σε οργανισμούς με την πάροδο του 
χρόνου, 3 στους 5 ερωτηθέντες συμφωνούν 
ότι η θετική αλλαγή θα επέλθει μόνο από 
την κορυφή προς τα κάτω –από μια αλλαγή 
στη στάση και τις ενέργειες από αυτούς που 
έχουν την εξουσία. Ωστόσο, δεν θεωρούν ότι 
οι θεσμοί αξιοποιούν τις δυνατότητές τους. 
Όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν ποιος 
καταβάλλει τη μεγαλύτερη προσπάθεια για 
τον περιορισμό του συστημικού ρατσισμού, 
μεμονωμένα άτομα και ακτιβιστές βρέθηκαν 
στην κορυφή της λίστας, ξεπερνώντας τα εκ-
παιδευτικά συστήματα, το σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης και τις κυβερνήσεις.

Ο ρόλος των επιχειρήσεων στη συζήτηση 
είναι αβέβαιος και υποβαθμίζεται από τους 
millennials και τους Gen Zs. Η δυνατότητα 
των επιχειρήσεων να βοηθήσουν στο να 
επέλθει σημαντική αλλαγή κρίνεται υπο-
διπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη των 
μεμονωμένων ατόμων, των εκπαιδευτικών 
συστημάτων και της κυβέρνησης. Και όσον 
αφορά το ποιος καταβάλλει τη μεγαλύτερη 
προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί ο συστημι-
κός ρατσισμός, οι επιχειρήσεις και οι ηγέτες 
των επιχειρήσεων κατατάσσονται από τους 
ερωτηθέντες στην τελευταία θέση μεταξύ 
των 8 επιλογών που προσφέρονται. Στην Ελ-

λάδα μόνο 11% των millennials και 20% των 
Gen Zs πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις και οι 
επικεφαλής τους κάνουν ό,τι μπορούν για να 
περιορίσουν τον συστημικό ρατσισμό.

Για να καλύψουν το κενό που άφησαν οι θε-
σμοί, οι νέοι παίρνουν την αλλαγή στα χέρια 
τους. Οι ερωτηθέντες ισχυρίζονται ότι εκ-
παιδεύουν άλλους, μοιράζονται ενημερωτι-
κό περιεχόμενο σε κοινωνικές πλατφόρμες, 
ψηφίζουν υπέρ προοδευτικών πολιτικών και 
εμπορικού αποκλεισμού επιχειρήσεων και 
brands που δεν μοιράζονται τις αξίες τους 
στο θέμα των διακρίσεων.

Το στρες και το άγχος διαχέεται στον 
χώρο εργασίας

Η πανδημία Covid-19 έφερε το άγχος στο 
προσκήνιο της κοινωνικής συνείδησης 

–το 41% των millennials και το 46% των Gen 
Zs αισθάνονται άγχος στην εργασία καθ’ όλη 
τη διάρκεια ή τις περισσότερες ώρες. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά στην Ελλάδα είναι 54% για 
τους millennials και 71% για τους Gen Zs. Τα 
οικονομικά, η οικογενειακή ευημερία και οι 
προοπτικές εργασίας αποτελούν τα κύρια 
αίτια άγχους. 

Αυτό το άγχος διαχέεται στον χώρο εργα-
σίας. Περίπου το 1/3 όλων των ερωτηθέντων 
–το 31% των millennials και το 35% των Gen 
Zs– έχουν πάρει άδεια από τη δουλειά λόγω 
του άγχους και του στρες που έχει προκληθεί 
από την πανδημία. Ωστόσο, σχεδόν το μισό 
αυτής της ομάδας αιτιολόγησε διαφορετικά 
την απουσία του στον εργοδότη του, πιθα-
νότατα λόγω του συνεχιζόμενου στίγματος 
σχετικά με την ψυχική υγεία στον χώρο εργα-
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σίας. Στην πραγματικότητα, μόνο το 38% των 
millennials και το 35% των Gen Zs ένιωθαν 
αρκετά άνετα να μιλήσουν ανοιχτά με τους 
προϊσταμένους τους για το άγχος που νιώ-
θουν. Και περίπου το 40% δηλώνουν ότι οι 
εργοδότες τους δεν έχουν υποστηρίξει επαρ-
κώς την ψυχική τους υγεία κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. 

Στην Ελλάδα το 61% των millennials και 
το 76% των Gen Zs δηλώνουν ότι οι επαγ-
γελματικές προοπτικές τούς δημιουργούν 
μεγάλο άγχος και στρες. Μόνο ένα 23% των 
ελλήνων Gen Zs διαφωνούν ότι οι εργοδότες 
σχεδιάζουν πολιτικές για την υποστήριξη 
της ψυχικής υγείας των εργαζομένων μετά 
την πανδημία.

Η πανδημία αυξάνει τις οικονομικές 
ανησυχίες και τον προβληματισμό 
σχετικά με την άνιση κατανομή του 
πλούτου 

Η πανδημία Covid-19 έχει επιτείνει την 
αβεβαιότητα των νέων για το οικονομικό 

τους μέλλον. Τα 2/3 όλων των ερωτηθέντων 
λένε ότι «συχνά ανησυχούν ή αγχώνονται» 
για την οικονομική τους κατάσταση. Ο ίδιος 
αριθμός λέει ότι η πανδημία τούς έκανε να 
επανεκτιμήσουν και να αλλάξουν τους οικο-
νομικούς τους στόχους. Σκεπτόμενοι μακρο-
πρόθεσμα, μόνο το 36% των millennials και το 
40% των Gen Zs πιστεύουν ότι οι προσωπικές 
τους οικονομικές καταστάσεις θα βελτιωθούν 
έως το 2022. 

Ενώ οι προσωπικές οικονομικές ανησυχίες 
όλο και περισσότερο απασχολούν τους νέους, 
το ίδιο ισχύει και για την ανισότητα στην κα-

τανομή του πλούτου ως ένα μεγαλύτερο κοι-
νωνικό ζήτημα. Οι περισσότεροι millennials 
(69% παγκοσμίως και 86% στην Ελλάδα) και 
Gen Zs (66% παγκοσμίως και 75% στην Ελλάδα) 
που ρωτήθηκαν πιστεύουν ότι ο πλούτος και 
το εισόδημα κατανέμονται άνισα σε ολόκληρη 
την κοινωνία. 

Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να χρειαστεί 
κυβερνητική παρέμβαση για την προώθηση 
της αλλαγής. Σχεδόν το 1/3 ψήφισε ή υποστή-
ριξε πολιτικούς που θέλουν να μειώσουν την 
εισοδηματική ανισότητα. Περίπου το 60% των 
ερωτηθέντων λένε ότι η νομοθεσία για τον 
περιορισμό του χάσματος στις αμοιβές μετα-
ξύ των ανώτερων στελεχών και των μέσων 
υπαλλήλων θα βοηθούσε σημαντικά, όπως και 
η νομοθεσία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις 
να πληρώνουν τους εργαζομένους τουλάχι-
στον το ελάχιστο απαιτούμενο για να βιοπο-
ρίζονται. Και περισσότεροι από τους μισούς 
ερωτηθέντες ισχυρίζονται ότι ένας ενιαίος 
κατώτατος μισθός σε παγκόσμιο επίπεδο θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση αυτού 
του ζητήματος.

Οι απόψεις ότι οι επιχειρήσεις 
έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο 
συνεχίζουν να μειώνονται και η 
εργασιακή δέσμευση και αφοσίωση 
περιορίζονται

Δ ιατηρώντας μια σταθερή πτώση τα 
τελευταία χρόνια, φέτος το 47% των 

millennials και το 48% των Gen Zs πιστεύουν 
ότι οι επιχειρήσεις έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην κοινωνία. Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη 
φορά που ο αριθμός αυτός έπεσε κάτω από το 

50%. Ακόμη πιο χαμηλά είναι τα αντίστοιχα 
ποσοστά στην Ελλάδα, με το 29% των ελλήνων 
millennials και το 36% των Gen Zs μόνο να 
πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις αφήνουν θετικό 
αποτύπωμα στην κοινωνία. 

Η εργασιακή δέσμευση και αφοσίωση ση-
μείωσαν μικρή μείωση από το ρεκόρ του πε-
ρασμένου έτους. Περισσότεροι millennials 
και Gen Zs, εάν τους δινόταν η ευκαιρία, θα 
άφηναν τους σημερινούς εργοδότες τους 
εντός δύο ετών (36% και 53% αντίστοιχα, σε 
σύγκριση με 31% και 50% το 2020), ενώ περίπου 
οι ίδιοι λένε ότι σκοπεύουν να παραμείνουν 
τουλάχιστον 5 χρόνια (34% millennials, 21% 
Gen Zs). Παράλληλα, το 44% των millennials 
και το 49% των Gen Zs (στην Ελλάδα το 38% 
των millennials και το 50% των Gen Zs) δη-
λώνουν ότι έχουν κάνει επιλογές σχετικά με 
το είδος εργασίας που είναι διατεθειμένοι να 
κάνουν και τους οργανισμούς στους οποίους 
είναι διατεθειμένοι να εργαστούν βάσει της 
προσωπικής τους ηθικής τα τελευταία δύο 
χρόνια.

«Με την πάροδο των ετών, αυτή η έρευνα 
έδειξε σταθερά ότι οι millennials και οι Gen Zs 
καθοδηγούνται από τις αξίες τους και ζητούν 
από τον εαυτό τους, και τις επιχειρήσεις, να 
αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους», δήλωσε ο 
Γιώργος Φράγκος, Consulting Partner, Human 
Capital Leader της Deloitte Ελλάδος. «Ακό-
μα και σε μια δύσκολη χρονιά, συνεχίζουν 
να πιέζουν για θετική κοινωνική αλλαγή. Οι 
επιχειρήσεις που μοιράζονται το όραμά τους 
και υποστηρίζουν τις προσπάθειές τους να 
δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον θα ανα-
δειχθούν στην κορυφή».
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Ηθική ηγεσία:  
Ο ρόλος της στη διαχείριση 
των προκλήσεων 
που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι 
εταιρείες

Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει 
τους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, 
δημιουργώντας τεράστιες προκλή-

σεις στις διοικήσεις και στους υπευθύνους 
ανθρώπινου δυναμικού, ωθώντας τους να 
σκεφτούν και να λειτουργήσουν διαφορετι-
κά, έτσι ώστε να προσαρμοστούν γρήγορα και 
αποτελεσματικά στα πρωτόγνωρα δεδομένα.

Η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό αξι-
ών είναι επιτακτική και οι αλλαγές ραγδαίες. 
Σημαντικό, μεταξύ άλλων, θέμα για τους επι-
κεφαλής την περίοδο που διανύουμε είναι η 
ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων με γνώμονα 
την ηθική. Η ηθική ηγεσία είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη με την κουλτούρα, και αυτό επιβε-
βαιώθηκε και από πρόσφατες μελέτες όπως 
αυτή του «The Ethics Institute», το 2019, στην 
οποία η ηγετική δέσμευση για ηθική φαίνεται 
να αποτελεί βασικό παράγοντα μιας υγιούς 
εταιρικής κουλτούρας. Εάν μπορούσαμε να 
δώσουμε έναν ορισμό στον ηγέτη που πράττει 
με γνώμονα την ηθική, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι είναι αυτός που αποφασίζει και 
ενεργεί βάσει αδιαπραγμάτευτων αξιών, 
λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις που χαρακτη-
ρίζονται από αρχές και κώδικα δεοντολογίας 
και εμπνέει τους άλλους να προχωρήσουν 
σε αλλαγές εξηγώντας και τεκμηριώνοντας 

με νηφαλιότητα τα «γιατί» που προκύπτουν. 
Η πορεία προς την «κανονικότητα» είναι 

χρονοβόρα, ένας «μαραθώνιος» που ευχό-
μαστε όλοι να μην εξελιχθεί σε «υπερμα-
ραθώνιο». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι 
προκλήσεις που έφερε η πανδημία, όπως για 
παράδειγμα η διαχείριση της εξ αποστάσεως 
εργασίας, η διαχείριση των διαφορετικών ηλι-
κιακών ομάδων και η επίδοση και δέσμευση 
των εργαζομένων, είναι ακόμα στο προσκήνιο 
και αναζητούν λύσεις. Η ηθική ηγεσία μπορεί 
να δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα και 
να βοηθήσει τους οργανισμούς να κινηθούν με 
μεγαλύτερη ευελιξία.

Η εξ αποστάσεως εργασία έφερε τις διοική-
σεις και τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού 
αντιμέτωπους με μια άγνωστη μέχρι τώρα 
ατζέντα. Οι ηγέτες καλούνται πλέον να δημι-
ουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες επικοινω-
νίας με όλους, μέσω των ψηφιακών μέσων, 
προκειμένου να παραμείνει ενεργή η αξιοπι-
στία, η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη μεταξύ 
των ομάδων. Οι εταιρείες με αναπτυγμένη 
την ηγεσία της ηθικής φαίνεται να επένδυ-
σαν στην οικοδόμηση ειλικρινών σχέσεων 
και στην παραδοχή ότι οι εργαζόμενοι τηρούν 
τις αρχές και αξίες της εταιρείας χωρίς να 
χρειάζεται να «ελέγχονται» και να αισθάνονται 

ΆΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΎΧΡΟΝΊΔΗΣ 
Διευθυντής, Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.

ΝΟΡΆ ΣΒΕΤΣΆ
HR Coordinator, ΣΟΛ  
Συμβουλευτική Α.Ε.
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απειλούμενοι από κάποιον «μεγάλο αδελφό». 
Η διαχείριση επίσης εργαζομένων διαφο-

ρετικών γενεών, σε ένα περιβάλλον ψηφιακό 
ή, στην καλύτερη περίπτωση, υβριδικό, απο-
τέλεσε και αποτελεί μια συμπεριφοριστική 
πρόκληση με έντονες κοινωνικές και ψυχο-
λογικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με μελέτες, 
το 70% των εργαζομένων ηλικίας 25-35 ετών, 
ανέφερε πως μπορούσε να εργαστεί αποτελε-
σματικά κάτω από συνθήκες τηλεργασίας, σε 
αντίθεση με το 40% των εργαζομένων ηλικίας 
50-64. Η «απόσταση» δεν ίδια για όλους και, 
κακά τα ψέματα, δοκιμάζεται συνεχώς όλο το 
πλαίσιο καθιερωμένων νορμών επικοινωνίας 
και κανόνων συμπεριφοράς. Η ανάπτυξη ηθι-
κής ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς μπόρεσε να 
δώσει λύση σε αυτές τις διαφορές, καλλιεργώ-
ντας ίσες ευκαιρίες προς όλους και έχοντας 
όλους τους δίαυλους επικοινωνίας ανοικτούς, 
ειδικότερα σε αυτούς που το είχαν περισσότε-
ρο ανάγκη. Για αρκετούς, αυτή η αντιμετώπιση 
υπήρξε πολύτιμη, καθώς, αφενός, δεν χάθηκε 
η αίσθηση του «ανήκειν» και, αφετέρου, δεν 
διογκώθηκε η αίσθηση της «μη επάρκειας» 
στο ψηφιακό περιβάλλον. 

Η ηγεσία παίζει καθοριστικό ρόλο και στην 
επίδοση και δέσμευση των εργαζομένων, πτυ-
χές του HR που ανέκαθεν έπαιζαν σημαντικό 

ρόλο, πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια μιας τόσο 
μεγάλης κλίμακας κρίσης. Σύμφωνα με διά-
φορες μελέτες, όπως αυτή των Toor & Ofori 
(2009), φαίνεται πως μια ηγεσία με ηθικό πρό-
σημο συμβάλλει καθοριστικά σε κρίσιμες πα-
ραμέτρους που αφορούν την αποδοτικότητα, 
την αποτελεσματικότητα, την προθυμία και 
την εν γένει δέσμευση των εργαζομένων 
στην εταιρεία και σε αυτό που πρεσβεύει ως 
αποστολή της. 

Όταν οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι 
οι ηγέτες τους ενεργούν με σύνεση, εγκρά-
τεια, ευγνωμοσύνη, δικαιοσύνη και ψυχικά 
αποθέματα, τότε αυτό μεταφράζεται σε μεγα-
λύτερη εκτίμηση προς την ανώτατη διοίκηση 
και ισχυρότερη δέσμευση προς την εταιρεία. 

Σε περιόδους κρίσης, μια τέτοιου είδους 
ανασκόπηση για το πόσο κοντά είναι ένας 
οργανισμός σε αυτό το μοντέλο ηγεσίας, σε 
συνδυασμό με μια αναπτυξιακή φιλοσοφία 
μέσω εκπαιδεύσεων, διαγνωστικών παρεμ-
βάσεων και επιτόπιας ανάλυσης, θα δώσει τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στους ανθρώ-
πους τους να προχωρήσουν με έναν πιο στέ-
ρεο βηματισμό, ελαχιστοποιώντας τις όποιες 
«αρρυθμίες» και ενισχύοντας τα δυνατά τους 
στοιχεία. Όλα πάντως θα κριθούν στο πεδίο 
και στην δύσκολη συνθήκη που βιώνουμε.
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Η ψηφιοποίηση των 
εταιρικών αναφορών  
και η αξιοποίησή τους από 
τις εποπτικές αρχές

Τ ις τελευταίες δύο δεκαετίες η δραστη-
ριότητα γύρω από την ψηφιοποίηση 
των εταιρικών αναφορών καθοδη-

γείται από την πρόοδο που πραγματοποιείται 
στον χώρο των τεχνολογιών της πληροφορίας, 
η οποία εισάγει καινοτομίες στον τρόπο που οι 
χρήστες αποκτούν πρόσβαση στις εταιρικές 
πληροφορίες. 

Ψηφιοποίηση των εταιρικών αναφορών εί-
ναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα λογιστικά 
δεδομένα εξατομικεύονται και δομούνται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η αυτόμα-
τη αναφορά, εξαγωγή και ανάλυσή τους. Αυτή η 
διαδικασία ψηφιοποίησης δίνει τη δυνατότητα 
στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε λογι-
στικές πληροφορίες σε ένα πολύ λεπτομερές 
επίπεδο, πραγματοποιώντας έτσι δυνητικά 
σημαντικές αλλαγές στην προσβασιμότητα, 
στη διαφάνεια, στην ακρίβεια και στη συγκρι-
σιμότητα των αναφερόμενων πληροφοριών.

Μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών υπάρχει 
η αντίληψη ότι αυτές οι αλλαγές έχουν τη δυ-
νατότητα να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με την κατανομή των κεφαλαίων και 
των ροών των επενδύσεων, καθώς και την 
ενίσχυση της εταιρικής λογοδοσίας προς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Η έννοια της ψηφιοποίησης των 
εταιρικών αναφορών

Η ψηφιοποίηση των εταιρικών αναφορών 
περιγράφει τη διαδικασία μέσω της οποίας 

οι έγχαρτες εταιρικές αναφορές μετατρέπονται 
και παρουσιάζονται σε ψηφιακή μορφή ανα-
γνώσιμη από μηχανή. Οι ψηφιακές εταιρικές 
αναφορές πρέπει να διακριθούν από τις «ηλε-
κτρονικές αναφορές» που παρουσιάζουν τις 
παραδοσιακές, έγχαρτες εταιρικές εκθέσεις 
σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. pdf, html). Αν και 
οι ανωτέρω πληροφορίες στην ηλεκτρονική 
τους μορφή ψηφιοποιούνται (δηλαδή κωδικο-
ποιούνται και μεταδίδονται ως 0 και 1), αυτές οι 
αναφορές διατηρούν ουσιαστικά την έγχαρτη 
μορφή τους. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι οι 
μηχανές/υπολογιστές δεν μπορούν να κατανο-
ήσουν το συμφραζόμενο «μήνυμα» αυτών των 
0 και 1. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να διακρί-
νουν αν το νούμερο 2020 αντιπροσωπεύει ένα 
έτος ή καθαρό κέρδος. Αυτές οι «ηλεκτρονικές 
αναφορές» μπορούν εύκολα να διαβαστούν από 
ανθρώπους, αλλά συνεπάγονται εκτεταμένη, 
αναποτελεσματική και δυνητικά επιρρεπή 
σε σφάλματα χειροκίνητη επεξεργασία τους, 
προτού οι χρήστες μπορέσουν να μεταφέρουν 
αυτές τις πληροφορίες μεταξύ υπολογιστών 

ΖΊΆΒΡΆΣ ΚΩΝΣΤΆΝΤΊΝΟΣ 
Οικονομολόγος, ΜΒΑ
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και να τις χρησιμοποιήσουν για τη σύγκριση 
διαφορετικών εταιρειών.

Ψηφιοποίηση εταιρικών αναφορών 
και εποπτικές αρχές

Σ ημαντικές ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον 
κόσμο έχουν πραγματοποιήσει επενδύ-

σεις σε δραστηριότητες που αποσκοπούν 
στην πρόοδο της ψηφιακής εταιρικής αναφο-
ράς στις δικαιοδοσίες τους. Για παράδειγμα, 
οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας 
και της Κίνας έχουν εισαγάγει κανονισμούς 
και έχουν αναπτύξει υποδομές που επιτρέ-
πουν στις εισηγμένες εταιρείες να υποβάλ-
λουν ψηφιακές εταιρικές αναφορές (FSA 
2008, XBRLInc 2020).

Μια παρόμοια ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει 
τεθεί σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
απαιτεί από την Αρχή Κινητών Αξιών και Αγο-
ρών (ΕΑΚΑΑ/ESMA) οι εταιρείες που είναι ει-
σηγμένες στην Ε.Ε. να υποβάλλουν ψηφιακές 
εταιρικές αναφορές, σύμφωνα με το Ενιαίο Ευ-
ρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (European 

Single Electronic Format, ESEF) από το 2020 
(ESMA 2020). 

Η ψηφιοποίηση των εταιρικών αναφορών 
προσφέρει τη δυνατότητα στις εταιρείες να 
υποβάλουν την οικονομική τους πληροφόρηση 
μία φορά σε XBRL μορφή, έτσι ώστε να μπορεί 
να επαναχρησιμοποιηθεί από διαφορετικές 
εποπτικές αρχές, όπως η Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς, η Τράπεζα της Ελλάδας, η ΑΑΔΕ κ.λπ. 
Από κανονιστικής άποψης, η ψηφιακή υποβολή 
πληροφοριών υπόσχεται έναν πιο συνεπή και 
τυποποιημένο τρόπο αναφοράς και μεγαλύτερο 
περιθώριο επεξεργασίας, παρακολούθησης και 
ανάλυσης. Τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και 
για το δημόσιο, η ψηφιακή αναφορά προσφέρει 
τη δυνατότητα μείωσης της διοικητικής επι-
βάρυνσης και του μακροπρόθεσμου κόστους 
συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, για την ΑΑΔΕ, οι ψηφιοποιημέ-
νες, δομημένες και επαναχρησιμοποιούμενες 
αναφορές θα μπορούσαν να διευκολύνουν την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης και της 
αξιολόγησης του κινδύνου σε μεγάλα δείγματα.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ESMA 2020, European Single Electronic Format, 
διαθέσιμο στο https://www.esma.europa.eu/
policy-activities/corporatedisclosure/
european-single-electronic-format, τελευταία 
πρόσβαση: 26
May 2020, European Securities and Markets 
Authority
(ESMA), Παρίσι.
FSA 2008, FSA Launches New Electronic 
Corporate Disclosure
System (EDINET). 17 Μαρτίου 2008, διαθέσιμο 
στο http://www.
fsa.go.jp/en/news/2008/20080317.html, Financial 
Services Authority (FSA).
XBRLInc 2020, XBRl Imlementations, διαθέσιμο 
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www.xbrl.org/the-standard/why/xbrl-project-
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?utm_source=Master+List&utm_
campaign=d5d3f8f464-
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2020, XBRL International, Νιου Τζέρσεϊ.
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Η πανδημία του κορωνοϊού  
και οι επιπτώσεις στο 
λογιστικό επάγγελμα

Η πανδημία του Covid-19 (κορωνοϊού) προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες. Ένα από τα επαγγέλματα που επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό 
είναι αυτό του λογιστή, που κλήθηκε να ανταποκριθεί σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον 

με την ίδια ταχύτητα. 
Λόγω της εξάπλωσης του Covid-19 στην Ελλάδα, η πολιτεία έχει λάβει προληπτικά μέτρα 

κατά της μετάδοσης του ιού, καθώς και μέτρα οικονομικής στήριξης των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων, με τους λογιστές φοροτεχνικούς να έχουν επιφορτισθεί με μεγάλο όγκο 
εργασίας, περισσότερες ευθύνες και εμβόλιμες υποχρεώσεις εφαρμογής των περιστασιακών 
μέτρων. Παράλληλα, λόγω των πολυάριθμων αλλαγών που πραγματοποιούνται και αφορούν 
το φορολογικό σύστημα, το ασφαλιστικό και τα εργατικά θέματα, οι λογιστές βρίσκονται σε μια 
διαρκή εγρήγορση, που απαιτεί συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση, ώστε να ανταποκριθούν 
στις προκλήσεις και στις νέες υποχρεώσεις τους.

Η υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών επιβάρυνε το επάγγελμα του λογιστή  φοροτεχνικού, 
καθώς ήταν αυτό που δέχτηκε όλες τις προκλήσεις ώστε να καταφέρουν οι επιχειρήσεις να 
μεταβούν, ομαλά και επιταχυνόμενα, στη νέα ψηφιακή εποχή που επιβάλλει η πανδημία.

Για τους ανωτέρω λόγους διερευνήθηκαν οι απόψεις των λογιστών φοροτεχνικών σχετικά 
με την επίπτωση της πανδημίας στο επάγγελμά τους, εστιάζοντας στο αντίκτυπο που αυτή είχε 
στην επαγγελματική τους δραστηριότητα και στο εργασιακό περιβάλλον. 

Σκοπός της μελέτης ήταν να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στο επάγγελμα 
του λογιστή, να διερευνηθεί η στάση του λογιστή απέναντι στις αλλαγές που προκλήθηκαν, τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει και οι μεταβολές που προκαλεί η πανδημία, η οποία σε αρκετά 
ζητήματα φαίνεται πως λειτουργεί σαν ψηφιακός επιταχυντής (Θανόπουλος και Γιακούλας, 2021).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε λογιστές και υπαλλήλους λογιστηρίων, που εργάζονται στον 
ιδιωτικό τομέα, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Το ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε ηλε-

ΜΊΧΆΗΛ ΝΕΡΆΝΤΖΊΔΗΣ 
Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας
 
ΆΘΆΝΆΣΊΆ ΝΆΛΕΤΆΚΗ 
Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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κτρονικά μέσω της πλατφόρμας Google Forms, το χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Δεκεμβρίου 2020 
και 20 Ιανουαρίου 2021. Συλλέχθηκαν 105 πλήρως συμπληρωμένα ανώνυμα ερωτηματολόγια 
και πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά και ακολουθεί η συνοπτική περιγραφή των κύριων συμπερασμάτων της έρευνας 
αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στο λογιστικό επάγγελμα.

Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
Οι λογιστές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν ως ποσοστό 44,8% άνδρες και 55,2% 

γυναίκες. Το 5,7% εξ αυτών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 18-30 ετών, το 60,0% μεταξύ 
31-40 ετών, το 25,7% μεταξύ 41-50 ετών και το 8,6% μεταξύ 51-60 ετών.

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα: το 1,9% είναι απόφοιτοι Δ.Ε., το 40,0% απόφοιτοι Π.Ε., 
το 51,4% κατέχουν μεταπτυχιακό και το 6,7% διδακτορικό. 

Αναλύοντας περαιτέρω το προφίλ του δείγματος, διαπιστώνεται πως το 40,0% των ερωτηθέ-
ντων είναι άγαμοι, το 46,7% έγγαμοι, το 11,4% διαζευγμένοι, και το 1,9% χήροι. 

Επιπλέον, αναφορικά με τη διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας, το 12,4% έχει έως 5 χρόνια, 
το 20% από 6 έως 10 χρόνια, το 34,3% από 11 έως 15 χρόνια, το 16,2% από 16 έως 20 χρόνια, το 8,6% 
από 20 έως 25 χρόνια και το 8,5% από 25 και άνω χρόνια.

Τέλος, ως προς το είδος απασχόλησης το 53,3% δήλωσαν λογιστές φοροτεχνικοί, ενώ το 46,7% 
υπάλληλοι λογιστηρίου εταιρείας.

Β. Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό (Covid-19)
Σε αυτήν την ενότητα του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν 

τις απόψεις τους σχετικά με την ενημέρωση που είχαν αναφορικά με τον Covid-19, καθώς επίσης 
και τη βοήθεια που έλαβαν από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τα επιμελητήρια όσον αφορά 
την προσαρμογή τους στις αλλαγές που εφαρμόστηκαν. 

Από τις απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση (Β.1) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν πολύ καλή ενημέρωση για τα θέματα Covid-19, ήτοι 66,6% (39% 
και 27,6%). Αντίστοιχα, στην ερώτηση Β.2 παρατηρούμε ότι το 71,3% θεωρεί ότι έχει λάβει βοήθεια, 
έστω και ελάχιστη, από τις κρατικές αρχές ή/και τα επιμελητήρια για την προσαρμογή του στις 
νέες αυτές συνθήκες (ήτοι 15,2% πολύ και πάρα πολύ, 39% αρκετά και 17,1% λίγο). 

Γ. Τα προβλήματα που προέκυψαν και οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι απαντήσεις σχετικά με τα προβλήματα που δημιουρ-

γήθηκαν από την πανδημία του Covid-19 και τις αλλαγές που επήλθαν στο εργασιακό περιβάλλον.

Β.1 Έχετε καλή ενημέρωση για τα θέματα Covid-19; Β.2 Προσέφεραν οι αρμόδιες κρατικές αρχές/
επιμελητήρια βοήθεια στη διαδικασία προσαρμογής 
στις αλλαγές που εφαρμόστηκαν;

Συμφωνώ 
απόλυτα 27,6%

Διαφωνώ 
απόλυτα 3,8%

Ούτε διαφωνώ 
ούτε συμφωνώ 

24,8%

Συμφωνώ 39%

Διαφωνώ 4,8%
Πάρα πολύ 

7,6%

Πολύ 7,6%

Αρκετά 39%

Καθόλου 28,7%

Λίγο 17,1%
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Γ.1 Προβλήματα που προέκυψαν από τον Covid-19 

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα της ερώτησης Γ.1.1, ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, 
ήτοι 64,7%, αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητας κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού (32,4% απά-
ντησε αρκετά, ενώ το 18% πολύ και το 14,3% πάρα πολύ). Επιπλέον, το ήμισυ των συμμετεχόντων 
(ήτοι 51%) δήλωσε ότι υπήρχε παύση εργασίας έστω και ελάχιστη (βλ. διάγραμμα ερώτησης Γ.1.2). 

 Μια σημαντική αλλαγή που προέκυψε στις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων κατά τη 
διάρκεια του κορωνοϊού ήταν στα ωράρια εργασίας. Ειδικότερα, το 65,8% των συμμετεχόντων 
(βλ. ερώτηση Γ.1.3) ανέφερε ότι μεταβλήθηκε σημαντικά το ωράριο εργασίας του. Ένα μόνο μικρό 
ποσοστό, πέριξ του 34,2% (19% απάντησε καθόλου και 15,2% λίγο), ανέφερε το αντίθετο. Επιπλέον, 
όσον αφορά τα μισθολογικά πακέτα ή/και τα πακέτα παροχών/ανταμοιβών των εργαζομένων, 
παρατηρείται ότι παρέμειναν σχεδόν σταθερά, καθόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέ-
ντων, ήτοι 68,6%, απάντησε ότι δεν υπήρξε σχεδόν καμία αλλαγή (44,8% απάντησε καθόλου και 
23,8% απάντησε λίγο). 

Γ.1.2 Υπήρξε παύση εργασίας το διάστημα του 
κορωνοϊού;

Γ.1.4 Υπήρξε μετασχηματισμός ως προς το 
μισθολογικό πακέτο ή/και τα πακέτα παροχών/
ανταμοιβών των εργαζομένων σας κατά τους μήνες 
του κορωνοϊού;

Γ.1.1 Αντιμετωπίσατε πρόβλημα 
ρευστότητας κατά τη διάρκεια του 
κορωνοϊού;

Γ.1.3 Υπήρξε μετασχηματισμός ως προς 
τα ωράρια εργασίας κατά την κρίση του 
κορωνοϊού; 

Πάρα πολύ 
21,9%

Πάρα πολύ 
2,9%

Πάρα πολύ 
4,8%Πάρα πολύ 

14,3%

Πολύ 23,8%

Πολύ 10,4%

Πολύ 17,1%

Πολύ 18%

Αρκετά 20,1%

Αρκετά 18,1%

Αρκετά 12,4%

Αρκετά 32%

Λίγο 15,2%

Λίγο 23,8%

Λίγο 17,1%

Λίγο 14,3%

Καθόλου 19%

Καθόλου 44,8%

Καθόλου 48,6%
Καθόλου 21%
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Γ.2 Αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον

Όσον αφορά τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορω-
νοϊού, παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση τόσο του εργασιακού άγχους όσο και του επιπέδου 
απαιτήσεων της εργασίας. Ειδικότερα, πριν τον κορωνοϊό μόνο το 17,1% είχε απαντήσει πάρα 
πολύ στην ερώτηση Γ.2.1, ενώ κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού το ποσοστό των ερωτηθέντων 
που απάντησε πάρα πολύ αυξήθηκε σε 49,6%. Αντίστοιχα, στην ερώτηση Γ.2.3, δηλαδή στο επίπεδο 
των απαιτήσεων εργασίας πριν τον κορωνοϊό, μόνο το 18% απάντησε πάρα πολύ. Το ποσοστό αυτό 
αυξήθηκε σε 43,8% κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού (δηλαδή ποσοστό θετικών απαντήσεων 
στην κατηγορία «πάρα πολύ»). Ωστόσο, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι, ανεξαρτήτως της 
περιόδου (είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού), τόσο το εργασιακό άγχος 
όσο και οι απαιτήσεις του επαγγέλματος είναι ιδιαίτερα υψηλές, δεδομένου ότι σχεδόν όλες οι 
απαντήσεις κυμαίνονται ανάμεσα στις κατηγορίες «αρκετά», «πολύ» και «πάρα πολύ». 

Δ. Τρόποι αντιμετώπισης των ενδεχόμενων προβλημάτων 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ποσοστά δύο ερωτήσεων αναφορικά με τους τρόπους 

αντιμετώπισης των ενδεχόμενων προβλημάτων που προέκυψαν από την πανδημία του κορω-
νοϊού. Ειδικότερα, στην πρώτη ερώτηση αποτυπώνεται το ποσοστό των συμμετεχόντων που 
υποστηρίζουν την τηλεργασία. Όπως προκύπτει από το διάγραμμα Δ.1, το ποσοστό των ατόμων 
που υποστηρίζει έστω και λίγο την τηλεργασία κυμαίνεται πέριξ του 64% και μόνο ένα μικρό 
ποσοστό της τάξεως του 36,2% δεν την υποστηρίζει καθόλου. 

Επιπλέον, στο διάγραμμα Δ.2 αποτυπώνονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά 
με την ύπαρξη προσλήψεων στην επιχείρηση κατά το διάστημα του κορωνοϊού. Όπως είναι 
εμφανές, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δεν προέβησαν σε προσλήψεις, ενώ μόνο 
το 1/3 απάντησε θετικά στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Γ.2.1 Επίπεδο εργασιακού άγχους πριν τον κορωνοϊό Γ.2.2 Επίπεδο εργασιακού άγχους κατά τη διάρκεια του 
κορωνοϊού

Γ.2.3 Επίπεδο απαιτήσεων εργασίας πριν τον κορωνοϊό Γ.2.4 Επίπεδο απαιτήσεων εργασίας κατά τη διάρκεια 
του κορωνοϊού

Πάρα πολύ 
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Πάρα πολύ 
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Πάρα πολύ 
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Πολύ 30,5%

Πολύ 35,2%

Πολύ 31,4%

Πολύ 34,3%

Αρκετά 46,7%
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Αρκετά 41%
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Λίγο 6,7%
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Ε. Επιμέρους συμπεράσματα της έρευνας 
Επιπλέον των ανωτέρω κατηγοριών, που αποτελούν τη βάση της έρευνας, ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να εκφράσουν με ελεύθερο κείμενο τις απόψεις τους αναφορικά με τα προβλή-
ματα στο εσωτερικό τους περιβάλλον και τις νέες ανάγκες του επαγγέλματος. Οι περισσότεροι 
αναφέρθηκαν στις εξής δυσκολίες: 

- Στην έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση: Δηλαδή στις πολυάριθμες αλλαγές που πραγμα-
τοποιούνται και αφορούν το ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα και τα εργατικά θέματα, 
επιβάλλοντας στον λογιστή να επιμορφώνεται, να καταρτίζεται και να ενημερώνεται συνεχώς.

- Στο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: Ειδικότερα, το αντικείμενο εργασίας ενός λογιστή φορο-
τεχνικού θεωρείται πολύπλευρο και πολυδιάστατο, καθώς ποικίλλουν οι τομείς που δραστηρι-
οποιούνται οι επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεται.

- Στην καθημερινή, χρονοβόρα και επαναλαμβανόμενη επαφή και συναναστροφή με τους 
πελάτες του: Η συναναστροφή αυτή προκύπτει από τη μηχανοργάνωση των συστημάτων που 
διαχειρίζεται και επιβλέπει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης, η οποία οδηγεί την πλειονότητα των πολιτών σε αναζήτηση και συνεργασία με τον λογιστή 
φοροτεχνικό, ακόμη και για εργασίες που μέχρι πρότινος διεκπεραίωναν οι ίδιοι.

- Στις ασφυκτικές και μη ρεαλιστικές προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.
- Στις μεταβολές του ρόλου του λογιστή και τις αρμοδιότητές του: Ειδικότερα αφορά τη μετάβαση 

από σύμβουλο και διεκπεραιωτή λογιστικών και φορολογικών υποθέσεων των επιχειρήσεων 
σε «οικονομικό αναλυτή». 

Σύνοψη
Τα ανωτέρω αποτελέσματα δείχνουν ότι η υγειονομική κρίση του Covid-19 αύξησε την πολυ-

πλοκότητα του λογιστικού επαγγέλματος. Οι αλλαγές ήταν μεγάλης κλίμακας και επηρέασαν όχι 
μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τους λογιστές (υπαλλήλους ή/και ελεύθερους επαγγελματίες), οι 
οποίοι προσαρμόστηκαν μεν σε μεγάλο βαθμό στο νέο περιβάλλον, αλλά πιστεύουν ότι οι συν-
θήκες εργασίας έχουν μεταβληθεί· με τα ωράρια εργασίας να έχουν αυξηθεί και το μισθολογικό 
πακέτο ή/και τα πακέτα παροχών/ανταμοιβών να έχουν παραμείνει σταθερά.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε κατά το διάστημα αυτό ότι αυξήθηκε το εργασιακό άγχος και οι απαι-
τήσεις του επαγγέλματος. Η αύξηση αυτή οφείλεται, αφενός, στις νέες συνθήκες που επιφέρει 
η τηλεργασία, αλλά και στην υψηλή ζήτηση για λογιστικές υπηρεσίες.

Από την εν λόγω έρευνα αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του ρόλου των λογιστών και η ανάγκη 
για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση, ούτως ώστε να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις του 
εσωτερικού περιβάλλοντος. Υπό την έννοια αυτή, θα πρέπει ο λογιστής να μπορεί να συνδυάζει 
τη θεωρητική του κατάρτιση και την πρακτική του εμπειρία, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στο 
νέο δυναμικό περιβάλλον. 

Δ.1 Υποστηρίζετε την τηλεργασία; Δ.2 Υπήρξαν προσλήψεις στην επιχείρηση κατά το 
διάστημα του κορωνοϊού;
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Από την κρίση του Covid-19  
στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας

Η παγκόσμια οικονομία του 2020 αντι-
μετώπισε πολύ ισχυρές προκλήσεις 
ως απόρροια της έξαρσης της παν-

δημίας Covid-19. Τα περιοριστικά μέτρα που 
ελήφθησαν τόσο στην οικονομική όσο και στην 
κοινωνική ζωή, με σκοπό τον περιορισμό της 
εξάπλωσης της πανδημίας, είχαν ως αποτέλε-
σμα την υποχώρηση της οικονομικής δραστη-
ριότητας και ιδιαίτερα του διεθνούς εμπορίου 
και του τουρισμού. Η εξάπλωση της πανδημίας 
στην Ελλάδα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, 
συνετέλεσε στην άμεση υποχώρηση της κατα-
νάλωσης και των επενδύσεων, η οποία, με τη 
σειρά της, επέφερε συνολική πτώση του ΑΕΠ 
της χώρας κατά 10% το προηγούμενο έτος.

Μετά την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία, 
η έναρξη εμβολιασμού του πληθυσμού, από το 
τέλος του Δεκεμβρίου 2020, σε συνδυασμό με 
τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που υιοθετή-
θηκαν, αναμένεται να ενισχύσουν τη σταδια-
κή επανεκκίνηση της οικονομίας. Ένα βασικό 
ερώτημα, βέβαια, που τίθεται στο σημείο αυτό 
αφορά την εξέλιξη που εκτιμάται πως θα έχει 
η ελληνική οικονομία μέσα στην επόμενη 
τριετία και ποιος είναι ο πιθανότερος ρυθμός 
μεγέθυνσής της. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατό 
να διατυπωθούν τρία σενάρια: το βασικό, το 
αισιόδοξο και το δυσμενές.

Τα τρία σενάρια ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας

Στο βασικό σενάριο, το ΑΕΠ της Ελλάδας 
αναμένεται να εμφανίσει θετικούς ρυθ-

μούς ανάπτυξης περίπου 4% ετησίως για την 
επόμενη τριετία, αγγίζοντας το 2023 το επίπεδο 
ΑΕΠ που είχε σημειωθεί το 2019. Στο αισιόδοξο 
σενάριο, η ελληνική οικονομία δύναται να «τρέ-

ξει» με επιταχυνόμενους ρυθμούς της τάξης 
άνω του 5,5%, ξεπερνώντας κατά περίπου 4,5% 
στο τέλος του 2023 το ΑΕΠ που είχε η χώρα το 
2019. Στο δυσμενές σενάριο, η χώρα θα κατα-
γράψει βραδεία ανάκαμψη (μικρότερη του 2%), 
με αποτέλεσμα να χρειαστούν δύο πρόσθετα 
έτη προκειμένου να επανακάμψει η οικονομία 
στο επίπεδο ΑΕΠ που είχε το 2019.

Το σενάριο που θα επικρατήσει θα εξαρτηθεί, 
μεταξύ άλλων, από τον βαθμό εξέλιξης τριών 
παραγόντων: τον ρυθμού ανάκαμψης της κα-
τανάλωσης, της αύξησης των επενδύσεων και 
της άμεσης βελτίωσης της τουριστικής ζήτη-
σης. Κομβικό ρόλο στην ενίσχυση των εν λόγω 
μεγεθών θα διαδραματίσουν οι πόροι που θα 
διοχετευθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 
οι οποίοι αναμένεται να δώσουν ισχυρή ώθηση 
στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, που με 
τη σειρά τους θα ενισχύσουν την κατανάλωση 
της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τον 
γενικό θετικό ρυθμό μεγέθυνσης που αναμέ-
νεται να υπάρξει στην οικονομία, η ανάκαμψη 
προβλέπεται να λάβει περισσότερο τη μορφή 
μιας καμπύλης τύπου «Κ». Η μορφή αυτή αντι-
κατοπτρίζει τον διαφορετικό βαθμό επιπτώσε-
ων που θα αντιμετωπίσουν οι διάφοροι κλάδοι 
της οικονομίας λόγω της πανδημίας και κατ’ 
επέκταση τη διαφορετική ταχύτητα ανάπτυξής 
τους την επόμενη τριετία.

Οι σημερινές ενδείξεις δείχνουν πως το 
σενάριο που εντέλει θα επικρατήσει θα είναι 
το βασικό, με ισχυρές όμως προσδοκίες η οι-
κονομία να πλησιάσει το αισιόδοξο. Ωστόσο ο 
βαθμός επίτευξης θα εξαρτηθεί πρωτίστως 
από την ανταπόκριση όλων των φορέων στην 
ταχεία κάλυψη του επενδυτικού κενού που 
έχει δημιουργηθεί στη χώρα. 

Δρ ΠΆΝΆΓΊΩΤΗΣ ΠΡΟΝΤΖΆΣ
Principal, Head of Strategy and 
Investments, Grant Thornton
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Πολιτεία και επιχειρείν  
διαμορφώνουν την επόμενη 
μέρα της ελληνικής 
οικονομίας

Γ ια άλλη μια φορά η χώρα μας και όλοι οι 
πολίτες της παρέμειναν στο ύψος των 
περιστάσεων και αντιμετώπισαν τις 

επιπτώσεις και τις προκλήσεις της πανδημίας 
με θάρρος, ομόνοια και αποφασιστικότητα. Η 
διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση και 
η αρωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπι-
κουρούμενη από τον γρήγορο ρυθμό εμβολια-
σμού των πολιτών, βοήθησαν στη μείωση της 
επίπτωσης από την πανδημία και έφεραν τη 
χώρα σε ένα δυνατό σημείο εκκίνησης για την 
ανάπτυξη της οικονομίας.

Η Ελλάδα έδειξε ξανά ότι με θέληση, στή-
ριξη και σθένος μπορεί να ανταποκριθεί στα 
δύσκολα. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει μόνο από 
τα έσοδα του τουρισμού, που αναμένεται να 
είναι περισσότερο από πέρυσι, αλλά και από την 
προσήλωση σε ένα σχέδιο που ως αποτέλεσμα 
καθιστά την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή 
χώρα. Για την επίτευξη αυτή, απαιτείται η δημι-
ουργία ενός πλάνου ώστε στα επόμενα χρόνια 
να αυξήσουμε σημαντικά το ΑΕΠ, καθώς και 
να μειωθούν η ανεργία και το δημόσιο χρέος.

Παρότι πολλά έχουν ειπωθεί ως προς την 
ανάπτυξη, ότι θα επέλθει από τη γρήγορη και 
ουσιαστική απορρόφηση των ευρωπαϊκών 
πόρων, δεν αρκεί μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει 
να γίνουν και άλλες ενέργειες.

Αρχικά, χρειάζεται να αυξηθεί η αποτελε-
σματικότητα του δημοσίου τομέα, με την εξά-
πλωση και σωστή εφαρμογή της τεχνολογίας, 
όπως έγινε τους τελευταίους 18 μήνες. Αυτό 
θα βοηθήσει, αφενός, να μειωθούν τα έξοδα, 
αφετέρου δε, να αυξηθεί η διαφάνεια.

Στη συνέχεια, είναι σημαντική η διαμόρφω-
ση σταθερής φορολογικής πολιτικής, που θα 

δίνει κίνητρα για ανάπτυξη και προσέλκυση 
κεφαλαίων και επενδύσεων από το εξωτερι-
κό. Ήδη έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση, που θα έπρεπε να έχουν 
γίνει νωρίτερα, ωστόσο δείχνουν ότι η πολιτι-
κή μας πρέπει να στηρίζεται στην αρχή ότι οι 
επενδύσεις δεν έχουν μόνο βραχυπρόθεσμο 
χαρακτήρα αλλά και πολλαπλό όφελος για το 
μέλλον.

Η επόμενη μέρα πρέπει να βασίζεται σε έναν 
κοινό στόχο: την ανάπτυξη της χώρας. Τα τε-
λευταία 20 χρόνια η Ελλάδα μπήκε σε μια νέα 
πορεία. Η οικονομική ύφεση και τώρα η κρίση 
της πανδημίας έδειξαν τα αντανακλαστικά της 
χώρας, που ολοένα και περισσότερο βελτιώ-
νονται. Οι σύγχρονες τομές στην τεχνολογία, 
στον χώρο εργασίας, στη φορολογική πολιτική, 
αλλά και στην πολιτική των συντάξεων θέτουν 
τα θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο. 

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα καλύτε-
ρο αύριο, οφείλουμε ως επαγγελματίες αλλά 
και πολίτες της χώρας να βοηθήσουμε στην 
ανάπτυξη μιας Ελλάδας σύγχρονης και ευ-
ρωπαϊκής. Όλοι μας πρέπει να αξιοποιήσουμε 
τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας από άλλες 
χώρες του εξωτερικού, ώστε με τρόπο αντι-
κειμενικό και αποφασιστικό να συμβάλουμε 
στην εξάπλωση της ψηφιακής επιτάχυνσης, 
στην ενσωμάτωση σύγχρονων μέσων εταιρι-
κής διακυβέρνησης, στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, στην παροχή τεχνικής 
υποστήριξης για τη γρήγορη και αποτελεσμα-
τική απορρόφηση των πόρων. 

Έχουμε χρέος να κερδίσουμε το στοίχημα 
αυτό για μας και για την επόμενη γενιά.

ΝΊΚΟΛΆΟΣ ΒΟΎΝΊΣΕΆΣ
Senior Partner, KPMG
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Ελάχιστος  
παγκόσμιος εταιρικός 
φόρος

Μ ετά από σχεδόν μία δεκαετία συζη-
τήσεων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, οι 
χώρες G7 (Γερμανία, Γαλλία, Ηνω-

μένο Βασίλειο, Ιταλία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία) 
συμφώνησαν σε έναν ελάχιστο παγκόσμιο 
εταιρικό φόρο 15% στις αρχές Ιουνίου του 2021, 
ενώ τον Ιούλιο στη Βενετία επικυρώθηκε κι 
από τους υπουργούς Οικονομικών της ομάδας 
της G20. Λεπτομερές σχέδιο για την εφαρμογή 
των δύο πυλώνων της συμφωνίας αναμένεται 
να παρουσιαστεί μέχρι την επόμενη σύνοδο 
της G20, τον Οκτώβριο, κι οι αλλαγές να εφαρ-
μοστούν έως το 2023. Οι χώρες G20 αντιπρο-
σωπεύουν το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα 
δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ τη 
συμφωνία υπέγραψαν 131 από τα 139 μέλη της 
ομάδας.

Το σχέδιο έχει δύο βασικούς πυλώνες, όπως 
τους ονομάζει ο ΟΟΣΑ. Με βάση τον πρώτο 
πυλώνα, που θα επιδιωχθεί να εφαρμοστεί πιο 
άμεσα, θα διασφαλιστεί ότι θα μεταφερθούν 
ορισμένα φορολογικά δικαιώματα από τις 
χώρες που δηλώνουν πολυεθνικές ως έδρα, 
στις χώρες όπου οι εταιρείες αυτές έχουν 
πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα 
και αποκτούν κέρδη, ανεξάρτητα από το αν οι 
εν λόγω επιχειρήσεις έχουν φυσική παρουσία 
εκεί. Ο φόρος δεν θα καταβάλλεται συνεπώς 
πλέον αποκλειστικά εκεί όπου οι εταιρείες 
έχουν εγκαταστήσει τις έδρες τους. Ο στό-
χος είναι, οι πολυεθνικές, και κυρίως οι GAFA 
(ακρωνύμιο για τις γιγάντιες εταιρείες Google, 
Amazon, Facebook και Apple), να μη μεταφέ-
ρουν τα κέρδη που αποκτώνται σε μια χώρα 
στη φορολογική τους έδρα και να πληρώνουν 
το δίκαιο μερίδιο του φόρου τους παντού.1 Η 

εφαρμογή του πυλώνα 1 θα αφορά επιχειρή-
σεις που πραγματοποιούν παγκόσμιο τζίρο 
άνω των 20 δισ. ευρώ και κερδοφορία άνω 
του 10% (δηλαδή κέρδος προ φόρων / εσόδων). 
Το όριο του κύκλου εργασιών προτίθεται να 
μειωθεί σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε επτά 
χρόνια, ανάλογα με την επιτυχή εφαρμογή 
του μέτρου.

Ο δεύτερος πυλώνας επιδιώκει να θέσει 
όριο στη φορολογία μέσω της καθιέρωσης 
ενός παγκόσμιου ελάχιστου συντελεστή 
φόρου εταιρειών που οι χώρες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για την προστασία των 
φορολογικών τους βάσεων. Το ποσοστό αυτό 
ορίζεται τώρα στο 15%, όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ. 
Ένα κράτος θα μπορεί, λοιπόν, να φορολογεί τα 
κέρδη εξωτερικού μιας από τις εθνικές επιχει-
ρήσεις του, τα οποία έχουν φορολογηθεί στο 
εξωτερικό με ποσοστό κατώτερο αυτού του 
ελάχιστου ποσοστού, ώστε να αντισταθμίσει 
τη διαφορά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν 
μία αμερικανική εταιρεία δραστηριοποιείται 
στην Ιρλανδία, με φορολογικό συντελεστή 
12,5%, τότε οι ΗΠΑ θα μπορούν να επιβάλουν 
πρόσθετο φόρο 2,5% στα κέρδη που πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Ιρλανδία, ώστε η εταιρεία 
να πληρώσει τελικά 15%.

 Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι οι δύο πυλώνες θα στη-
ρίξουν τις κυβερνήσεις για να αυξήσουν τα 
απαραίτητα φορολογικά έσοδα για την ενίσχυ-
ση των προϋπολογισμών τους, επενδύοντας 
σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, υποδομές και 
τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτιστοποίηση 
της ποιότητας ζωής στη μετά Covid ανάκαμ-
ψη. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΟΟΣΑ, τα 
συνολικά έσοδα θα ανέλθουν σε 5-12 δισ. δο-

ΦΩΤΕΊΝΗ ΣΤΆΓΆΚΗ
Οικονομολόγος - Σύμβουλος 
επιχειρήσεων
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λάρια από τον πρώτο πυλώνα, και σε 42-70 δισ. 
δολάρια από τον δεύτερο πυλώνα.2

Ειδικότερα,3 ο πυλώνας 1 περιέχει το «Πο-
σό Α», που στην ουσία θα επιτρέπει τη μερική 
ανακατανομή των φορολογικών εσόδων από 
χώρες που επί του παρόντος φορολογούν με-
γάλες πολυεθνικές με βάση την τοποθεσία της 
έδρας και των δραστηριοτήτων τους σε χώρες 
όπου αυτές οι εταιρείες έχουν τις πωλήσεις 
τους. Οι εταιρείες των ΗΠΑ είναι πιθανό να 
αποτελούν μεγάλο μερίδιο των εταιρειών στο 
πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Επίσης, 
το «Ποσό Β» θα παρέχει μια απλούστερη μέθοδο 
για τις εταιρείες να υπολογίζουν τους φόρους 
που οφείλουν σε ξένες δραστηριότητες, όπως 
το μάρκετινγκ και η διανομή, και το περίγραμμα 
θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022.

Ο πυλώνας 2 είναι ο παγκόσμιος ελάχιστος 
φόρος. Περιλαμβάνει δύο βασικούς κανόνες 
και στη συνέχεια έναν τρίτο κανόνα για τις 
φορολογικές συνθήκες. Αυτοί οι κανόνες 
προορίζονται να εφαρμοστούν σε εταιρείες 
με έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ. 
Ο πρώτος κανόνας είναι ένας «κανόνας συ-
μπερίληψης εισοδήματος» (income inclusion 
rule), ο οποίος καθορίζει πότε το ξένο εισόδη-
μα μιας εταιρείας πρέπει να συμπεριληφθεί 
στο φορολογητέο εισόδημα της μητρικής 
εταιρείας. Ο πραγματικός φορολογικός συ-
ντελεστής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15%, 
διαφορετικά θα απαιτηθούν επιπλέον φόροι 
στη δικαιοδοσία της εταιρείας. Ο κανόνας 
συμπερίληψης εισοδήματος θα ισχύει για τα 
ξένα κέρδη μετά την αφαίρεση του 7,5% της 
αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοι-
χείων (όπως εξοπλισμός και εγκαταστάσεις) 
και το κόστος μισθοδοσίας. Μετά από μια 
πενταετή μεταβατική περίοδο, η έκπτωση θα 
μειωθεί στο 5%. Όπως και άλλοι κανόνες που 
φορολογούν τα ξένα κέρδη, ο κανόνας για τη 
συμπερίληψη των εσόδων ίσως να αυξήσει το 
φορολογικό κόστος των διασυνοριακών επεν-
δύσεων και θα επηρεάσει τις επιχειρηματικές 
αποφάσεις σχετικά με το πού θα προσλάβουν 
και θα επενδύσουν σε όλο τον κόσμο –συμπε-
ριλαμβανομένων των εγχώριων δραστηρι-
οτήτων. Ο δεύτερος κανόνας στον Πυλώνα 
2 είναι ο «κανόνας πληρωμών κάτω από τη 
φορολογία» (under-taxed payments rule), ο 
οποίος θα επέτρεπε σε μια χώρα να αρνηθεί 

την έκπτωση ή να παρακρατήσει φόρο στις 
διασυνοριακές πληρωμές. Εάν μια εταιρεία 
σε μια χώρα πραγματοποιεί πληρωμές πίσω 
στη μητρική της οντότητα (η οποία βρίσκεται 
σε δικαιοδοσία χαμηλού φόρου), τότε θα μπο-
ρούσε να εφαρμοστεί ο κανόνας πληρωμών 
κάτω από τη φορολογία.

Σε συνδυασμό, αυτοί οι δύο κανόνες δημι-
ουργούν έναν ελάχιστο φόρο τόσο σε εται-
ρείες που επενδύουν στο εξωτερικό όσο και 
σε εταιρείες του εξωτερικού που επενδύουν 
στο εσωτερικό. Και οι δύο συνδέονται με το 
ελάχιστο πραγματικό ποσοστό τουλάχιστον 
15% και θα ισχύουν για κάθε δικαιοδοσία όπου 
λειτουργεί μια εταιρεία. 

Ο τρίτος κανόνας του πυλώνα 2 είναι ο «υπο-
κείμενο σε φορολογικό κανόνα» (subject to tax 
rule), που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε 
ένα πλαίσιο φορολογικής συνθήκης για να δώ-
σει στις χώρες τη δυνατότητα φορολογικών 
πληρωμών, που διαφορετικά θα μπορούσαν 
να αντιμετωπίσουν μόνο χαμηλό συντελεστή 
φόρου. Ο φορολογικός συντελεστής γι’ αυτόν 
τον κανόνα ορίζεται μεταξύ 7,5% και 9%.

Προβληματισμός στην εφαρμογή 
και επίδραση του παγκόσμιου 
φόρου

Η παγκόσμια συμφωνία για την καθιέρωση 
κατώτατου φορολογικού συντελεστή επι-

χειρήσεων 15% έχει ως στόχο τη διασφάλιση 
εσόδων, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 
φοροαποφυγής και μείωση του υψηλού κό-
στους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις που 
συναλλάσσονται διασυνοριακά στην ενιαία 
αγορά. Ωστόσο, για να λειτουργήσει αποτελε-
σματικά, οι χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν 
τους κανόνες του Πυλώνα 1 με τον ίδιο τρόπο. 
Αυτό θα αποτρέψει τις εταιρείες να αντιμετω-
πίσουν πολλαπλές προσεγγίσεις σε όλο τον 
κόσμο. Το σχέδιο αναφέρει ένα βελτιωμένο 
σύστημα που μπορεί να απαιτεί ένα είδος εκ-
καθάρισης για πληρωμές και πιστώσεις ποσού 
Α, παράλληλα με έναν μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών. Ο πυλώνας 2 είναι πιο προαιρε-
τικός, καθώς ορίζεται περισσότερο ως ένα 
πρότυπο και όχι ως απαίτηση για τις χώρες να 
υιοθετήσουν ακριβώς αυτό που περιγράφεται. 
Αν όμως αρκετές χώρες υιοθετήσουν τους 
κανόνες, τότε μεγάλο μέρος των εταιρικών 

κερδών σε ολόκληρο τον κόσμο θα αντιμε-
τώπιζε τουλάχιστον 15% φορολογικό συντε-
λεστή. Οι μεγάλες χώρες θα έχουν ουσιαστικά 
επιβάλει τη βούλησή τους στις μικρότερες, οι 
οποίες ενδέχεται να πληγούν. Σε βάθος χρόνου 
ίσως να αναζητήσουν τρόπους για να αντι-
σταθμίσουν την αύξηση των φορολογικών 
συντελεστών μέσω φοροαπαλλαγών, εκτός 
αν ο ΟΟΣΑ επιχειρήσει να θέσει λεπτομερείς 
κανόνες εναρμόνισης και εκεί.

Για τις μικρές χώρες, όπως η Ιρλανδία, η 
Κύπρος, η Λετονία και διάφοροι «φορολογικοί 
παράδεισοι» (tax havens) στην Καραϊβική και 
αλλού, που έχουν υιοθετήσει φορολογικούς 
συντελεστές χαμηλότερους του 15%, το σχέδιο 
είναι ασύμφορο. Οι χώρες αυτές χρειάζονται 
χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές για να 
αντισταθμίσουν τα μειονεκτήματα της μι-
κρής εσωτερικής αγοράς και της έλλειψης 
πρώτων υλών στην προσέλκυση επενδύσε-
ων. Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι νήσοι 
Κέυμαν, η Βερμούδα, η Ολλανδία, η Ελβετία 
και το Λουξεμβούργο κατατάσσονται στην 
κορυφή των χωρών που διευκολύνουν τις 
πολυεθνικές εταιρείες να ελαχιστοποιούν τον 
εταιρικό φόρο που πληρώνουν. Αντιδράσεις 
υφίσταντο και από τις αφρικανικές χώρες, 
όπου η συμμετοχή των εσόδων από εταιρι-
κούς φόρους στα συνολικά φορολογικά έσοδα 
είναι διπλάσια απ’ ό,τι στις χώρες του ΟΟΣΑ 
(18,6% έναντι 9,3% σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ). Η 
Ιρλανδία επίσης, αντιστέκεται στην αύξηση 
του φορολογικού συντελεστή 12,5% που την 
βοήθησε να προσελκύσει τεράστιες ξένες 
επενδύσεις και να εισπράξει 11,8 δισ. ευρώ 
από εταιρικούς φόρους το 2020. Ενώ η Ελβετία 
αναζητά τρόπους να επιδοτήσει πολυεθνικές, 
μέσω φοροαπαλλαγών και επιχορηγήσεων για 
έρευνα, ώστε να αντισταθμίσει την αύξηση 
των φορολογικών συντελεστών.

Ο στόχος της συμφωνίας για υψηλότερα φο-
ρολογικά έσοδα ίσως οδηγήσει σε μια μείωση 
των παγκόσμιων επενδύσεων. Επιχειρήσεις, 
που επί του παρόντος χρησιμοποιούν δικαι-
οδοσίες χαμηλού φόρου για τη διευκόλυνση 
των διασυνοριακών επενδύσεων, θα έχουν 
σημαντική αύξηση του φόρου στα τρέχοντα 
έργα τους και θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα 
νέο φορολογικό πλαίσιο, αποτρεπτικό για μελ-
λοντικά έργα. Σύμφωνα με τον αναλυτή Elke 
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Asen4 σε μια πρόσφατη ανασκόπηση της υπάρ-
χουσας ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, παρόμοι-
ες πολιτικές δεν έχουν μόνο επιπτώσεις στα 
έσοδα αλλά αλλάζουν επίσης την επενδυτική 
συμπεριφορά των εταιρειών. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, πολιτικές που αφορούν άμεση 
αύξηση φόρου σε θυγατρικές και εταιρείες 
του εξωτερικού, οδηγούν σε μείωση των επεν-
δύσεων στις θυγατρικές που επηρεάζονται 
περισσότερο.5 Επίσης, μελέτη γερμανικών 
πολυεθνικών εταιρειών δείχνει ότι οι άμεσες 
ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) μειώνονται κατά 2,5% 
εάν μια πολιτική περιορισμού της έκπτωσης 
των τόκων υιοθετηθεί από μια χώρα με άνω 
του μέσου συντελεστή φόρου εταιρειών.6

Το ενδεχόμενο αυτό δεν πρέπει, λοιπόν, να 
αγνοείται από τους υπεύθυνους χάραξης πο-
λιτικής. Η προτεραιότητά τους για φορολογικά 
έσοδα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα μει-
ωθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις και δεν θα 
επιβραδυνθή παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. 
Ειδικότερα σε μια περίοδο όπου η ανάπτυξη 
των παγκόσμιων ΑΞΕ έχει μειωθεί σημαντικά 
λόγω της πανδημίας (κατά 38% το 2020 και στο 
χαμηλότερο επίπεδο από το 20057).

Ένα σημαντικό μερίδιο των παγκόσμιων 
ΑΞΕ ρέει μέσω δικαιοδοσιών με χαμηλούς φο-
ρολογικούς συντελεστές εταιρειών, διευκο-
λύνοντας επενδύσεις από εταιρείες τόσο στις 
αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Η εξάλειψη των φορολογικών πλεονε-
κτημάτων της διάρθρωσης των επενδύσεων, 
μέσω αυτών των δικαιοδοσιών, θα επηρεάσει 
άμεσα επιχειρηματικά κίνητρα. Προκειμένου 
να μετριαστεί ο κίνδυνος συρρίκνωσης των 
διασυνοριακών επενδύσεων από την υιοθέ-
τηση ενός παγκόσμιου ελάχιστου φόρου, ο 
σχεδιασμός του φόρου πρέπει να εξαιρεί τις 
επιχειρηματικές δαπάνες, συμπεριλαμβανο-
μένων των δαπανών εκκίνησης, των εξόδων 
συνεχιζόμενης απασχόλησης και του κόστους 
επέκτασης και τις νέες προσλήψεις. Όταν τα 
έξοδα αυτά δεν απαλλάσσονται, το φορολογη-
τέο εισόδημα διογκώνεται και οι επενδυτικές 
αποφάσεις αναστέλλονται. Μια πολιτική που 
απαλλάσσει πλήρως αυτά τα κόστη καταργεί 
τις στρεβλώσεις. Στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου 
ελάχιστου φόρου, μια παρόμοια προσέγγιση 
προτάθηκε το 2013 από τους οικονομολόγους 
Harry Grubert και Rosanne Altshuler . Η σύ-

στασή τους ήταν οι ΗΠΑ να υιοθετήσουν έναν 
ελάχιστο φόρο επί των αλλοδαπών κερδών 
εταιρειών των ΗΠΑ και για την πολιτική αυτή 
να απαλλάξει πλήρως το κόστος των νέων 
επενδύσεων. Χώρες όπως η Λετονία, η Εσθο-
νία και η Γεωργία έχουν υιοθετήσει αυτόν τον 
τύπο φορολογικής πολιτικής εταιρειών όπου 
οι φόροι χρεώνονται μόνο όταν τα μετρητά 
(κέρδος) διανέμονται στους ιδιοκτήτες και 
δεν επανεπενδύονται. Γενικότερα, υποστη-
ρίζεται η σύνδεση των επενδύσεων με τον 
φορολογικό σχεδιασμό,8 όπου η εξοικονόμηση 
ταμειακής ροής από χαμηλότερη φορολογική 
επιβάρυνση σχετίζεται με υψηλότερες επεν-
δύσεις των επιχειρήσεων. 

Σημειώνεται ότι το 33,3% της απασχόλη-
σης των πολυεθνικών εταιρειών των ΗΠΑ, το 
οποίο αντιστοιχεί σε 14,4 εκατομμύρια εργαζό-
μενους για το 2018, αφορά χώρες στον υπόλοι-
πο κόσμο. Αντίστοιχα, οι δαπάνες για περιου-
σιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 
των θυγατρικών τους στο εξωτερικό, σε 190,4 
δισεκατομμύρια δολάρια κι οι δαπάνες έρευ-
νας και ανάπτυξης σε 58,2 δισεκατομμύρια δο-
λάρια.9Αρκετές εταιρείες επιλέγουν να επεν-
δύουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές 
τους στο εξωτερικό λαμβάνοντας υπόψη τους 
τη φορολογική ελάφρυνση, χρησιμοποιώντας 
συχνά δικαιοδοσίες χαμηλής φορολόγησης. Οι 
εταιρείες αυτές μπορεί να πιστεύουν ότι τα 
χρήματα που θα εξοικονομήσουν από τους φό-
ρους θα αντισταθμίσουν το κόστος βελτίωσης 
της υποδομής χαμηλότερης ποιότητας μιας 
χώρας και στην κατάρτιση του υπάρχοντος 
εργατικού δυναμικού, επιλέγοντας έτσι μια δι-
καιοδοσία χαμηλής φορολόγησης με χαμηλής 
ποιότητας υποδομές, αντί για μια ανεπτυγμένη 
χώρα υψηλών υποδομών και εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού.

Ένας παγκόσμιος φόρος ενδέχεται να αλ-
λάξει τις επενδυτικές αποφάσεις των εται-
ρειών αυτών, να αποτρέψει τυχόν σχέδια για 
περαιτέρω επέκταση των ξένων επενδύσε-
ων, μειώνοντας παράλληλα τους ρόλους στη 
χώρα καταγωγής που υποστηρίζουν ξένες 
δραστηριότητες. 
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Η επίδραση της υποκειμενικότητας 
στον λογιστικό κύκλο κάθε 
χρήσεως

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 
σημαντικοί ερευνητές έχουν συνει-
δητοποιήσει ότι τα εφαρμοζόμενα 

χρηματοοικονομικά μοντέλα δεν ήταν αλάν-
θαστα και ότι, όταν μια μετοχή ή ένα ομόλο-
γο δεν προσφέρεται στην τιμή ισορροπίας, η 
προσπάθεια διόρθωσης συνεπάγεται κίνδυνο 
και κόστος. Έτσι, ενώ οι έξυπνοι θεσμικοί ή 
μη επενδυτές μπορεί να γνωρίζουν τη λάθος 
τιμή, είναι πιθανόν να μην αναλάβουν επιθε-
τικές πρωτοβουλίες για να τη διορθώσουν, 
και η λάθος τιμή να επηρεάζει την αγορά για 
εβδομάδες, μήνες και χρόνια. Αυτό σημαίνει 
ότι οι μη ορθολογικοί, θεσμικοί ή μη επενδυ-
τές μπορούν να επηρεάζουν σημαντικά και 
για αρκετό χρονικό διάστημα τις τιμές των 
αξιογράφων και, κατ’ επέκταση, την πληρο-
φόρηση των χρηματοδοτών της επιχείρησης, 
δηλαδή των επενδυτών (μετόχων, ομολογιού-
χων) και γενικότερα των πιστωτών, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται κυρίως τόσο για την παρούσα 
και μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση 
όσο και για την κερδοφορία της1.

Από ανάλογες θεωρητικές αναζητήσεις 
προέκυψε το ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον 
για τη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική. 
Προφανώς, σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν και 
οι μεγάλες χρηματιστηριακές «φούσκες» που 
δημιουργήθηκαν κατά το τέλος της ίδιας δεκα-
ετίας σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως 
και στην Ελλάδα. Οι τρέχουσες τιμές των με-
τοχών αυξήθηκαν σε υπερβολικά επίπεδα ως 
προς τα θεμελιώδη στοιχεία τους (λογιστικές 
αξίες) και στη συνέχεια κατέρρευσαν. Έτσι, 
τα νέα δεδομένα οδήγησαν τους ερευνητές 

σε αναζήτηση εναλλακτικού υποδείγματος 
ερμηνείας και η Συμπεριφορική Χρηματοοι-
κονομική προσέφερε μια λογική ερευνητική/
επιστημονική διέξοδο.

Σε αυτό το πλαίσιο και μέσω των ανα-
πτυσσόμενων τομέων της Νευροοικονο-
μικής (Neuroeconomics) και ιδιαίτερα της 
Νευροχρηματοοικονομικής (Neurofinance), 
η λεπτομερής ανάλυση των «μυστηρίων» του 
εγκεφάλου προσπαθεί να δώσει απαντήσεις 
σε φαινομενικά παράλογες συμπεριφορές και 
επενδυτικές αποφάσεις, οι οποίες σε μεγάλο 
βαθμό οδήγησαν και στην εμφάνιση οικονομι-
κών κρίσεων και «ανωμαλιών» στις αγορές2. 
Αυτό βοηθάει προφανώς και στην κατανόηση 
του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι επεν-
δυτικές αποφάσεις, οι οποίες σε σημαντικό 
βαθμό εμφανίζονται ως επαναλαμβανόμενες 
ενέργειες του ατόμου, που εκτελούνται αυτό-
ματα ή υποσυνείδητα.

Στο ευρύτερο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, για την κατάταξη, ανάλυση και ερμηνεία 
των οικονομικών γεγονότων (μεγεθών) μιας 
επιχείρησης, η Χρηματοοικονομική Λογιστική 
βασίζεται σε ένα συστηματοποιημένο σύνολο 
γνώσεων, παρόμοιο, εκτός της οικονομικής 
επιστήμης, προς εκείνο της νομικής, με τον 
σύγχρονο ρόλο της στο κέντρο ενός πληροφο-
ριακού συστήματος που συσχετίζεται με τις 
επιστήμες συμπεριφοράς και οργανωσιακής 
θεωρίας, για να αποτελέσει τον πυρήνα κάθε 
σύγχρονης οικονομικής μονάδας και να θεμε-
λιωθεί ο κλάδος των πληροφοριακών συστη-
μάτων διοίκησης. Στη διεθνή βιβλιογραφία, για 
την έννοια της λογιστικής έχουν διατυπωθεί 

διαφορετικές απόψεις, οι οποίες δεν έχουν 
καταφέρει ακόμη να συγκλίνουν σε έναν κοι-
νώς αποδεκτό ορισμό. Ως ένα βαθμό, αυτή η 
δυσκολία είναι ανάλογη εκείνης που αντιμε-
τωπίζουν οι επιμέρους κλάδοι των ανθρωπι-
στικών επιστημών, όπως είναι η λογιστική, 
όταν η εξέλιξή τους λαμβάνει χώρα σε ένα 
ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. 
Παρουσιάζει, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
η δυσκολία απεικόνισης των οικονομικών 
(λογιστικών) μεγεθών στις επιχειρήσεις μέσα 
στα νέα δεδομένα του παγκοσμιοποιημένου 
περιβάλλοντος, όπως είναι οι υπεράκτιες εται-
ρείες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι εξαγορές/
συγχωνεύσεις και τα διεθνή οικονομικά σκάν-
δαλα. Καθίσταται αναγκαία η εμβάθυνση του 
θεωρητικού πλαισίου με σύγχρονες γνώσεις 
σε γνωστικά πεδία, όπως είναι η εταιρική δι-
ακυβέρνηση και τα ελεγκτικά συστήματα για 
τους ομίλους επιχειρήσεων με διεθνή δρα-
στηριότητα (π.χ. big data, blockchain). Προ-
φανώς, ένα ραγδαία εξελισσόμενο πλαίσιο 
θεωρητικών αρχών λογιστικής συνυπάρχει με 
ένα διαρκώς διευρυνόμενο πεδίο λογιστικών 
εφαρμογών, όπως συμβαίνει με τη συνύπαρξη 
θεωρίας - εφαρμογής στην πλειονότητα των 
επιστημονικών κλάδων.

Το σύνολο των λογιστικών εργασιών, ως 
αποτέλεσμα υποσυνείδητα αυτόματων ή συ-
νειδητά ελεγχόμενων ενεργειών, κάθε χρή-
σεως, διαμορφώνεται ως μία συστηματική 
- κυκλική αλληλουχία διαδικασιών που μπορεί 
να συσχετιστεί με επιλεγμένες υποθέσεις - 
αρχές και να απεικονιστεί στο παρακάτω 
σχήμα ως εξής:

ΠΆΝΆΓΊΩΤΗΣ Β. ΠΆΠΆΔΕΆΣ
Καθηγητής Λογιστικής, Πρόεδρος ΕΛΤΕ
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Η υποκειμενικότητα  
στον λογιστικό κύκλο

Στο παραπάνω σχήμα επιλέγουμε υπο-
θέσεις και αρχές της Χρηματοοικονομικής 
Λογιστικής που εμπεριέχουν, ώς ένα βαθμό, 
υποκειμενικές εκτιμήσεις3 και επηρεάζουν τα 
ποσά των καταχωρήσεων σε συγκεκριμένες 
εργασίες του λογιστικού κύκλου κάθε χρήσε-
ως, όπως είναι η πραγματική (φυσική) απογρα-
φή, οι εγγραφές τακτοποίησης (προσαρμογής), 
το Προσαρμοσμένο (Β’ Προσωρινό) Ισοζύγιο, 
οι εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος 
και το Οριστικό Ισοζύγιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εμφανιζό-
μενη σειρά, στην 1η αρχή της συντηρητικό-
τητας ή της σύνεσης θα πρέπει να αναγνω-
ρίζονται τα έξοδα στο συντομότερο δυνατό 
χρονικό διάστημα, τα έσοδα όσο το δυνατόν 
αργότερα, οι ζημιές όταν είναι πιθανός ο 
κίνδυνος να προκύψουν, ακόμη και αν δεν 
έχουν πραγματοποιηθεί, και τα κέρδη μόνο 
όταν πραγματοποιηθούν και δεν αποτελούν 
μόνο ένα πιθανό ενδεχόμενο. Επίσης, τα έσο-
δα αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα χρήσεως κατά τον χρόνο πραγ-
ματοποίησής τους, ενώ τα έξοδα και οι ζημιές 
κατά τον χρόνο εμφάνισης, πιθανολόγησης ή 
πρόβλεψης, ανεξάρτητα της πραγματοποίησης, 
αρκεί να αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. 

Απαιτούνται, δηλαδή, λιγότερες αποδείξεις 
για τις πιθανές ζημιές από εκείνες που απαι-
τούνται για τα πιθανά κέρδη.

Η 2η αρχή της αναγνώρισης του εσόδου 
προκύπτει ως αποτέλεσμα της σχετικής υπό-
θεσης για την περιοδικότητα των αποτελε-
σμάτων, της 1ης αρχής, και της 4ης αρχής, των 
δουλευμένων εσόδων και εξόδων (αυτοτέ-
λειας χρήσεων), με τα βασικά ερωτήματά της 
να στρέφονται γύρω από τη φύση του εσόδου 
και από το χρονικό σημείο αναγνώρισής του, 
σχετικά με το αν: α) έχει περατωθεί ή πρόκει-
ται σύντομα να περατωθεί η διαδικασία της 
πώλησης και αν β) εισπράττεται το αντίτιμο 
ή είναι βέβαιο ότι θα εισπραχθεί το τίμημα 
(πωλήσεις με πίστωση) στο άμεσο μέλλον.

Με δεδομένο ότι στη 2η αρχή ορίζεται ο 
χρόνος αναγνώρισης των εσόδων, η 3η αρχή 
της συσχέτισης εσόδων/εξόδων ορίζει τον 
χρόνο πραγματοποίησης των εξόδων και απο-
τελεί τη βάση της επόμενης αρχής, εκείνης 
των δουλευμένων εσόδων και εξόδων. Έτσι, η 
αναγνώριση των εσόδων προηγείται της ανα-
γνώρισης των εξόδων, ενώ δεν αποκλείεται 
και η περίπτωση της αναγνώρισης εξόδων 
χωρίς να υπάρχουν έσοδα. Ακόμη, η παρου-
σίαση του κόστους αγοράς ή παραγωγής (π.χ. 
εμπορευμάτων ή προϊόντων) ως στοιχείου 
του Ενεργητικού, βασίζεται στο γεγονός ότι τα 

σχετικά έξοδα συσχετίζονται με τα αντίστοιχα 
έσοδα (π.χ. πωλήσεις εμπορευμάτων ή προ-
ϊόντων) που θα αναγνωρισθούν μελλοντικά.

Με βάση τις δύο προηγούμενες αρχές, το λο-
γιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως αποτελεί τη 
διαφορά μεταξύ των εσόδων, που αναγνωρίζο-
νται σύμφωνα με τη 2η αρχή της αναγνώρισης 
(πραγματοποίησης) των εσόδων, αλλά και των 
εξόδων, τα οποία αναγνωρίζονται σύμφωνα 
με την 3η αρχή της συσχέτισης των εσόδων 
με τα έξοδα.

Αυτή η διαδικασία αποτελεί τον ακρογωνι-
αίο λίθο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, 
που καλείται λογιστική των δουλευμένων 
εσόδων και εξόδων (4η αρχή), ενώ εναλλα-
κτικά καλείται και αρχή της αυτοτέλειας των 
χρήσεων, η οποία υιοθετείται και από τη φο-
ρολογική νομοθεσία για τη φορολόγηση των 
αποτελεσμάτων κάθε χρήσεως αυτοτελώς.

Η 3η και η 4η αρχή, μαζί με την υπόθεση της 
περιοδικότητας των αποτελεσμάτων, απο-
τελούν θεμελιώδεις θεωρητικές βάσεις της 
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, που εναρ-
μονίζονται με τα λογιστικά μεγέθη μέσω των 
εγγραφών τακτοποίησης (προσαρμογής). Σε 
αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι απο-
σβέσεις των παγίων με βάση την εκτιμώμενη 
ωφέλιμη ζωή τους και οι απομειώσεις των πα-
γίων με βάση τις σχετικές ενδείξεις των IAS 
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16, 36, ΕΛΠ 18 4, 5, ενώ ολοκληρώνονται με την 
αξιοποίηση των μεταβατικών λογαριασμών 
Ενεργητικού και Παθητικού.

Τέλος, η Α υπόθεση της διαρκούς επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας επιδρά τόσο στην 
επιλογή της μεθόδου αποτίμησης των στοιχεί-
ων του ισολογισμού και στη χρησιμότητα της 
υπόθεσης της νομισματικής μονάδας μέτρη-
σης, που ακολουθεί στην επόμενη ενότητα, 
όσο και στον προσδιορισμό του αποτελέσμα-
τος χρήσεως και στην αξιολόγηση του πιστω-
τικού κινδύνου. Ένας κίνδυνος που συνδέεται 
με την εγγραφή (αναγνώριση) προβλέψεων, 
εφόσον πρόκειται για δεσμευτικά γεγονότα, 
με πιθανή εκροή οικονομικών πόρων που 
μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα σύμφωνα 
με τα IAS 37, ΕΛΠ 22 4, 5.

Όσον αφορά τα λογιστικά μεγέθη που κα-
ταχωρούνται μέσω των εγγραφών προσδιορι-
σμού του αποτελέσματος χρήσεως, επηρεάζο-
νται από τις προαναφερθείσες υποκειμενικές 
εκτιμήσεις και από την τυχόν καταβολή ικανο-
ποιητικού ή όχι μερίσματος. Για την προτίμηση 
των επενδυτών στα μερίσματα, οι Shefrin και 
Statman6, μέσω της νοητικής λογιστικής, εί-
χαν προτείνει δύο εξηγήσεις:

α) Οι άνθρωποι διαχωρίζουν την περιουσία 
τους σε «κεφάλαια» και «εισοδήματα» και κα-
ταναλώνουν μόνο από τα εισοδήματα, δηλαδή 
τα μερίσματα, οπότε προτιμούν μετοχές που 
πληρώνουν μερίσματα.

β) Όταν προτείνονται εναλλακτικές επιλο-
γές διανομής είτε κεφαλαιακών κερδών με 
ή χωρίς μέρισμα είτε κεφαλαιακών ζημιών 
με ή χωρίς μέρισμα, οι επενδυτές προτιμούν 
τις περιπτώσεις με το μέρισμα. Με βάση τη 
θεωρία προοπτικής, η επιλογή καταβολής με-
ρίσματος οδηγεί τον επενδυτή να εφαρμόσει 
την αρχή του διαχωρισμού. Εάν η χρησιμότητα 
αυξάνεται ή μειώνεται οφείλεται στον διαχω-
ρισμό ζημιάς ή κέρδους από διαφορετικούς 
νοητικούς λογαριασμούς του επενδυτή.

Άλλωστε, πριν από πολλές δεκαετίες, ο 

Lintner7 είχε δείξει ότι οι επιχειρήσεις δεν 
αποφασίζουν για διανομή μερίσματος με βά-
ση τη μεγιστοποίηση του πλούτου των μετό-
χων, αλλά χρησιμοποιούν και υποκειμενικές 
αντιλήψεις σχετικά με το τι είναι δίκαιο να 
επιστραφεί στους επενδυτές.

Παράλληλα με το ιδιαίτερο ερευνητικό εν-
διαφέρον της Συμπεριφορικής Χρηματοοικο-
νομικής, στη Χρηματοοικονομική Λογιστική η 
συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη διαδικασιών, 
κανόνων και κατευθυντηρίων οδηγιών, η στα-
διακή εξάπλωση των Διεθνών (Λογιστικών) 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
και η συστηματική συνύπαρξη των αποφάσε-
ων διαφορετικών υπερεθνικών οργανισμών, 
όπως είναι το IASB και η Basel Committee8, 
ενισχύουν (εμπλουτίζουν) την εφαρμογή/
αναπροσαρμογή των υποθέσεων (π.χ. διαρ-
κής επιχειρηματική δραστηριότητα) και των 
αρχών της (π.χ. συσχέτιση εσόδων/εξόδων).

Στο παρόν άρθρο προσπαθούμε να συν-
δέσουμε τις προαναφερθείσες ερευνητικές 
προσπάθειες ενός σχετικά νέου κλάδου, της 
Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής, με τη 
δυνατότητα διερεύνησης κοινών θεμάτων 
που εκτείνονται από την πολυπλοκότητα των 
χρηματοπιστωτικών συνθηκών μέχρι το περι-
εχόμενο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 
χωρίς τη δημιουργία νέου πεδίου ή υποπεδίου 
γνώσης. Αναμφισβήτητα, η λογιστική πληρο-
φόρηση αποτελεί πλέον ένα κοινωνικό αγα-
θό, από την ποιότητα του οποίου εξαρτάται η 
διοίκηση επιχειρήσεων, η λήψη αποφάσεων, 
η κατανομή πόρων, η διαφάνεια των αγορών 
και η λειτουργία της οικονομίας. Η διερεύ-
νηση των υποκειμενικών παραγόντων της 
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής μπορεί να 
επεκτείνει τα όριά της, ενώ η συστηματική 
αξιοποίηση της αμφίδρομης σχέσης της με τον 
χώρο της Νευροχρηματοοικονομικής (αμε-
ρόληπτα/εργαστηριακά δεδομένα) μπορεί να 
δημιουργήσει ένα ευρύτερο ενιαίο πλαίσιο 
γνώσης9 για τη βελτίωση της επενδυτικής δι-

αδικασίας, μέσα από την κατανόηση της μεθο-
δολογίας που απαιτούν οι λογιστικοί χειρισμοί 
και οι κανόνες μέχρι τη σύνταξη χρηματοοι-
κονομικών καταστάσεων10. Κατ’ επέκταση, η 
βελτιωμένη κατανόηση της λειτουργίας των 
χρηματαγορών θα είναι ωφέλιμη τόσο για τις 
κυβερνήσεις που επιδιώκουν να προβάλλουν 
κίνητρα αποταμίευσης και υπεύθυνης δια-
χείρισης όσο και για τις εποπτικές αρχές που 
επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι η αγορά για 
προσωπικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
λειτουργεί ορθολογικά και χωρίς μεροληψία11.
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Η επανατοποθέτηση  
του ελληνικού τουρισμού  
στο παγκόσμιο restart

Από το 2009 και μετά, η Ελλάδα, αλλά 
και ειδικότερα ο τομέας του τουρι-
σμού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια 

σειρά πρωτόγνωρων κρίσεων, τις οποίες 
διαχειρίστηκαν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό, με σχετική επιτυχία. Η εμπειρία της 
διαχείρισης των κρίσεων αυτών, εντούτοις, 
δεν στάθηκε ικανή στο να προωθηθούν αλλα-
γές που θα καθιστούσαν τον ελληνικό τουρι-
σμό ανθεκτικό σε κάθε απρόβλεπτο εξωγενή 
παράγοντα. 

Αντιθέτως, κυρίως λόγω της διατήρησης 
της υψηλής προτίμησης στη χώρα μας ως του-
ριστικού προορισμού, αλλά και της αυξανόμε-
νης ζήτησης από ισχυρές ευρωπαϊκές αγορές 
για τα τουριστικά προϊόντα που προσφέρει, ο 
ελληνικός τουρισμός συνέχισε να συμπερι-
φέρεται με τα προ κρίσεων χαρακτηριστικά 
του. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της παγκό-
σμιας κρίσης της πανδημίας, που έπληξε το 
σύνολο του τουρισμού διεθνώς, ο ελληνικός 
τουρισμός φαίνεται να ακολουθεί πιστά το ίδιο 
μοτίβο. Είναι εμφανής η έλλειψη διάθεσης για 
αλλαγές όσον αφορά την πρόβλεψη και την 
προετοιμασία που απαιτούνται έτσι ώστε να 
ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά 
στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της 
τουριστικής προσφοράς και ζήτησης.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, 
βρισκόμαστε στο μέσο της βασικής τουριστι-
κής περιόδου της φετινής χρονιάς. Ο δρόμος 
της πραγματικής ανάκαμψης και της επιστρο-
φής στη (νέα) κανονικότητα, εντούτοις, είναι 
ακόμα μακρύς. Οι προβλέψεις για τη ζήτηση 
αλλάζουν συνεχώς, ακόμη και κατά τη διάρ-
κεια της τουριστικής περιόδου. Η πανδημία 

έδειξε και δείχνει ότι μια ασφαλής πρόβλεψη 
στην αρχή της τουριστικής περιόδου μπορεί 
να αλλάξει ακόμη και λίγες ημέρες αργότερα. 

Αυτό που μας διδάσκει η σύγχρονη πραγ-
ματικότητα στον τομέα του τουρισμού είναι 
ότι πλέον δεν αρκεί απλά η προώθηση του 
τουριστικού προορισμού Ελλάδα. Η επιτυχία 
δεν περνά πλέον απλά από την ελκυστικότητα 
του τουριστικού προϊόντος. 

Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές, κυρίως 
στην προσέγγιση που έχουμε εμείς οι ίδιοι για 
τον τουρισμό. Τόσο σε κεντρικό επίπεδο, του 
συνολικού δηλαδή σχεδιασμού, όσο και στο 
επίπεδο των ίδιων των επιχειρήσεων και των 
επαγγελματιών του τουρισμού. 

Σε επίπεδο προορισμού, απαιτείται η δη-
μιουργία ενός συγκεκριμένου εργαλείου δι-
αχείρισης, με κεντρικό άξονα την ανάλυση 
του εκάστοτε προορισμού, των πηγών τουρι-
στικής ανάπτυξής του, των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων του, των προϊόντων και των 
υπηρεσιών που προσφέρει, των ενεργών πο-
λιτών του, των εμποδίων που συμβάλλουν 
στη στασιμότητά του, όπως και των ενεργει-
ών που πρέπει να γίνουν για να αναπτυχθεί 
περαιτέρω με τρόπο βιώσιμο. Το αποτέλεσμα 
της προσέγγισης αυτής θα πρέπει να είναι η 
δημιουργία συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων 
λύσεων, που θα ενισχύουν την ελκυστικότητα 
των προορισμών σε κάθε ένα από τα βασικά 
κοινά. Έτσι, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε 
με σαφήνεια στις νέες προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουμε, όπως, για παράδειγμα, στο πώς 
προετοιμάζονται οι προορισμοί για τις νέες 
ανάγκες των τουριστών, στο πώς συμπεριλαμ-
βάνονται οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών 

σε αυτό το σύστημα βιώσιμης ανάπτυξης, στο 
πώς δημιουργούμε προϊόντα που θα ανταπο-
κριθούν στις νέες συνθήκες και τελικά στο 
πώς επανατοποθετούμε τους προορισμούς 
στη νέα τάξη πραγμάτων. 

Αντίστοιχα, σε επιχειρηματικό επίπεδο, κά-
θε εταιρεία πρέπει να δημιουργήσει εξαρχής 
ένα σταθερό οδηγό επιχειρησιακής λειτουρ-
γίας, με στόχο πρωτίστως την επιβίωση και 
σε επόμενο στάδιο την ανάπτυξή της. Η σε 
βάθος μελέτη και ανάλυση της αγοράς, των 
παγκόσμιων και τοπικών ανταγωνιστών, της 
μελλοντικής προσφοράς και ζήτησης, των τά-
σεων στον σχεδιασμό μείγματος δωματίων, 
προϊόντων και υπηρεσιών και η απεικόνιση 
όλων αυτών στην ανάπτυξη χρηματοοικονο-
μικών μοντέλων, διαφορετικών σεναρίων λει-
τουργίας και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, 
αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο ώστε ο 
ξενοδόχος ή ο επενδυτής να μεγιστοποιήσει 
τις πιθανότητες επιτυχίας και ταυτόχρονα να 
μειώσει το επιχειρηματικό του ρίσκο. Ζητήμα-
τα όπως η διαχείριση εσόδων, η κοστολόγηση, 
ο υπολογισμός ρίσκου αθέτησης μελλοντικών 
απαιτήσεων, η επαναδιαπραγμάτευση δανεια-
κών υποχρεώσεων, η διαχείριση συμβάσεων, η 
εκτίμηση αξίας και η διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων χρήζουν άμεσης ανάλυσης.

Η προσαρμογή και η μετάβαση των προο-
ρισμών και των επιχειρήσεων σε σύγχρονα 
μοντέλα λειτουργίας που ενθαρρύνουν τη βιω-
σιμότητα, τη νέα ανάπτυξη και τη διασύνδεση 
με τις τοπικές κοινωνίες είναι μονόδρομος 
για την επιτυχημένη επανατοποθέτηση του 
ελληνικού τουρισμού στην επανεκκίνηση της 
παγκόσμιας οικονομίας.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΎΛΟΣ
Country Director, Horwath HTL Greece, Μέλος της ΣΟΛ Crowe, Certified Hotel Real Estate Investments & Asset 
Management
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Οι 3 πυλώνες του νέου 
Πτωχευτικού Κώδικα:  
Ποιους αφορούν και υπό  
ποιες προϋποθέσεις 

Μ ε τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα 
επιχειρείται για ακόμη μία φορά 
η ρύθμιση και τακτοποίηση οφει-

λών, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για 
επαγγελματίες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ 
θεσμοθετούνται και τα σχετικά εργαλεία και 
εφαρμογές. Διαμορφώνει ουσιαστικά ένα νέο 
πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυ-
ναμίας μέσα από τρεις πυλώνες, οι οποίοι απο-
τελούν και τις βασικές οδούς προσφυγής για 
τους οφειλέτες.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι προϋπο-
θέτει ο καθένας και τι πρέπει να προσέξουν 
οι αιτούντες. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό 
να τονιστεί ότι καλό θα ήταν ο οφειλέτης να 
συζητήσει την περίπτωσή του με εξειδικευ-
μένο σε τέτοια θέματα επαγγελματία, ώστε 
να τον βοηθήσει να κάνει τα σωστά βήματα, 
γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Λ ειτουργεί ήδη η σχετική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, μέσω της οποίας ρυθμίζο-

νται τα χρέη σε δόσεις που κρίνει ειδικός μα-
θηματικός αλγόριθμος, αφού λάβει υπόψη όλα 
τα δεδομένα των οφειλών (Δημόσιο, τράπεζες 
και λοιποί πιστωτές), την οικονομική κατάστα-
ση του οφειλέτη, καθώς και την περιουσιακή 
του διάρθρωση (προσωπική και εταιρική).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
- Το minimum ποσό μηνιαίας δόσης είναι 

50 ευρώ, ενώ η κάθε δόση επιβαρύνεται με 
επιτόκιο που κυμαίνεται στο 5% για το Δημό-
σιο και το 3,75% για τις τράπεζες. Οι δε δόσεις 
ενδέχεται να φτάσουν για το Δημόσιο έως 240 
και για τις τράπεζες και λοιπούς πιστωτές έως 
και τις 420, αν το επιτρέπει σε κάθε περίπτωση 
η οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του 
οφειλέτη.
⟶ Ο οφειλέτης, ύστερα από την ηλεκτρο-

νική διασταύρωση όλων των οικονομικών 
του στοιχείων, αν μπορεί να εξασφαλίσει τις 
απαραίτητες χρηματοροές, καθώς και τις δα-
πάνες διαβίωσης, δικαιούται μερική διαγραφή 
του χρέους του και κυρίως αν η αξία της περι-
ουσίας του είναι μικρότερη από το συνολικό 
ύψος των οφειλών του.
⟶ Οι αιτούντες μπορούν να εντάξουν σε 

ρύθμιση όλες τις οφειλές που έχουν μέχρι 
και την ημερομηνία υποβολής του σχετικού 
αιτήματος.
⟶ Με την ένταξη και αίτηση στον εν λόγω 

μηχανισμό αναστέλλονται οι διαδικασίες ανα-
γκαστικής είσπραξης, όπως και η διενέργεια 
πλειστηριασμών.

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
⟶ Δεν μπορείτε να αιτηθείτε, αν το 90% 

του συνολικού σας χρέους αφορά οφειλή σε 
μία και μόνο τράπεζα.
⟶ Δεν προβλέπεται κούρεμα για Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας και Φόρο Μισθωτών 
Υπηρεσιών.
⟶ Υπάρχει ηλικιακό όριο ρύθμισης οφει-

λών απέναντι σε τράπεζες για τα φυσικά πρό-
σωπα, το οποίο είναι τα 85 έτη, εκτός και αν 
εμφανιστεί ως εγγυητής κάποιος νεότερος 
ηλικιακά.
⟶ Προσοχή: Οι τράπεζες δεν είναι υποχρε-

ωμένες να δεχθούν τη ρύθμιση που θα βγάλει 
ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός. Αν επίσης, για 
οποιοδήποτε λόγο, ο οφειλέτης δεν μπορέσει 
να είναι συνεπής στη δόση του για δύο συνε-
χόμενους μήνες, τότε η ρύθμιση χάνεται και 
δεν ισχύει πλέον.

Εξυγίανση και αναδιάρθρωση

Μ ε τη διαδικασία της εξυγίανσης η επι-
χείρηση στοχεύει σε αυτό που λέει και 

η λέξη: στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και 
συνέχεια της δραστηριότητάς της. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
⟶ Κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμο-

να και σχεδίου συμφωνίας αναδιάρθρωσης 
οφειλών, η οποία θα αναφέρει, μεταξύ άλλων: 
το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικο-
νομική κατάσταση της επιχείρησης, τα χρέη 
του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την 
επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την 
οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τις εναλ-
λακτικές προτάσεις ρύθμισης των οφειλών 
και την προτεινόμενη συμφωνία εξυγίανσης.
⟶ Οι οφειλέτες επιλέγουν εμπειρογνώμο-

νες που είναι διαθέσιμοι μέσα από το Ειδικό 
Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης 
Οφειλών, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικο-
νομικών (www.keyd.gov.gr, ή www.gov.gr).
⟶ Απαιτείται αξιολόγηση της έκθεσης 

εμπειρογνώμονα και ψήφιση του σχεδίου 
συμφωνίας εξυγίανσης από τους πιστωτές 
μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυ-
γίανσης. 
⟶ Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί στη 

συνέχεια από δικαστήριο. Σε αυτό το στάδιο, 
παρέχεται προστασία του οφειλέτη από τα 
μέτρα των πιστωτών, π.χ. από κατασχέσεις 
και πλειστηριασμούς. 

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
⟶ Η διαδικασία θεωρείται επιτυχής εφό-

σον την υπερψηφίσει η πλειοψηφία των πι-
στωτών.
⟶ Θεωρείται προστάδιο της πτωχευτικής 

διαδικασίας, καθώς αφορά το σύνολο των πι-
στωτών.
⟶ Η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να προ-

χωρήσει και χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, 
σε περιπτώσεις π.χ. παύσης πληρωμών του 
οφειλέτη ή παράλειψης υποβολής οικονομι-
κών καταστάσεων τουλάχιστον δύο διαχειρι-
στικών χρήσεων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΎ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, CEO, CPA Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι Ι.Κ.Ε
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Δεύτερη ευκαιρία με πτώχευση

Ο ι οφειλέτες που ανήκουν στις κοινωνι-
κά ευάλωτες ομάδες, όσοι αδυνατούν να 

ανταποκριθούν σε ρυθμίσεις και επιχειρημα-
τίες που δεν διαθέτουν τα προαπαιτούμενα 
για εξυγίανση, έχουν με τον νέο Πτωχευτικό 
Κώδικα ένα τελευταίο στάδιο ένταξης, τη δεύ-
τερη ευκαιρία με πτώχευση. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
⟶ Ειδικά για εκείνους που δεν διαθέτουν 

ακίνητη περιουσία, είναι μια πραγματική ευ-
καιρία απαλλαγής από χρέη και τα βάρη πα-
λαιών οφειλών.
⟶ Αλλά και όσοι είναι ιδιοκτήτες, θα έχουν 

το δικαίωμα να εκμισθώσουν την κατοικία 
που διαμένουν σε χαμηλή τιμή. Δεν θα απο-
βληθούν βίαια και δεν θα χρειαστεί να ψάξουν 
νέο ακίνητο. 

⟶ Εξοφλούνται με τον τρόπο αυτό όλες οι 
οφειλές για δανειακές υποχρεώσεις, καθώς 
και άλλες οφειλές.
⟶ Όσοι έφτασαν πολύ κοντά για να εξοφλή-

σουν ένα δάνειο πρώτης κατοικίας και δεν τα 
κατάφεραν, είναι προτιμότερο να εντάσσονται 
στη διαδικασία του Πτωχευτικού και να προ-
σπαθήσουν να εξασφαλίσουν με εκμίσθωση 
την πρώτη κατοικία τους σε χαμηλό κόστος 
από τον νεοσυσταθέντα Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης. Με αυτό τον τρόπο, θα δια-
γραφούν και τα υπόλοιπα εκκρεμή χρέη τους.

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ 
⟶ Αν η πρώτη κατοικία του οφειλέτη εισέλ-

θει σε διαδικασία πλειστηριασμού και εκείνος 
δεν έχει προλάβει να ενταχθεί στον πτωχευ-
τικό νόμο, τα ένδικα μέσα δεν θα επαρκούν. 
⟶ Οι πλειστηριασμοί, δηλαδή, θα διεξάγο-

νται με συνοπτικές διαδικασίες.
⟶ Οι τράπεζες, αν δεν έχει εκκινήσει δι-

αδικασία πτώχευσης, δεν θα επιτρέπουν την 
παραμονή του πρώην ιδιοκτήτη εντός του 
πλειστηριασμένου ακινήτου. Η αποβολή του 
θα είναι άμεση και το ακίνητο θα διατίθεται 
απευθείας προς πώληση από μεσιτικές εται-
ρείες.
⟶ Μετά τον πλειστηριασμό της πρώτης 

κατοικίας δεν σημαίνει ότι τα χρέη του οφει-
λέτη καλύφθηκαν από την αξία με την οποία 
πλειστηριάστηκε το ακίνητο.
⟶ Το υπόλοιπο χρέος παραμένει ως οφειλή 

και περιέρχεται μάλιστα σε εταιρεία ειδικού 
σκοπού, συνεπώς ο οφειλέτης υποχρεούται 
να το εξοφλήσει.
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Η ευρωπαϊκή αγορά ποδοσφαίρου 
δέχεται πλήγμα για πρώτη φορά 
μέσα σε μια δεκαετία
 

Σύμφωνα με το 30ό Annual Review of 
Football Finance του Sports Business 
Group της Deloitte, η ευρωπαϊκή αγορά 

ποδοσφαίρου στο σύνολό της συρρικνώθηκε 
κατά 13%, φτάνοντας τα $ 27,9 δισ. το 2019/20 
(από $ 33 δισ. το 2018/19) ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας Covid-19.

Σε απόλυτους όρους, τα «πέντε μεγάλα» 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα –τα οποία αντι-
προσωπεύουν το 60% του μεριδίου της ευρω-
παϊκής αγοράς ποδοσφαίρου– υπέστησαν το 
μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα και είδαν τα 
συνολικά έσοδά τους να μειώνονται κατά 11% 
($ 2,7 δισ.), στα $ 16,7 δισ.

Η γερμανική Bundesliga κατέγραψε τη 
μικρότερη μείωση (4%, $ 270εκ.) των συνο-
λικών εσόδων της, καθώς η σεζόν ολοκλη-
ρώθηκε πριν από το τέλος του οικονομικού 
έτους, ενόσω υπήρχαν μόνο λίγες οικονομικές 
επιστροφές στα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα. Η 
Bundesliga κατέγραψε έσοδα $ 3,5 δισ. και 
αναδείχθηκε ως το δεύτερο ποδοσφαιρικό 
πρωτάθλημα με την καλύτερη οικονομική 
απόδοση το 2019/20, ξεπερνώντας τη La Liga 
($ 3,4 δισ.), της οποίας τα έσοδα μειώθηκαν κα-
τά 8%. Αναμένουμε ότι η La Liga θα επανέλθει 
ως το δεύτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα με 
τα υψηλότερα έσοδα το 2020/21.

Η Serie A της Ιταλίας, με έσοδα $ 2,3 δισ. (μια 
μείωση ύψους 18%) και η Ligue 1 της Γαλλίας 
(το μοναδικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από τα 
«πέντε μεγάλα» που διέκοψε τη σεζόν λόγω 
πανδημίας, με έσοδα $ 1,8 δισ. (μια μείωση 
ύψους 16%), συντέλεσαν στην καταγραφή των 
$ 16,7 δισ. εσόδων που συγκεντρώθηκαν από 
τα «πέντε μεγάλα» ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ενώ τα συνολικά έσοδα των «πέντε μεγά-
λων» πρωταθλημάτων μειώθηκαν κατά 11%, 
στα $ 16,7 δισ. το 2019/20, το συνολικό μισθο-
λογικό κόστος παρέμεινε σταθερό.

Ο Dan Jones, Partner και επικεφαλής του 
Sports Business Group στην Deloitte, ανέφερε: 
«Θα περάσουν αρκετά χρόνια προτού διαπι-
στωθεί πλήρως ο οικονομικός αντίκτυπος 
της πανδημίας του Covid-19 στο ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο. Έχουμε όμως ήδη ξεκινήσει να 
βλέπουμε το μέγεθος των οικονομικών επι-
πτώσεων που είχε η πανδημία στους ευρω-
παϊκούς συλλόγους».

«Ωστόσο να αναφέρουμε ότι, ενώ έχουν 
περάσει 16 μήνες από την εμφάνιση της παν-
δημίας στην Ευρώπη, η ανάλυση αυτής της 
έκθεσης επικεντρώνεται στο οικονομικό έτος 
2019/20 και ως εκ τούτου αντικατοπτρίζει, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο τρεις 
μήνες με τις επιπτώσεις του Covid-19. Η ανα-
στολή των πρωταθλημάτων και η διακοπή 
ολοκλήρωσης της σεζόν δεν έγινε την ίδια 
στιγμή χρονικά για το κάθε πρωτάθλημα, κάτι 
που επηρέασε και τη χρονική διάρκεια που 
καλύπτουν οι οικονομικές αναφορές στην 
Αγγλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Ως αποτέ-
λεσμα, μερικά στοιχεία εσόδων και εξόδων 
που σχετίζονται με τη σεζόν 2019/20 θα συ-
μπεριληφθούν στο οικονομικό έτος που λήγει 
το 2021, και ως εκ τούτου θα αποτιμηθούν την 
επόμενη χρονιά της ετήσιας ανασκόπησης της 
Deloitte’s Football Finance».

Το πλήγμα από την πανδημία 
επηρέασε την κερδοφορία σε όλη 
την Premier League

Όπως ανέφερε η Deloitte τον Ιούνιο, 
τα έσοδα των συλλόγων της Premier 

League μειώθηκαν  κατά 13%, από $ 6,7 δισ. 
που ήταν το 2018/19 σε $ 5,7 δισ. το 2019/20, 
σηματοδοτώντας έτσι την πρώτη πτώση των 
συνολικών εσόδων στην ιστορία της Premier 
League. Παρόλα αυτά, από πλευράς εσόδων, η 
Premier League εξακολουθούσε να είναι 60% 

μεγαλύτερη από τον πλησιέστερο ανταγωνι-
στή της, τη Bundesliga, αν και αυτή η διαφορά 
μειώθηκε, από 73% το 2018/19. 

Λόγω των σχετικά σταθερών εξόδων των 
συλλόγων της Premier League, καθώς και της 
μείωσης των εσόδων, τα λειτουργικά κέρδη 
εξαλείφθηκαν σχεδόν πλήρως. Η μέση ανα-
λογία μισθολογικών εξόδων προς έσοδα των 
συλλόγων της Premier League επίσης αυξή-
θηκε, σημειώνοντας ένα ρεκόρ 73%. Η αύξηση 
των συνολικών ζημιών προ φόρων ήταν σημα-
ντική, αγγίζοντας τα $ 1,2 δισ. το 2019/20, μια 
αύξηση που υπερβαίνει το $ 1 δισ. σε σύγκριση 
με το 2018/19, με 15 συλλόγους/ομίλους να 
αναφέρουν ζημίες προ φόρων.

Ο Jones πρόσθεσε: «Αυτό που μπορούμε να 
δούμε ξεκάθαρα είναι η σχετικά σταθερή φύση 
της βάσης κόστους των ελίτ ομίλων και ειδι-
κότερα των μισθολογικών δαπανών. Λόγω της 
πολυετούς διάρκειας των συμβολαίων των 
παικτών, οι σύλλογοι δυσκολεύτηκαν πολύ να 
αντισταθμίσουν το πλήγμα που προκάλεσε ο 
Covid-19 στα έσοδα μειώνοντας το μισθολο-
γικό κόστος. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε 
την εξέλιξη του ισοζυγίου μισθών και εσόδων 
το 2020/21 και μετά, και αν η μέχρι τώρα φαι-
νομενικά ασταμάτητη αύξηση των μισθών 
επιβραδύνεται, σταματά ή αντιστρέφεται».

Ένα αβέβαιο τοπίο

Ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 στα 
έσοδα της αγωνιστικής περιόδου κατά το 

οικονομικό έτος 2019/20 είναι σαφής, αλλά ο 
αντίκτυπος στις δύο μεγαλύτερες ροές εσό-
δων των «πέντε μεγάλων» πρωταθλημάτων, 
στη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση (που αποτελεί 
το 51% των εσόδων των συλλόγων των «πέντε 
μεγάλων» πρωταθλημάτων) και στις εμπορι-
κές συμφωνίες (36%), παραμένει πιο αβέβαιος.

Ο Sam Boor, Senior Manager του Sports 

DELOITTE
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Business Group της Deloitte, επισήμανε: 
«Από τότε που ο Covid-19 άλλαξε το τοπίο 
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχουμε δει 
εξελίξεις στην αγορά των δικαιωμάτων ανα-
μετάδοσης σε πολλά από τα «πέντε μεγάλα» 
πρωταθλήματα. Η Premier League επέλεξε να 
ανανεώσει τις συμφωνίες της με τους υφι-
στάμενους εγχώριους συνεργάτες και, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, με το ίδιο κόστος, ενώ 
η Serie A φέρεται να συμφώνησε τη μείωση 
της αξίας κατά 5% στην καινούρια συμφωνία 
της. Άλλα πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανο-
μένης της Ligue 1, επλήγησαν περισσότερο. 
Θα μάθουμε κατά τις επόμενες σεζόν αν αυτά 
τα παραδείγματα ανανεώσεων και μειώσεων 

είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει ή είναι 
προσωρινή».

Ο Jones ανακεφαλαιώνει: «Παρά την αβε-
βαιότητα του περασμένου έτους, το ποδό-
σφαιρο –και το ενδιαφέρον του κοινού γι’ 
αυτό– έδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα. Είμαστε 
αισιόδοξοι ότι η σεζόν 2021/22 θα είναι ένα 
βήμα προς την κανονικότητα, με αποτέλεσμα 
την ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων κατά τα 
επόμενα χρόνια».

Σημείωση
Συναλλαγματική ισοτιμία  Η μέση συναλ-

λαγματική ισοτιμία για το έτος που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2020 χρησιμοποιήθηκε για 

τη μετατροπή των αριθμών μεταξύ ευρώ και 
στερλίνας (1 € = $ 1,11).

Μισθολογικά κόστη Τα μισθολογικά κόστη 
αφορούν όλους τους εργαζόμενους (συμπε-
ριλαμβανομένων των παικτών, τεχνικών και 
διοικητικών υπαλλήλων) και περιλαμβάνουν 
αποδοχές, μισθούς, τέλη εγγραφής, μπόνους, 
αποζημιώσεις διακοπής της εργασιακής σχέ-
σης, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλ-
λες παροχές σε εργαζομένους.

Διαβάστε ολόκληρο το 30ό Annual Review 
of Football Finance της Deloitte στο: www.
deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup.



54

ACCOUNTANCY GREECE        44

Η επανεκτίμηση των ελάχιστων 
ορίων υπαγωγής στον υποχρεωτικό 
έλεγχο παραμένει επίκαιρη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο
 

Από σχετική έρευνα της Accountancy 
Europe που δημοσιεύθηκε πρόσφα-
τα («Audit exemption thresholds 

in Europe 2021. Short and long-term 
development») προκύπτει ότι μετά και τις 
τελευταίες αυξήσεις των κατώτερων ορί-
ων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν 
αναζωπυρωθεί πλέον οι συζητήσεις για την 
ορθότητα της απαλλαγής μεγάλου μέρους των 
μικρότερων επιχειρήσεων από τον υποχρε-
ωτικό έλεγχο και τις επιπτώσεις που έχουν 
συνεπακόλουθα εις βάρος των συμφερό-
ντων των ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της 
αύξησης των περιπτώσεων αφερεγγυότητας 
που παραμένουν κρυφές μέχρι να είναι πολύ 
αργά για να προστατευτούν οι πιστωτές, οι 
τράπεζες και το Δημόσιο, της αύξησης των 
περιπτώσεων απάτης, των φορολογικών πα-
ραβάσεων, της εξαπάτησης των επενδυτών 
και γενικότερα της αύξησης της καχυποψίας 
σε κάθε περίπτωση επιχειρηματικότητας σε 
επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους. Στο σημείο 
αυτό δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και τα 
συμφέροντα των εργαζομένων που θα είχαν 
προστατευθεί εφόσον τα προβλήματα των 
επιχειρήσεων είχαν εντοπιστεί από τακτικό 
έλεγχο και είχαν ληφθεί έγκαιρα τα αναγκαία 
μέτρα από τις διοικήσεις τους.

Όπως φαίνεται πλέον, οι ισχυροί ενδοιασμοί 
που είχαν εκφραστεί τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά την εν-
σωμάτωση της λογιστικής οδηγίας του 2013 
(Οδηγία 2013/34/EE της 26ης Ιουνίου 2013) 
με την οποία ξεκίνησε η απαλλαγή μεγάλου 
μέρους των μικρότερων επιχειρήσεων από 
τον τακτικό έλεγχο (σύμφωνα με την αιτιο-
λογική σκέψη 43), είχαν πραγματική βάση και 

επανέρχονται στο κέντρο των διαβουλεύσεων 
τώρα. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες –όπως 
στη Σουηδία, την Ιταλία και την Δανία– τα 
οφέλη του Δημοσίου και των λοιπών ενδι-
αφερομένων που συνδέονται με τον έλεγχο 
των μικρότερων οντοτήτων έχουν αναδειχθεί 
πρόσφατα ως ένας σημαντικός παράγοντας 
που ευνοεί την επέκταση του υποχρεωτικού 
ελέγχου και στις μικρότερες οντότητες. Ήδη 
από το Δεκέμβριο του 2017, η σουηδική Εθνική 
Ελεγκτική Υπηρεσία (NAO), ανεξάρτητο όργα-
νο του σουηδικού κοινοβουλίου, δημοσίευσε 
έκθεση με τίτλο «Κατάργηση της υποχρέωσης 
ελέγχου για τις μικρές ανώνυμες εταιρείες: 
μια μεταρρύθμιση όπου το κόστος υπερβαίνει 
τα οφέλη», η οποία έθεσε υπό αμφισβήτηση 
την κατάργηση αυτή.

Ιστορική διαδρομή - εξέλιξη 
ελάχιστων ορίων υπαγωγής στον 
υποχρεωτικό έλεγχο

Μ έχρι την εισαγωγή της τελευταίας λογι-
στικής οδηγίας το 2013, υπήρχε πάντα 

η απαίτηση της Ε.Ε. για υποχρεωτικό έλεγχο 
των «μικρών επιχειρήσεων». Ωστόσο, τα κράτη 
μέλη είχαν τη δυνατότητα να απαλλάσσουν 
το σύνολο ή μέρος των μικρών τους επιχει-
ρήσεων, όπως αυτές ορίζονται σε τοπικό 
επίπεδο, από τον υποχρεωτικό έλεγχο, αλλά 
εντός των ορίων της νομοθεσίας της Ε.Ε. Αυ-
τό ήταν γνωστό ως επιλογή «εξαίρεσης» των 
κρατών μελών.

Σήμερα, μετά την ενσωμάτωση της λογι-
στικής οδηγίας του 2013, οι εταιρείες που ορί-
ζονται ως μικρές επιχειρήσεις δεν υποχρε-
ούνται πλέον να έχουν υποχρεωτικό έλεγχο 
βάσει της νομοθεσίας της Ε.Ε. Η αιτιολογική 

σκέψη 43 της λογιστικής οδηγίας του 2013 
διευκρινίζει ότι αυτή είναι η πρόθεση.

Η λογιστική οδηγία του 2013 απαιτεί τον 
έλεγχο των ακόλουθων κατηγοριών εται-
ρειών:

- Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος (ΟΔΕ)
Σε γενικές γραμμές, οι ΟΔΕ (PIEs) είναι 

οντότητες που διαπραγματεύονται σε ρυθ-
μιζόμενη αγορά, πιστωτικά και ασφαλιστικά 
ιδρύματα και άλλες οντότητες που ορίζονται 
ειδικά ως τέτοιες από τα κράτη μέλη. 

- Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επι-

βάλλουν έλεγχο στο σύνολο ή σε μέρος των 
μικρών επιχειρήσεων, το οποίο αναφέρεται 
επίσης ως καθεστώς «opt-in». Αυτή η από-
φαση για opt-in καθορίζεται συνήθως από τις 
συνθήκες αυτών των μικρών επιχειρήσεων 
και τις ανάγκες των χρηστών των λογαρια-
σμών τους. Πράγματι, μπορεί να λαμβάνεται 
υπόψη το μέγεθος της οικονομίας μιας χώρας, 
καθώς και το μέγεθος των επιμέρους οντοτή-
των της. Η ανάγκη για βεβαιότητα έναντι των 
τραπεζών, των προμηθευτών, των μετόχων, 
των εργαζομένων και ιδίως των φορολογικών 
αρχών μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο 
στην απόφαση αυτή. Η απόφαση για την απαί-
τηση ελέγχου των μικρών εταιρειών μπορεί 
επίσης να αποτελεί μέτρο που αποσκοπεί στη 
μείωση του κινδύνου οικονομικού εγκλήμα-
τος και αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων. 

Η λογιστική οδηγία του 2013 ορίζει τις μι-
κρές επιχειρήσεις ως εκείνες που, κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού τους για 2 συνε-
χόμενα έτη, δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχι-
στον 2 από τα 3 ακόλουθα κριτήρια: 

α) σύνολο ισολογισμού: EUR 4.000.000, 

ΆΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΎΖΟΣ
Αντιπρόεδρος, ΣΟΕΛ, ΟΕΛ ΣΟΛ Crowe

ΣΤΕΦΆΝΟΣ ΠΆΝΤΖΟΠΟΎΛΟΣ
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Διεθνών 
Σχέσεων, ΣΟΕΛ

ΓΊΩΡΓΟΣ ΚΆΡΆΜΊΧΆΛΗΣ
Μέλος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, 
ΣΟΕΛ, ΟΕΛ ΣΟΛ Crowe



ΣΕ
ΠΤ
ΕΜ
ΒΡ
ΙΟ
Σ	

		
		
		
		
		
	2
02
1

β) καθαρός κύκλος εργασιών: EUR 
8.000.000,

γ) μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη δι-
άρκεια του οικονομικού έτους: 50. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα 
κράτη μέλη επιτρέπεται να αυξήσουν τα κα-
τώτατα όρια για τα α) και β) σε επίπεδο που 
δεν υπερβαίνει: 

α) σύνολο ισολογισμού: 6.000.000 ευρώ, 
β) καθαρό κύκλο εργασιών: EUR 12.000.000.
Επιπλέον, τους επιτρέπεται να αυξάνουν ή 

να μειώνουν τα κατώτατα όρια του ευρώ κατά 
5% για να επιτρέπουν τη μετατροπή σε εθνικό 
νόμισμα σε στρογγυλό ποσό. 

Μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 
του 2013 και μέχρι το 2016 που δημοσιεύθηκε η 
προηγούμενη έρευνα της Accountancy Europe 
(FEE) οι περισσότερες από τις χώρες της Ευ-
ρώπης αύξησαν τα κατώτερα όριά τους για 
υποχρεωτικό έλεγχο. Την τάση αυτή ακολού-
θησαν σχετικά καθυστερημένα στο διάστημα 
2016-2021 οι Γαλλία, Ιρλανδία, Σλοβακία και Δα-
νία. Από τον πιο κάτω πίνακα με τα ελάχιστα 
όρια που ισχύουν το 2021, παρόλα αυτά, προκύ-
πτει ότι πάνω από τις μισές χώρες υιοθέτησαν 
όρια πολύ χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα 
ως κατώτατα και οι περισσότερες εξ αυτών 
πολύ χαμηλότερα των προβλεπομένων, κάνο-
ντας χρήση της εξαίρεσης «opt-in». 

Ειδικότερα, η Ελλάδα, υιοθετώντας το προ-
βλεπόμενο όριο ισολογισμού των 4.000.000 € 
χωρίς να κάνει χρήση της εξαίρεσης, εμφανί-
ζεται ανάμεσα στις 8 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τα μεγαλύτερα όρια, όπου περιλαμ-
βάνονται αποκλειστικά χώρες της Κεντρικής 
και Βόρειας Ευρώπης, ενώ άλλες χώρες της 
Μεσογείου, με οικονομίες αντίστοιχες ή και 

πιο εύρωστες και με μεγαλύτερα μεγέθη, 
έχουν κάνει εφαρμογή των προβλεπόμενων 
εξαιρέσεων και έχουν όρια αρκετά μικρότερα, 
όπως η Πορτογαλία, με την οποία υπάρχει και 
η μεγαλύτερη συσχέτιση οικονομικών με-
γεθών, με όριο ισολογισμού 1.500.000 € και η 
Ισπανία με όριο ισολογισμού 1.850.000 €.

Τέσσερις χώρες της Ε.Ε. μείωσαν 
τα όρια απαλλαγής το 2016-2021 

Η Κύπρος έχει καταργήσει όλα τα όρια 
απαλλαγής από τον έλεγχο, καθιστώντας τον 
έλεγχο υποχρεωτικό για όλες τις εταιρείες 

από τις 16 Σεπτεμβρίου 2016. Μέχρι την ημε-
ρομηνία αυτή, ο νόμος περί εταιρειών στην 
Κύπρο εξαιρούσε τις μικρές εταιρείες από την 
υποχρέωση ελέγχου. Ωστόσο, δεδομένου ότι 
η κυπριακή φορολογική νομοθεσία απαιτεί 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ανεξαρ-
τήτως μεγέθους, η απαλλαγή αυτή στην πραγ-
ματικότητα δεν είχε χρησιμοποιηθεί από τις 
εταιρείες. Η κατάργηση των ορίων απαλλαγής 
από τον έλεγχο έγινε για να εξαλειφθούν οι δι-
αφορές μεταξύ των κυπριακών νόμων, χωρίς 
να υπάρξει πραγματική αλλαγή στην πράξη.

ΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ 27 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟ 2021

 ΧΩΡΑ
ΣΎΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 

 (€)
ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΎΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1 Γερμανία 6,000,000 12,000,000 50

2 Δανία1 6,000,000 12,000,000 50

2a Δανία2 537.000 1.075.000 12

3 Ιρλανδία 6,000,000 12,000,000 50

4 Ολλανδία 6,000,000 12,000,000 50

5 Αυστρία 5,000,000 10,000,000 50

6 Βέλγιο 4,500,000 9,000,000 50

7 Λουξεμβούργο 4,400,000 8,800,000 50

8 Ελλάδα 4,000,000 8,000,000 50

9 Ιταλία 4,000,000 4,000,000 20

10 Γαλλία 4,000,000 8,000,000 50

11 Σλοβενία 4,000,000 8,000,000 50

12 Ρουμανία 3,500,000 7,000,000 50

13 Ισπανία 2,850,000 5,700,000 50

14 Πολωνία3 2,500,000 5,000,000 50

15 Κροατία 2,000,000 4,000,000 25

16 Σλοβακία 2,000,000 4,000,000 30

17 Εσθονία4 2,000,000 4,000,000 50

Εσθονία5 800.000,00 1.600.000 24

18 Λιθουανία 1,800,000 3,500,000 50

19 Πορτογαλία6 1,500,000 3,000,000 50

20 Τσεχία 1,500,000 3,000,000 50

21 Βουλγαρία 1,000,000 2,000,000 50

22 Λετονία 800.000 1,600,000 50

23 Σουηδία 150.000 300.000 3

24 Φινλανδία 100.000 200.000 3

25 Μάλτα 46.699 93.000 2

26 Κύπρος 0,00 0 0

27 Ουγγαρία Δεν ισχύει 965.999 50

1 Πάνω από αυτά τα κατώτατα όρια υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ εκτεταμένης 
επισκόπησης ή ελέγχου. 
2 Πάνω από αυτά τα όρια ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός. 
3 Η απαλλαγή δεν ισχύει εάν μια οντότητα καταρτίζει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ. 
4 Κατώτατα όρια που ισχύουν για τον υποχρεωτικό έλεγχο. 
5 Κατώτατα όρια που ισχύουν για την υποχρεωτική επισκόπηση. 
6  Δεν υπάρχει όριο απαλλαγής από τον έλεγχο για τις Α.Ε. (sociedades anónimas). 
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Η Εσθονία μείωσε το όριο για τον αριθμό των εργαζομένων.

Η Ιταλία μείωσε και τα 3 κατώτατα όρια ελέγχου στο πλαίσιο της πρόσφατης μεταρρύθμισης 
της αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων. Αυτό έγινε λόγω της αναγνώρισης ότι οι μικρότερες 
εταιρείες που δεν υπόκεινται σε κανένα σύστημα ελέγχου ή λογιστικού ελέγχου ήταν οι πρώτες 
που κατέστησαν αφερέγγυες. Αναγνωρίστηκε επίσης ότι ένα ορισμένο επίπεδο ελέγχων και 
μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για την αποφυγή της 
επιχειρηματικής αποτυχίας. Παρόλα αυτά, για μεγάλο μέρος των ενδιαφερομένων μερών το 
θέμα περαιτέρω μείωσης των ορίων θεωρείται απαραίτητο και χρήσιμο για την οικονομία και 
βρίσκεται στο κέντρο πολιτικών διαβουλεύσεων για το μέλλον. 

Η Ρουμανία μείωσε το όριο για το σύνολο του ισολογισμού, καθώς και για τον καθαρό κύκλο 
εργασιών.

Η Σουηδία αποφάσισε να μην αυξήσει τα όρια απαλλαγής από τον έλεγχο

Τ ο 2010, η Σουηδία κατήργησε την κανονιστική απαίτηση για έλεγχο όλων των μικρών 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, με στόχο να μειώσει το διοικητικό και οικονομικό 

βάρος των εταιρειών αυτών. Όπως αναφέρουμε και παραπάνω, τον Δεκέμβριο του 2017 η 
σουηδική Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία, ένα ανεξάρτητο όργανο του σουηδικού κοινοβουλίου, 
δημοσίευσε έκθεση από την οποία προκύπτει ότι το κόστος που προέκυψε στο Δημόσιο και 
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και πιστωτές από την κατάργηση αυτή υπερτερεί του οφέ-
λους από τη σχετικά μικρή ελάφρυνση των εταιρειών, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση 
την κατάργηση αυτή. 

Η έκθεση καταδεικνύει, μέσω μιας εκτίμησης επιπτώσεων, ότι ο έλεγχος των μικρών 
οντοτήτων είναι πολύτιμος τόσο για τις εν λόγω οντότητες όσο και για το δημόσιο συμφέρον. 
Συγκεκριμένα, η απαλλαγή τους από τον έλεγχο αυξάνει μια σειρά κινδύνων για την οικονο-
μία. Η σουηδική έκθεση έχει επισημάνει ιδιαίτερα τον αυξημένο κίνδυνο λογιστικών λαθών, 
φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος. 

Με βάση αυτά τα ευρήματα, στο πλαίσιο των πρόσφατων συζητήσεων για την αύξηση των 
ορίων στη Σουηδία, αποφασίστηκε να διατηρηθούν τα όρια ως έχουν, δηλαδή να μην εξαιρε-
θούν περισσότερες.

Είναι ενδιαφέρον επίσης να σημειώσου-
με ότι στη Δανία, όπου το 2016 αυξήθηκαν 
σε υψηλά επίπεδα τα όρια, διεξάγεται επί 
του παρόντος πολιτική συζήτηση για την 
επιστροφή σε χαμηλότερα κατώτατα όρια 
λογιστικού ελέγχου. Αφορμή στάθηκε, στις 
αρχές του 2018, μια σειρά από ιστορίες στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με απά-
τες σε εταιρείες που δεν είχαν ελεγχθεί, σε 
συνδυασμό με τα ευρήματα της σουηδικής 
έκθεσης για τις αρνητικές επιπτώσεις της 
αύξησης των κατώτατων ορίων.

Η σημασία του υποχρεωτικού 
ελέγχου των μικρών οντοτήτων

Σ το πλαίσιο των ορίων απαλλαγής από τον 
έλεγχο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι 

μικρές οντότητες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως εκ τούτου, 
είναι προς το δημόσιο συμφέρον να υπάρχουν 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που εμπνέουν 
εμπιστοσύνη και σε αυτό το τμήμα της οικο-
νομίας. Ο έλεγχος συγκαταλέγεται μεταξύ 
αυτών των υπηρεσιών, καθώς οι ελεγκτές 
ελέγχουν αν οι ιστορικές χρηματοοικονομι-
κές πληροφορίες είναι αξιόπιστες, πράγμα 
που είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία 
της οικονομίας και την ανάπτυξή της. Από 
τεκμηριωμένη αξιολόγηση σε χώρες, όπως 
αναφέρουμε και πιο πάνω, η αύξηση των κα-
τώτερων ορίων συνδέθηκε με την αύξηση 
του κινδύνου λογιστικών λαθών και απάτης, 
αφερεγγυότητας και οικονομικού εγκλήματος, 
τα οποία έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα 
συμφέροντα του Δημοσίου, των τραπεζών, 
των επενδυτών, των πιστωτών και γενικό-
τερα καταλήγει να αποτελεί κίνδυνο για την 
εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Κατά 
τη γνώμη μας, θα ήταν σκόπιμο να διερευ-
νηθούν τρόποι αντιστάθμισης της σχετικά 
μικρής επιβάρυνσης που θα αποτελεί, ούτως 
ή άλλως, το κόστος ελέγχου σε περίπτωση 
επαναφοράς του υποχρεωτικού ελέγχου στις 
μεγαλύτερες από τις απαλλασσόμενες τώρα 
μικρές οντότητες, με ενδεχόμενη χορήγηση 
οικονομικών κινήτρων ή και φορολογικών 
απαλλαγών.

ΚΎΠΡΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(€)
ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€)
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Νέα κατώτατα όρια 0 0 0

Προηγούμενα κατώτατα όρια 3.400.000 7.000.000 50

ΕΣΘΟΝΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(€)
ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€)
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Νέα κατώτατα όρια 2.000.000 4.000.000 50

Προηγούμενα κατώτατα όρια 2.000.000 4.000.000 60

ΙΤΑΛΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(€)
ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€)
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Νέα κατώτατα όρια 4.000.000 4.000.000 20

Προηγούμενα κατώτατα όρια 4.000.000 8.800.000 50

ΡΟΎΜΑΝΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(€)
ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(€)
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Νέα κατώτατα όρια 3.500.000 7.000.000 50

Προηγούμενα κατώτατα όρια .650.000 7.300.000 50



ΣΕ
ΠΤ
ΕΜ
ΒΡ
ΙΟ
Σ	

		
		
		
		
		
	2
02
1

Η διαμόρφωση των αποτιμήσεων 
στις συμφωνίες Μ&Α στη μετά 
Covid εποχή και ο ρόλος των 
Private Equities
 

Το 2020 αποτέλεσε χρονιά συρρίκνω-
σης για τα κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών (Private Equity Funds), 

καθώς, λόγω της πανδημίας Covid-19, η πα-
γκόσμια αγορά περιορίστηκε και οι συνολικές 
εξαγορές εταιρειών ή περιουσιακών στοιχείων 
μειώθηκαν κατά 28%, φτάνοντας τα $ 2,8 τρι-
σεκατομμύρια.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, όταν η αβεβαι-
ότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας 
ήταν στα υψηλότερα επίπεδα και υπήρχε 
πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ λόγω των 
επερχόμενων εκλογών, η δραστηριότητα 
των Private Equities ήταν χαμηλή.

Χαρακτηριστικό της αβεβαιότητας της 
αγοράς είναι ότι το 2ο τρίμηνο του 2020 τα 
Private Equities ενεπλάκησαν σε εξαγορές 
συνολικού ύψους $ 201,8 δισεκατομμυρίων 
(η χειρότερη επίδοση από το 2013, όταν η 
παγκόσμια κρίση χρέους βρισκόταν στο 
ζενίθ), ενώ η έξοδός τους από ήδη υπάρχου-
σες επενδύσεις καθυστέρησε σημαντικά 
λόγω της αβεβαιότητας που επικρατούσε 
στην αγορά σε όλο το 2020.

Τα δεδομένα στη μετά Covid-19 
εποχή

Καθώς τα προγράμματα εμβολιασμού 
προχωρούν και το τέλος της πανδη-

μίας διαφαίνεται εντός του 2021, η δρα-
στηριότητα των Private Equities δείχνει 
να ανακάμπτει, με το 3ο τρίμηνο του 2020 
να καταγράφει συναλλαγές ύψους $ 270,2 
δισεκατομμυρίων και το 4ο τρίμηνο συναλ-
λαγές ύψους $ 292,3 δισεκατομμυρίων (η 
ταχύτερη ανάκαμψη εντός εξαμήνου από 
το 2009) και η αγορά αναμένει επιπλέον 
σημαντική ανάκαμψη, καθώς, σύμφωνα με 
τις πρόσφατες εκτιμήσεις της White & Case, η 
συνολική αξία των συμφωνιών παγκοσμίως 
προσέγγισε και πάλι τα $ 300 δισεκατομμύρια 
το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την Akin Gump, τα Private 
Equities διαθέτουν αδιάθετα κεφάλαια ύψους 

2,5 τρισεκατομμυρίων, ενώ σύμφωνα με την 
PitchBook αναμένεται να εξασφαλίσουν επι-
πλέον χρηματοδότηση άνω των $ 330 δισεκα-
τομμυρίων εντός του 2021 (υψηλότερο ποσό 
που έχει καταγραφεί). Επιπλέον, το 2020 ση-
μειώθηκε μεγάλη αύξηση στα κεφάλαια που 
συγκέντρωσαν οι εταιρείες εξαγορών ειδικού 
σκοπού (Special Purpose Acquisition Vehicles, 
SPACs) –συγκεκριμένα, συγκέντρωσαν κε-
φάλαια ύψους 81 δισεκατομμυρίων (6 φορές 

περισσότερα απ’ ό,τι το 2019). Οι παράγοντες 
αυτοί, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια 
δανεισμού και την αισιοδοξία αναφορικά με το 
πολιτικό και υγειονομικό περιβάλλον, αναμέ-
νεται να οδηγήσουν σε έντονη δραστηριότητα 
στον τομέα των εξαγορών και συνεπώς σε 
υψηλότερες αποτιμήσεις μέσα στο 2021.

Οι εκτιμήσεις για το 2021

Η ανασφάλεια που προήλθε από την παν-
δημία Covid-19 δημιούργησε έντονη με-

ταβλητότητα στις αποτιμήσεις, όπως αυτές 
καταγράφονται στα πολλαπλάσια στα οποία 
ολοκληρώθηκαν οι εξαγορές το 2020.

Σύμφωνα με την PitchBook, τα μέσα πολλα-
πλάσια υποχώρησαν από 10,7x EBITDA το Q1 
2020 σε 8,2x στο Q2, ενώ ανέκαμψαν σημαντικά 
σε 12,4x το Q3 και υποχώρησαν ξανά στο 8,3x 

το Q4 μετά την εξάπλωση του 2ου κύματος 
της πανδημίας. Πάντως, σύμφωνα με την 
PitchBook, αναμένεται σημαντική αύξηση 
των αποτιμήσεων στο 2021, ενώ αναμένονται 
αποτιμήσεις άνω του 20x EBITDA για πάνω 
από το 20% των συναλλαγών που θα λάβουν 
χώρα εντός του τρέχοντος έτους και έντονη 
χρήση μόχλευσης στις συμφωνίες εξαγορών, 
κυρίως λόγω των χαμηλών επιτοκίων, των 
αυξημένων καταθέσεων από τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις αλλά και τα διάφορα κρα-
τικά πακέτα ανάκαμψης που έχουν δρομολο-
γηθεί να δοθούν σε Ε.Ε. και ΗΠΑ, κυρίως προς 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

Με βάση τα παραπάνω, το 2021 αναμέ-
νεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό έτος για 
συγχωνεύσεις και εξαγορές, λόγω του συσ-
σωρευμένου κεφαλαίου στις αγορές, των 
χαμηλών επιτοκίων και της διάχυτης πλέον 
αισιοδοξίας για το οικονομικό, πολιτικό και 
υγειονομικό περιβάλλον των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μεγαλύτερο 
όφελος από τη διαφαινόμενη ένταση της 
δραστηριότητας εξαγορών αναμένεται να 
έχουν οι εταιρείες και κλάδοι που επέδειξαν 
καλύτερες επιδόσεις και ανθεκτικότητα κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας όπως αυτοί των 

ιατρικών υπηρεσιών, της φαρμακοβιομηχανίας, 
της υψηλής τεχνολογίας και της ενέργειας.

Πηγές: The PitchBook, Akin Gump Global, 
S&P Global, White & Case.

GRANT THORNTON

Q1

Q1

Q2

Q2

Q3

Q3

Q4

Q4

■ EV/EBITDA

■ Αξία συμφωνιών (σε $ δισ.)
Πηγή: Akin Gump/PitchBook Survey

Πηγή: Akin Gump/PitchBook Survey
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Φορολογικές επιπτώσεις  
σε ελληνικές επιχειρήσεις  
λόγω Brexit
 

Από 1ης Ιανουαρίου 2021 το Ηνωμένο 
Βασίλειο (Η.Β.) έπαψε να αποτελεί 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

Ειδικότερα, την ημερομηνία αυτή ολοκληρώ-
θηκε η μεταβατική περίοδος που συνομολογή-
θηκε στη συμφωνία αποχώρησης του Η.Β. και 
η οποία, κατόπιν κοινής βούλησης των μερών, 
δεν ανανεώθηκε. Ως εκ τούτου, το Η.Β. αποχώ-
ρησε τόσο από την ενιαία αγορά όσο και από την 
τελωνειακή ένωση και προσχώρησε αυτόματα 
στη σύμβαση κοινής διαμετακόμισης. Ωστόσο, 
τα συμβαλλόμενα μέρη περαιτέρω προέβησαν 
σε συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας με την 
οποία επιδιώκεται η άμβλυνση των συνεπει-
ών της αποχώρησης σε επίπεδο δασμών και 
φόρων.

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις επέφεραν 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώ-
πισης των συναλλαγών ανάμεσα στο Η.Β. και 
την Ε.Ε. μεταξύ επιχειρήσεων ή/και ιδιωτών, 
τόσο από φορολογικής όσο και από τελωνει-
ακής σκοπιάς. Για τον σκοπό αυτό η ελληνική 
φορολογική και τελωνειακή διοίκηση έχει ώς 
τώρα εκδώσει συγκεκριμένες εγκυκλίους που 
παρέχουν οδηγίες για την αντιμετώπιση των 
κάθε είδους συναλλαγών μεταξύ της Ελλά-
δας (ως κράτους μέλους της Ε.Ε.) και του Η.Β. 
εξαιτίας της αποχώρησης του τελευταίου, ενώ 
αναμένονται το επόμενο διάστημα περαιτέρω 

οδηγίες με περισσότερες λεπτομέρειες για την 
εξειδίκευση και εφαρμογή στην πράξη της συμ-
φωνίας εμπορίου και συνεργασίας ανάμεσα 
στα μέρη.

Το Η.Β. αντιμετωπίζεται πλέον ως τρίτη χώ-
ρα, τόσο από σκοπιάς φόρου προστιθέμενης 
αξίας (ΦΠΑ) όσο και από τελωνειακής σκοπιάς. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από πλευράς ΦΠΑ, 
ειδικότερα, οι συναλλαγές αγαθών ανάμεσα 
στην Ελλάδα και το Η.Β. αντιμετωπίζονται 
πλέον ως εισαγωγές ή εξαγωγές κατά περί-
πτωση και όχι ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 
Εξαίρεση αποτελούν οι συναλλαγές σε αγαθά 
μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Ιρλανδίας 
για μεταβατικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. 
Παράλληλα καταργούνται απλουστεύσεις που 
ίσχυαν υπό το προηγούμενο καθεστώς σε δι-
άφορους τομείς, όπως η απλουστευμένη ηλε-
κτρονική διαδικασία διορισμού εκπροσώπου 
για σκοπούς ΦΠΑ, απλουστευμένες διαδικα-
σίες ΦΠΑ τριγωνικών συναλλαγών ανάμεσα 
σε κράτη μέλη κ.λπ. 

Αντίστοιχα, η παροχή υπηρεσιών στο Η.Β. ή η 
λήψη υπηρεσιών από αυτό θεωρούνται πλέον 
συναλλαγές παροχής/λήψης υπηρεσιών με 
τρίτη χώρα και μάλιστα χωρίς οποιαδήποτε 
εξαίρεση, γεγονός που επίσης εμπεριέχει την 
κατάργηση προηγούμενων απλουστεύσεων 
(π.χ. της απόδοσης ΦΠΑ σε τηλεπικοινωνιακές 

ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της μικρής 
μονοαπευθυντικής θυρίδας/MOSS κ.λπ.)

Από τελωνειακής σκοπιάς, η βασική αλλα-
γή είναι ότι πλέον απαιτούνται τελωνειακές 
διατυπώσεις και διαδικασίες (π.χ. χρήση νέου 
αριθμού EORI, διασαφήσεις εισαγωγής - εξα-
γωγής, υποχρέωση ειδικών αδειών όπου προ-
βλέπεται κ.λπ.) για τη διακίνηση των εμπορευ-
μάτων ανάμεσα στα μέρη, οι οποίες μάλιστα 
υφίστανται ανεξάρτητα από τυχόν απαλλαγές 
από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες 
ενδεχομένως προβλέπονται είτε στο πλαίσιο 
της συμφωνίας κοινής διαμετακόμισης είτε 
εμπορίου και συνεργασίας ανάμεσα στα μέρη. 
Και εδώ ισχύει η εξαίρεση της Βόρειας Ιρλανδί-
ας, για μεταβατική περίοδο τεσσάρων (4) ετών

Οι ελληνικές εταιρείες, λοιπόν, που συναλ-
λάσσονται πλέον με το Η.Β. θα πρέπει να διε-
ρευνήσουν εκ νέου όλες τις προηγουμένως 
ακολουθούμενες διαδικασίες και πρακτικές 
που εφάρμοζαν στις συναλλαγές τους. Θα 
πρέπει να εφαρμόσουν νέες διαδικασίες, ενώ 
ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρξει 
αύξηση του κόστους των σχετικών συναλλα-
γών με το Η.Β. λόγω κατάργησης σχετικών τε-
λωνειακών διευκολύνσεων και απαλλαγών 
ως αποτέλεσμα της εξόδου του τελευταίου 
από την Ε.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΕΣΤΆΣ
Γενικός Διευθυντής, Φορολογικό Τμήμα, KPMG
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Αισιοδοξία και εξωστρέφεια 
χαρακτηρίζει τους έλληνες CEOs 
 

Την παγκόσμια ανάκαμψη της οικο-
νομίας αναμένουν οι έλληνες CEOs, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

24ης Ετήσιας Έκθεσης CEO της PwC και σε 
συνέχεια της ανακοίνωσης των παγκόσμιων 
ευρημάτων. Συγκεκριμένα, ένα χρόνο μετά 
την ανακήρυξη της πανδημίας του Covid-19, 
το 75% των ελλήνων CEOs, αντίστοιχα με τα 
παγκόσμια ποσοστά, δηλώνουν την αισιοδοξία 
τους, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση συγκρι-
τικά με τις απαισιόδοξες προοπτικές του πε-
ρασμένου έτους, όπου ο αντίστοιχος δείκτης 
άγγιζε μόλις το 23%.

Η αισιοδοξία αυτή των ελλήνων CEOs επε-
κτείνεται και σε ό,τι αφορά την απόδοση της 
εταιρείας τους, καθώς το 39% αναφέρει πως 
τους επόμενους 12 μήνες οι προοπτικές των 
οργανισμών τους για αύξηση εσόδων είναι 
μεγάλη, ενώ αντίστοιχα σε χρονικό ορίζοντα 
τριετίας το ποσοστό αυτό φτάνει το 55%.

Σύμφωνα με τον Μάριο Ψάλτη, CEO, PwC 
Ελλάδας: «Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της 
πανδημίας, υπάρχει αισιοδοξία για την οικο-
νομική ανάκαμψη. Ωστόσο, η πανδημία έχει 
αποκαλύψει αδυναμίες στα επιχειρηματικά 
μοντέλα και έφερε στο φως νέες προκλήσεις 
για τις επιχειρήσεις. Παρά την ανάκαμψη της 
εμπιστοσύνης των ελλήνων CEOs, υπάρχει 
ανησυχία για το πόσο εύθραυστη θα είναι η 
ανάκαμψη της οικονομίας και αβεβαιότητα 
σχετικά με γεωπολιτικές εξελίξεις».

Όπως αποτυπώνει η μελέτη, οι έλληνες 
CEOs εστιάζουν στην εξωστρέφεια, μέσα 
από την υιοθέτηση αναπτυξιακής ατζέντας, 
με επίκεντρο την παραγωγικότητα, τις τεχνο-
λογικές επενδύσεις (με ποσοστό 54%) και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού (με ποσοστό 36%). Μετά το «κύ-
μα» της επιτάχυνσης της τεχνολογίας κατά 
τη διάρκεια του Covid-19, για τις περισσότε-
ρες ελληνικές επιχειρήσεις τη μεγαλύτερη 

επενδυτική προτεραιότητα αποτελεί ο ψηφι-
ακός μετασχηματισμός. Επιπλέον, η επένδυση 
στους εργαζομένους αποτυπώνει την ενίσχυ-
ση της αντίληψης αναφορικά με τον κρίσιμο 
ρόλο που έχει το ανθρώπινο δυναμικό για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μετασχηματισμού 
των επιχειρήσεων.

Ο Κωνσταντίνος Τάκος, Director, People 
& Change Consulting Leader, PwC Ελλάδας, 
σχολιάζει: «Οι CEOs στην Ελλάδα επιδιώκουν 
την ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους 
και τον εντοπισμό οφελών παραγωγικότη-
τας. Ωστόσο, γίνεται ολοένα και πιο έντονη η 
δυσκολία πρόσβασης σε άτομα με τις κατάλ-
ληλες δεξιότητες. Η μέχρι σήμερα προσέγγι-
σή τους βασίζεται κυρίως στο παραδοσιακό 
κομμάτι των αμοιβών, κινήτρων και παροχών, 
με μια αυξημένη έμφαση στην κουλτούρα και 
συμπεριφορές στον χώρο εργασίας. Δυστυ-
χώς, η δημιουργία των μελλοντικών ηγετών 
και η διασφάλιση της ποικιλομορφίας των 
ατόμων και δεξιοτήτων δεν είναι ψηλά στην 
ατζέντα τους –σε αντιδιαστολή με τις υπό-
λοιπες χώρες– μια περιοχή που ξεκάθαρα θα 
αναδειχθεί στο μέλλον ως βασικός μοχλός για 
τη διασφάλιση της ταχύτητας του μετασχημα-
τισμού των οργανισμών τους».

Σε επίπεδο απειλών για την προοπτική ανά-
πτυξης των επιχειρήσεων, όπως ήταν ανα-
μενόμενο και ακολουθώντας την παγκόσμια 
τάση, η εξέλιξη της πανδημίας και οι υγειο-
νομικές κρίσεις βρίσκονται στην κορυφή της 
λίστας των CEOs (70%), ακολουθεί το αβέβαιο 
οικονομικό περιβάλλον (54%), ενώ στην τρίτη 
θέση βρίσκεται η κυβερνοασφάλεια (52%).

Ο Μάριος Ψάλτης, συνεχίζει: «Οι απειλές 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της 
κλιματικής αλλαγής και γενικά η ατζέντα του 
ESG δεν έχουν αξιολογηθεί ως άμεσες προτε-
ραιότητες. Ωστόσο αποτελούν ζητήματα που 
χρήζουν άμεσης προσοχής, καθώς οι εταιρείες 

θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενη ζήτηση για 
δράσεις που συνδέονται με αυτά τα θέματα 
από επενδυτές, παρόχους χρηματοδότησης 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Στο πλαίσιο του πολύ θετικού κλίματος για 
την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, οι έλλη-
νες CEOs πιστεύουν ότι το σχέδιο ανάκαμψης 
της χώρας θα εξισορροπήσει αποτελεσματικά 
τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες, 
συμβάλλοντας σε μια «πράσινη» ανάκαμψη 
μακροπρόθεσμα. Σε επίπεδο φορολογικής 
επιβάρυνσης, ο προβληματισμός των ελλή-
νων CEOs συνεχίζει να μειώνεται, ωστόσο 
θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα του φο-
ρολογικού συστήματος πρέπει να αποτελεί 
την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. 

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Advisory Leader, PwC 
Ελλάδας, αναφέρει σχετικά: «Οι θετικές προ-
οπτικές και η αισιοδοξία που αποτυπώνεται 
στην έρευνα ενισχύονται από την ικανότητα 
της Ελλάδας να απορροφήσει κεφάλαια από 
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας της Ε.Ε., ενθαρρύνοντας επενδύσεις 
γύρω από δύο βασικούς πυλώνες, την πράσινη 
ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό 
τομέα».

Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology 
Leader, PwC Ελλάδας, σχολιάζει: «Όπως βλέ-
πουμε από τη μελέτη, το 45% των Ελλήνων 
κατατάσσει τις κυβερνοεπιθέσεις ως την 
τέταρτη πιο σημαντική απειλή που μπορεί 
να επηρεάσει την επιχείρησή τους. Βασική 
αιτία αποτελεί το γεγονός πως αρκετές επι-
χειρήσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις συνέπειες μιας 
κυβερνοεπίθεσης και χρειάστηκε να επανεξε-
τάσουν και να επαναπροσδιορίσουν τη στρα-
τηγική τους σε αυτό τον τομέα. 

Είναι θετικό πως πάνω από τους μισούς έλ-
ληνες CEOs (53%) έχουν ήδη συμπεριλάβει 

24η ΠΆΓΚΟΣΜΊΆ ΕΤΗΣΊΆ ΕΚΘΕΣΗ CEO ΤΗΣ PwC
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στη στρατηγική τους δράσεις στοχευμένες 
στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Προς 
αυτή τη κατεύθυνση χρειάζεται να λάβουν 
υπόψη το νέο ψηφιακό περιβάλλον που δια-
μορφώνεται και την ανάπτυξη κατάλληλων 
υποδομών για απομακρυσμένη εργασία, για 
την ψηφιοποίηση διαφόρων λειτουργιών –
όπως κανάλια επικοινωνίας, υπηρεσίες, συ-
ναλλαγές κ.ο.κ., τα όποια εγείρουν κινδύνους 
κυβερνοασφάλειας».

Όπως ανέδειξε η μελέτη και σε παγκόσμιο 
επίπεδο, η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να 
μην βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ελλή-
νων CEOs. Ενώ πέρυσι το 40% των ερωτηθέ-
ντων στην Ελλάδα κατέταξε την κλιματική 
αλλαγή ως ανησυχία, φέτος το ποσοστό αυτό 
αυξήθηκε μόνο κατά 3%. Ωστόσο, μόνο το 28% 
από αυτούς έχουν συμπεριλάβει δράσεις γύρω 
από την κλιματική αλλαγή στις στρατηγικές 
τους δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων.

Ο Δημήτρης Σακίπης, ESG Leader, PwC Ελ-
λάδας, δηλώνει: «Η ανάπτυξη στρατηγικών 
πάνω στους τομείς της κλιματικής αλλαγής 
και του ESG αποτελούν πλέον προτεραιότητα 
και σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις 
παγκοσμίως. Οι έλληνες CEOs φαίνεται να 
έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της κλιματικής 
αλλαγής. Ωστόσο αυτό που εντυπωσιάζει, με 
βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, είναι πως 
μόλις το 16% αυτών αναμένουν να επενδύσουν 
ένα διψήφιο ποσό στη βιωσιμότητα και στις 
πρωτοβουλίες ESG τα επόμενα τρία χρόνια. 
Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να προσαρ-
μόσουν ή να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική 
τους θέτοντας στο επίκεντρο της το ESG».

Σημειώσεις
Τα ελληνικά ευρήματα της μελέτης μπορείτε να 
συμβουλευτείτε στο https://www.pwc.com/gr/en/

publications/greek-thought-leadership/24th-ceo-
survey-greek-findings.html και την παγκόσμια 
μελέτη https://www.pwc.com/ceosurvey. 
Στην έρευνα της PwC συμμετείχαν 5.050 CEOs 
σε 100 χώρες και περιοχές τον Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο του 2021. Είναι περισσότεροι από 
τους 3.051 συμμετέχοντες στην περυσινή 
έρευνα. Τα παγκόσμια και τοπικά στοιχεία σε 
αυτήν την έκθεση βασίζονται σε ένα υπόδειγμα 
1.779 CEOs, αναλογικό με το ονομαστικό ΑΕΠ 
των χωρών, για να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις 
των CEOs είναι αντιπροσωπευτικές για όλες τις 
μεγάλες περιοχές. Περαιτέρω λεπτομέρειες ανά 
περιοχή, χώρα και κλάδο είναι διαθέσιμα κατ’ 
απαίτηση. 
Διενεργήσαμε επίσης αναλυτικές προσωπικές 
συνεντεύξεις με CEOs από έξι περιοχές. 
Αποσπάσματα μερικών από αυτές τις συνεντεύξεις 
παρατίθενται σε αυτήν την έκθεση, ενώ πιο 
αναλυτικές παρουσιάζονται στο: https://www.
strategy-business.com/inside-the-mind-of-the-ceo.
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ΕΥ Ελλάδος: Δημιουργεί νέα 
γραφεία στην Πάτρα

Η ΕΥ Ελλάδος ανακοινώνει τη δημι-
ουργία νέων γραφείων στην Πάτρα, 
επενδύοντας στο υψηλού επιπέδου 

ανθρώπινο δυναμικό της πόλης και της ευ-
ρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας, και 
στην πλούσια δεξαμενή ταλέντων και τεχνο-
λογικών δεξιοτήτων που αυτές έχουν να προ-
σφέρουν, μένοντας, έτσι, πιστή στη δέσμευσή 
της για την υποστήριξη των νέων Ελλήνων 
επιστημόνων και την αντιστροφή του brain 
drain, μέσα από τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας με πολλαπλασιαστική και 
μακροπρόθεσμη αξία για την τοπική κοινωνία. 
Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία θα δώσει, πα-
ράλληλα, τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της 
περιοχής να αποκτήσουν πιο άμεση πρόσβαση 
στο σύνολο των υπηρεσιών της. 

Η ΕΥ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του 
παγκόσμιου δικτύου της και τη γνώση της ελ-
ληνικής αγοράς, έχει εδραιωθεί τα τελευταία 
χρόνια ως ηγέτιδα δύναμη στις συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες, με σημαντικό μοχλό ανάπτυ-
ξης τις υπηρεσίες υλοποίησης τεχνολογιών 
αιχμής, επιτρέποντας στους πελάτες της να 
υλοποιήσουν τον ψηφιακό τους μετασχημα-
τισμό, να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις σε 
σύνθετα προβλήματα και να καινοτομούν. Η 
ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών έχει συμ-

βάλει στο να αποτελεί η EY, εργοδότη πρώτης 
επιλογής για νέους επαγγελματίες και επιστή-
μονες που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους. 

Οι νέες δυνατότητες που παρέχει η ψηφια-
κή τεχνολογία και το νέο μοντέλο απομακρυ-
σμένης εργασίας, όπως εφαρμόστηκε επιτυ-
χώς από την ΕΥ στη διάρκεια της πανδημίας, 
δημιουργούν πλέον καλές προοπτικές για τους 
νέους εργαζόμενους που αναζητούν θέσεις 
εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία. Με το 
δεδομένο αυτό, τα νέα γραφεία της ΕΥ θα δώ-
σουν τη δυνατότητα στους νέους πτυχιούχους, 
αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες της Πά-
τρας και της Δυτικής Ελλάδας, να ενταχθούν 
σε μια δυναμική ομάδα, να εμπλουτίζουν 
και να αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις 
και τις δεξιότητές τους, και να αναπτυχθούν 
επαγγελματικά στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου 
οργανισμού.

Τα νέα γραφεία, που έρχονται να συμπληρώ-
σουν τις εγκαταστάσεις της EY Ελλάδος στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα αποτελέσουν 
πύλη των περιφερειών της Πελοποννήσου 
και της Δυτικής Ελλάδας προς το παγκόσμιο 
δίκτυο του οργανισμού.  

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή στρατηγική κίνη-
ση, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η παν-

δημία ανέδειξε τον σπουδαίο ρόλο που μπορεί 
να έχει η ψηφιακή τεχνολογία στις σύγχρονες 
επιχειρήσεις. Προφανώς, το ελληνικό επι-
χειρείν χρειάζεται νέους εργαζόμενους με 
σημαντικές ψηφιακές δυνατότητες για να 
προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. 
Στην EY, αναζητούμε νέους επαγγελματίες με 
σύγχρονη κατάρτιση και υψηλές φιλοδοξίες, 
για να ενισχύσουν τη δυναμική ανάπτυξη της 
εταιρείας και του πελατολογίου μας. 

»Η Πάτρα και η ευρύτερη περιοχή της Δυτι-
κής Ελλάδας, με τις εξαιρετικές και αναγνω-
ρισμένες πανεπιστημιακές σχολές τους, τους 
νέους πτυχιούχους με κρίσιμες τεχνολογι-
κές δεξιότητες και το εξαιρετικό ανθρώπινο 
δυναμικό τους, αποτελούν για εμάς μια προ-
φανή επιλογή και για αυτό προχωρούμε στη 
δημιουργία νέων γραφείων στην πόλη. Με 
την κίνηση αυτή, η ΕΥ βρίσκεται πιο κοντά σε 
μια περιοχή της ελληνικής περιφέρειας που 
συγκεντρώνει σήμερα ισχυρές αναπτυξια-
κές προοπτικές. Παράλληλα, όμως, προσφέρει 
και τη δυνατότητα σε ταλαντούχους νέους 
απόφοιτους και επαγγελματίες της περιοχής 
να εργαστούν σε ένα πραγματικά παγκόσμιο 
περιβάλλον, παραμένοντας στον τόπο τους και 
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της εργασίας 
του αύριο, που έχουμε στη διάθεσή μας».
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Έρευνα σε θέματα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης

Μ ε αφορμή την ψήφιση του νέου 
Νόμου 4706/2020 περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, σχεδιάσαμε μια 

έρευνα σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και με την 
υποστήριξη του Ελληνικού Συμβουλίου Εται-
ρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και την Ένωση 
Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ). 

Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη του 
βαθμού δυσκολίας που έχουν ή αναμένε-
ται να έχουν οι εισηγμένες εταιρείες στην 
προσπάθεια συμμόρφωσής τους με τις νέες 
απαιτήσεις. 

Το ερωτηματολόγιο  περιλάμβανε 52 ερω-
τήσεις κλειστού τύπου και μια ανοιχτή και η 
έρευνα υλοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 
2021. Μετά την συμπλήρωση του ερωτημα-
τολογίου, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με 
8 εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους για 
την ανάλυση των κυριότερων ευρημάτων της 
έρευνας. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα αποτυπώνο-
νται παρακάτω:

Σύνθεση ΔΣ: Μικρός προβληματισμός για 
την αναλογία ανδρών – γυναικών με έμφα-
ση στην αναζήτηση και διακράτηση ικανών 
στελεχών.

Ανάγκη αναζήτησης νέων μελών ΔΣ: Οι νέες 
απαιτήσεις δημιουργούν υποχρέωση αναζή-
τησης νέων μελών και αλλαγή της σύνθεσης 
σε αποτελεσματικά ΔΣ.

Διεύρυνση ρόλων και απαιτήσεων: Η συμ-
μετοχή των μελών ΔΣ σε περισσότερες επι-

τροπές οδηγεί σε αύξηση φόρτου εργασίας και 
αλλαγές στο πλαίσιο αποδοχών. Το ΔΣ χρειά-
ζεται συχνότερη υποστήριξης από μονάδες (πχ 
Ανθρώπινο Δυναμικό, Νομικό τμήμα).

Αποσαφήνιση εννοιών του Νόμου: Ανά-
γκη αποσαφήνισης των εννοιών «σημαντική 
θυγατρική» και «σημαντική αμοιβή» καθώς 
και του τρόπου αξιολόγησης των κριτηρίων 
καταλληλότητας των μελών ΔΣ.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ): 
Η καθυστέρηση στην έκδοση του ΚΕΔ έχει 
φέρει προβληματισμό και εξακολουθεί να εί-
ναι ασαφής η έννοια του «φορέα εγνωσμένου 
κύρους».

Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ): 
Ανάγκη σαφούς καθορισμού του ΣΕΔ και της 
περιοδικής αξιολόγησης της επάρκειας/ απο-
τελεσματικότητας του.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ): Η έν-
νοια του ΣΕΕ συχνά ταυτίζεται με την έννοια 
του εσωτερικού ελέγχου (μονάδα ή/ και επι-
τροπή), χωρίς να είναι κατανοητή η ευθύνη και 
συνεισφορά της 1ης/ 2ης γραμμής. Απαιτείται 
αποσαφήνιση σχετικά με το εάν μπορεί να 
διενεργηθεί η αξιολόγηση του ΣΕΕ από τον 
Ορκωτό Ελεγκτή, εάν ο πρώτος έλεγχος θα 
αφορά τριετία και εάν θα εστιαστεί σε θέματα 
σχεδιασμού ή/και εφαρμογής.

Εποπτικές λειτουργίες: Απαιτείται αποσα-
φήνιση των γραμμών αναφοράς των νεοσύ-
στατων λειτουργιών Κανονιστικής Συμμόρ-
φωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Επίσης, 

απαιτείται αποσαφήνιση αναφορικά με το 
μέγεθος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
και τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας 
και εταιρικής διακυβέρνησης. Οι νέες απαι-
τήσεις δημιουργούν ανάγκη στελέχωσης και 
αύξηση εργατικού κόστους.

Εφαρμογή νέων απαιτήσεων: Δεν είναι πά-
ντα ξεκάθαρο σε τι βοηθάνε οι νέες απαιτή-
σεις. Αρκετές εταιρίες έχουν συμμορφωθεί 
με τις απαιτήσεις του Νόμου, χωρίς να έχουν 
αναπτύξει σε όλες τις περιπτώσεις τα κα-
τάλληλα συστήματα για την εφαρμογή τους. 
Προβληματισμός υφίσταται ως προς τους 
«αλάνθαστους μηχανισμούς ελέγχου» των 
εταιρειών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Πρόταση για υιοθέτηση της αρχής της αναλο-
γικότητας με βάση το μέγεθος της εταιρείας.

Καθοδήγηση και υποστήριξη: Ανάγκη κα-
θοδήγησης/ υποστήριξης από την πλευρά της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αποτελε-
σματική εφαρμογή των απαιτήσεων, με την υι-
οθέτηση καλών πρακτικών από άλλες χώρες.

Κυρώσεις: Υφίσταται ασάφεια αναφορικά 
με τα κριτήρια και τη σχετική διαδικασία επι-
βολής κυρώσεων.

Ενώ είναι θετική η ανταπόκριση των εται-
ρειών στον νέο Νόμο και υφίσταται δέσμευση 
στο να προχωρήσουν στις απαιτούμενες αλ-
λαγές, από την πλειονότητα των εταιρειών 
κρίνεται αναγκαίο να δοθεί περισσότερος 
χρόνος στις εταιρείες για τη συμμόρφωση 
τους με τις απαιτήσεις του νόμου.

ΕΜΜΆΝΟΎΗΛ ΜΆΡΚΆΚΗΣ
Senior Manager, Consulting, KPMG
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Εννέα στους δέκα εργαζόμενους 
ζητούν ευελιξία στον χώρο και 
στο ωράριο εργασίας

Π ερισσότεροι από τους μισούς (54%) ερ-
γαζόμενους που συμμετείχαν στην 
παγκόσμια έρευνα της ΕΥ «2021 Work 

Reimagined Employee Survey» θα εξέταζαν 
το ενδεχόμενο να παραιτηθούν από τη δου-
λειά τους μετά την πανδημία του Covid-19, 
εάν δεν εξασφαλίσουν ένα επίπεδο ευελιξίας 
σχετικά με το πού και πότε θα εργάζονται. Η 
έρευνα –μία από τις μεγαλύτερες στο είδος 
της– κατέγραψε τον Μάρτιο του 2021 τις από-
ψεις και τις προτιμήσεις περισσότερων από 
16.000 εργαζομένων σε 16 χώρες, σχετικά με 
την εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
αλλά και κατά τη «νέα κανονικότητα».

Ευελιξία

Η έρευνα διαπιστώνει ότι εννέα στους δέ-
κα υπαλλήλους επιθυμούν ευελιξία στον 

χώρο εργασίας και στο ωράριό τους. Εάν είχαν 
τη δυνατότητα επιλογής, οι περισσότεροι από 
τους μισούς ερωτηθέντες (54%) θα προτιμού-
σαν ευελιξία ως προς το πότε θα εργάζονται, 
σε σύγκριση με το 40% που θα προτιμούσαν 
ευελιξία όσον αφορά τον χώρο εργασίας. Κατά 
μέσο όρο, οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να εργά-
ζονται από δύο έως τρεις ημέρες εξ αποστά-
σεως, μετά το πέρας της πανδημίας. Όταν οι 
περιορισμοί θα αρθούν πλήρως στις χώρες 
τους, το 22% θα προτιμούσαν να εργάζονται 
με πλήρη απασχόληση από το γραφείο, ενώ 
το 33% δήλωσαν ότι θα ήθελαν συνολικά μια 
συντομότερη εργασιακή εβδομάδα. Επιπλέον, 
περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες 
(67%) πιστεύουν ότι η παραγωγικότητά τους 
μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια, ανεξάρτητα 
από τον χώρο από όπου εργάζονται.

Διατήρηση θέσης εργασίας

Σε σχετική ερώτηση, οι διευθυντές / επι-
κεφαλής τμημάτων, οι εργαζόμενοι στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή στην τεχνο-
λογία και όσοι έχουν άλλους ανθρώπους υπό 
την φροντίδα τους, εκτίμησαν ότι είναι πιθανό-
τερο να μετακινηθούν σε νέο ρόλο και επιχεί-
ρηση, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις τους για ευελιξία χώρου και χρόνου 

στην εργασία. Πιο πιθανό να παραμείνουν στις 
σημερινές θέσεις τους είναι η γενιά των baby 
boomers, τα άτομα με 10 και πλέον χρόνια προ-
ϋπηρεσίας και οι εργαζόμενοι στον δημόσιο 
τομέα και την εκπαίδευση.Οι στάσεις απέναντι 
στην τωρινή θέση εργασίας ποικίλλουν ανάλογα 
με την ηλικία, με τους millennials να συγκε-
ντρώνουν τις διπλάσιες πιθανότητες να παραι-
τηθούν, σε σχέση με τους baby boomers. Παρά 
την προφανή προθυμία αλλαγής θέσης εργασίας 
για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας, οι 
περισσότεροι ερωτηθέντες (76%) δηλώνουν ότι 
είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους και 
σχεδόν όλοι (93%) δηλώνουν ότι σκοπεύουν 
να παραμείνουν στις παρούσες θέσεις τους για 
τους επόμενους 12 μήνες.

Τηλεργασία και οργανωτική 
κουλτούρα

Η έρευνα αξιολόγησε, επίσης, τη στάση των 
εργαζομένων απέναντι στις υπάρχουσες 

εργασιακές πρακτικές, με τους ερωτηθέντες, 
σε γενικές γραμμές, να είναι θετικοί προς την 
εξ αποστάσεως εργασία. Σχεδόν οι μισοί (48%) 
δηλώνουν ότι η οργανωτική κουλτούρα της 
επιχείρησής τους έχει αλλάξει και, μάλιστα, 
έχει βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
του Covid-19, ενώ το 31% πιστεύουν ότι έχει 
επιδεινωθεί.

Υγεία και ασφάλεια

Επιπρόσθετα, η έρευνα εξέτασε και τις 
απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με 

το εμβόλιο για τον Covid-19, διαπιστώνοντας 
ότι το 61% επιθυμούν η επιχείρησή τους να 
καταστήσει τον εμβολιασμό απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για όσους θα εργάζονται στο γραφείο. 
Οι απόψεις σχετικά με τον εμβολιασμό ποικίλ-
λουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, με το 
66% των ερωτηθέντων στη Νότια Αμερική να 
συμφωνούν ότι οι εταιρείες πρέπει να απαιτούν 
τον εμβολιασμό όλων των εργαζομένων, σε 
σύγκριση με το σχετικά χαμηλότερο ποσοστό, 
της τάξης του 52%, που καταγράφηκε στην πε-
ριοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας 
και Αφρικής (ΕΜΕΙΑ).

Η δυνατότητα εργασίας από 
οπουδήποτε απαιτεί αυξημένες 
επενδύσεις στην τεχνολογία

Η προοπτική της ολοένα και πιο διαδεδομέ-
νης ευέλικτης εργασίας οδηγεί σε αυξημέ-

νες απαιτήσεις για περισσότερη τεχνολογία, τό-
σο για τους εργαζόμενους με φυσική παρουσία 
όσο και για όσους βρίσκονται σε τηλεργασία. 
Το 64% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι επι-
θυμούν πιο εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό 
στο γραφείο (π.χ. ταχύτερο Internet και καλύ-
τερα μέσα τηλεδιάσκεψης). Σχεδόν οι μισοί 
συμμετέχοντες στην έρευνα (48%) δηλώνουν 
ότι οι εταιρείες οφείλουν να αναβαθμίσουν τον 
τεχνολογικό εξοπλισμό για την εργασία στο 
σπίτι (π.χ. επιπλέον οθόνες και ακουστικά), ενώ 
σχεδόν το ίδιο ποσοστό (47%) θα επιθυμούσαν 
να αποζημιωθούν (χρηματική αμοιβή) για τα 
έξοδα Internet υψηλής ταχύτητας / τηλεφω-
νίας που πληρώνουν. Ωστόσο, παρά τη στροφή 
προς νέους τρόπους εργασίας και την ταχεία 
υιοθέτηση της τεχνολογίας των τηλεδιασκέψε-
ων, το 67% θα επιθυμούσαν να ταξιδεύουν για 
επαγγελματικούς σκοπούς, μετά τον Covid-19.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η κ. 
Ευτυχία Κασελάκη, εταίρος της EY Ελλάδος, 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Συμβουλευ-
τικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, δή-
λωσε: «Η εμπειρία της πανδημίας επιβεβαίωσε, 
τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχει-
ρήσεις, τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα 
που παρέχει η μεγαλύτερη ευελιξία στην ερ-
γασία. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες 
από τις αλλαγές που πυροδότησε ο Covid-19, το 
αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία θα παραμείνει. 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν 
σε αυτή τη νέα πραγματικότητα για να διατη-
ρήσουν και να προσελκύσουν τα καλύτερα 
ταλέντα. Συγχρόνως, θα πρέπει να εξετάσουν 
και να εισάγουν αλλαγές στην οργανωτική τους 
κουλτούρα και στις τεχνολογικές υποδομές 
τους, που θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν 
την εμπειρία της ψηφιακής και της υβριδικής 
εργασίας για τους υπαλλήλους τους».

ΕΡΕΎΝΆ EY
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Κοινοτική Οδηγία 2019/1937 σχετικά 
με την προστασία των προσώπων που 
αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου 
της Ένωσης

Θυμόμαστε όλοι την κωμική ταινία 
«Φωνάζει ο κλέφτης», στην οποία ο 
Ντίνος Ηλιόπουλος, υποδυόμενος 

τον Τιμολέοντα Λάμπρου, έχει χάσει πολλές 
φορές την εργασία του εξαιτίας της εντιμότη-
τάς του. Στην ταινία ο μεγάλος κωμικός προ-
σλαμβάνεται από τον πρόεδρο ενός δημόσιου 
οργανισμού, όταν βρίσκει το πορτοφόλι του 
και του το παραδίδει. Όταν όμως ανακαλύπτει 
απάτες και υπεξαιρέσεις, πίνει για να πάρει 
το απαραίτητο θάρρος, που κατά τα άλλα του 
λείπει, και τις βροντοφωνάζει. Στη συνέχεια, 
φυσικά, ως τρελός, απατεώνας και «ενάντιος 
του συστήματος», μέχρι που καταλήγει στη 
φυλακή, από την οποία τελικά τον σώζει η 
Ρένα Βλαχοπούλου. 

Η κοινοτική οδηγία 2019/1937 της 23ης 
Οκτωβρίου 2019, περί της προστασίας των 
προσώπων που αναφέρουν σε παραβιάσεις 
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απο-
σκοπεί ακριβώς σε αυτό, δηλαδή να ενθαρ-
ρύνει και να προστατεύσει μέρη, εσωτερικά 
και εξωτερικά, του οργανισμού να αναφέρουν 
καλόπιστα τις παράνομες δραστηριότητες που 
διαπιστώνουν. Μάλιστα η Οδηγία αυτή τίθεται 
σε εφαρμογή σε ένα περιβάλλον όπου, λόγω 
της πανδημίας, οι κρατικοί προϋπολογισμοί πι-

έζονται, λόγω της μείωσης τον εσόδων και της 
αύξησης των ενισχύσεων. Αντίστοιχα σοβαρή 
είναι και η κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η εφαρμογή της Οδηγίας 
έρχεται στην κατάλληλη στιγμή. 

Γιατί η πολιτική καταγγελιών είναι 
σημαντική 

Τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών 
δείχνουν ότι οι καταγγελίες αποτελούν 

έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 
εντοπισμού φαινομένων απάτης. Συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθε-
ση του ACFE (Association of Certified Fraud 
Examiners), η οποία βασίζεται σε 2.504 πραγ-
ματικές περιπτώσεις απάτης σε 125 χώρες, οι 
απάτες οι οποίες εντοπίστηκαν μέσω καταγ-
γελίας αφορούσαν το 41% των περιπτώσεων 
(ACFE, 2020). Το ίδιο ισχύει και στην περί-
πτωση των φορέων του Δημοσίου, καθώς το 
εν λόγω ποσοστό ανέρχεται σε 43% (ACFE , 
2020). Στην ίδια μελέτη επίσης αναφέρεται 
ότι η ύπαρξη πολιτικής καταγγελιών έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση της μέσης ζημίας λόγω 
απάτης στο μισό. Εάν στα ανωτέρω συνυπο-
λογιστεί το μικρό κόστος που απαιτείται για 
την ανάπτυξή της, είναι εύκολα αντιληπτό ότι 

πρόκειται για μια εξαιρετικά αποτελεσματική 
αλλά και αποδοτική μέθοδο αποτροπής και 
εντοπισμού απάτης. Αυτό μπορεί να γίνει ακό-
μα πιο εύκολα αντιληπτό εάν την εξετάσουμε 
στο πλαίσιο του τριγώνου της απάτης (fraud 
triangle του Cressey) και του μεταμοντέλου 
Albrecht, όπως γίνεται αμέσως παρακάτω. 

Η πολιτική καταγγελιών στο 
πλαίσιο της θεωρίας της απάτης

Μ ία από τις πιο γνωστές θεωρίες απά-
της είναι το «τρίγωνο της απάτης» του 

Donald Cressey, αν και ο ίδιος δεν χρησιμο-
ποίησε ποτέ αυτό τον όρο. Ο Cressey, το 1950, 
βασισμένος σε συνεντεύξεις, συμπέρανε ότι 
«έμπιστα άτομα παραβιάζουν την εμπιστοσύνη 
που τους δόθηκε όταν: α) αντιλαμβάνονται ότι 
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα που 
δεν μπορούν να μοιραστούν, β) γνωρίζουν ότι 
αυτά τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν 
κρυφά με την παραβίαση της εμπιστοσύνης 
και γ) είναι σε θέση να προσαρμόσουν την πε-
ποίθηση που έχουν για τον εαυτό τους στις 
πράξεις τους» (Cressey, 1950). Αργότερα, το 
2005, στο παραπάνω δόθηκε η μορφή του τρι-
γωνικού σχήματος, το οποίο είναι γνωστό έως 
και σήμερα ως το «τρίγωνο της απάτης» (Wells, 

ΠΆΣΧΆΛΗΣ ΚΆΓΊΆΣ
FCCA, CIA, IESOEL, IPSAS cert, 
υπ. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δ. 
Μακεδονίας 

ΆΝΆΣΤΆΣΊΆ ΧΊΛΊΆΤΖΊΔΟΎ
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ΔΡ ΝΊΚΟΛΆΟΣ ΣΆΡΊΆΝΝΊΔΗΣ
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2005). Σε σχέση με τα ανωτέρω, το κίνητρο 
είναι τα οικονομικά προβλήματα, οι ευκαιρίες 
είναι οι αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου που θα επιτρέψουν την κρυφή επίλυ-
ση και την παραβίαση της εμπιστοσύνης, ενώ 
οι εκλογικεύσεις δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από παιχνίδια του μυαλού που θα δώσουν μία 
ηθική διάσταση στην παράνομη πράξη. 

Στην διάρκεια των ετών, πολλοί μεταγενέστε-
ροι ερευνητές πρόσθεσαν κι άλλα στοιχεία σε 
αυτό το μοντέλο, όπως ο Albrecht, που πρότεινε 
ότι τα κίνητρα μπορεί να μην είναι μόνο οικονο-
μικά, ο Murdock, ο οποίος το 2008 πρότεινε ότι 
τα κίνητρα μπορεί να είναι πολιτικά κ.α. Ωστόσο, 
όλα αυτά ήταν απλές προσθήκες στην εργασία 
του Cressey και εστίαζαν στους λόγους που 
οδηγούν σε απάτη, παρά στην ίδια την απάτη. 

Το τρίγωνο της απάτης του Cressey επικρί-
θηκε για πολλούς λόγους. Πρώτον, δεν είναι 
ακριβές στην πρόληψη απάτης, τα στοιχεία 
που το συνθέτουν είναι περισσότερο χρήσιμα 
στην κατανόηση της εγκληματικής συμπε-
ριφοράς αλλά κατόπιν της διάπραξης απά-
της. Δεύτερον, σε πολλές περιπτώσεις δεν 
δημιουργεί αντικειμενικά ευρήματα (factual 
evidence), ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα 
δικαστήρια στις ΗΠΑ δεν δέχθηκαν μαρτυ-
ρίες πραγματογνωμόνων που βασίζονταν 
στο τρίγωνο της απάτης επειδή το θεώρησαν 
ως «αναξιόπιστη» επιστημονική θεωρία (Gill, 
2017). Αντ’ αυτού, το 2006, ο Albrecht πρότεινε 

το «Triangle of Fraud Action», το οποίο εστιά-
ζει στα στάδια της απάτης και αποτελείται από 
την ίδια την πράξη της απάτης (the act), την 
απόκρυψη (concealment) και τη μετατροπή 
(conversion), με την οποία τα παράνομα χρή-
ματα εμφανίζονται σαν να προέρχονται από 
νόμιμες πηγές.  Στην πραγματικότητα, βέβαια, 
αυτή η σχέση μοιάζει να είναι περισσότερο 
γραμμική, από την άποψη ότι το στάδιο της 
απόκρυψης θα εφαρμοστεί μόνο εάν το στάδιο 
της απάτης είναι επιτυχές και αντίστοιχα το 
στάδιο της μετατροπής θα εφαρμοστεί μόνο 
στην περίπτωση που τα προηγούμενα δύο στά-
δια είναι πετυχημένα. Όσον αφορά την πολιτι-
κή καταγγελιών, το προφανές είναι ότι θα είναι 
αποτελεσματική στα στάδια της απόκρυψης 
και της μετατροπής. Δηλαδή ότι κάποια παρά-
νομη πράξη θα καταγγελθεί μετά τη διάπραξή 
της. Με άλλα λόγια, λειτουργεί ως έλεγχος 
εντοπισμού (detective control). Αν όμως επι-
στρέψουμε στο αρχικό μοντέλο του Cressey, 
στο οποίο ένας από τους παράγοντες που οδη-
γούν σε απάτη είναι η «θεωρούμενη ευκαιρία» 
ή «perceived opportunities», βλέπουμε πως η 
πολιτική καταγγελιών αποτελεί ταυτόχρονα 
και δικλίδα αποτροπής (preventive control), 
καθώς μειώνει την πεποίθηση ότι μια απάτη 
μπορεί να διαπραχθεί και να μην εντοπιστεί. 
Με άλλα λόγια, η πολιτική καταγγελιών απο-
τελεί ταυτόχρονα και δικλίδα αποτροπής και 
δικλίδα εντοπισμού. 

Βασικά στοιχεία της Οδηγίας 
2019/1937
Στόχοι 

Μ έχρι σήμερα, η νομοθεσία περί της προ-
στασίας των ατόμων που προβαίνουν σε 

αναφορά είναι διαφορετική σε κάθε κράτος 
μέλος. Ένας από πρωταρχικός στόχος είναι η 
εφαρμογή κοινών κανόνων, με κάποιες μικρές 
διαφοροποιήσεις που τα κράτη μέλη έχουν 
τη δυνατότητα να ρυθμίσουν από μόνα τους. 
Αυτό αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσμα-
τικότητα της πολιτικής καταγγελιών σε όλα 
τα κράτη της Ε.Ε. σαν σύνολο, καθώς η ανα-
ποτελεσματικότητα ενός μέλους μπορεί να 
επηρεάσει και τα υπόλοιπα. Επιπλέον, η οδηγία 
ορίζει τους ελάχιστους κανόνες, τα κράτη μέ-
λη μπορούν να επεκτείνουν το εύρος της πα-
ρούσας Οδηγίας (παράγραφοι 4, 5). Ο δεύτερος 
στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο φόβος των 
αντιποίνων που συχνά αντιμετωπίζουν όσοι 
προβαίνουν σε καταγγελίες προκειμένου να 
μετατραπούν από παθητικοί παρατηρητές σε 
καταγγέλλοντες (ή μάρτυρες δημοσίου συμ-
φέροντος, σύμφωνα με την Οδηγία). 

Η έννοια της παραβίασης να 
περιλαμβάνει και τις καταχρηστικές 
πρακτικές, όπως ορίζονται από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου, δηλαδή 
πράξεις ή παραλείψεις που δεν 
φαίνεται να είναι παράνομες από 
τυπικής απόψεως, αλλά εις βάρος του 
αντικειμένου ή του σκοπού του νόμου 
(παράγραφος 42). 

Πεδίο εφαρμογής 

Ο ι παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας αφο-

ρούν ζητήματα οικονομικού χαρακτήρα, 
όπως οι δημόσιες συμβάσεις και οι χρηματο-
πιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές 
και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
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παράνομες δραστηριότητες και της χρημα-
τοδότησης της τρομοκρατίας, φοροδιαφυγή, 
παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμ-
φέροντα της Ε.Ε., παραβιάσεις σχετιζόμενες 
με την εσωτερική αγορά, αλλά όχι μόνο. Στο 
πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται επίσης 
πολλές πτυχές τις οικονομικής δραστηριό-
τητας που έχουν επιπτώσεις στην καθημε-
ρινότητα των πολιτών, όπως ασφάλεια των 
προϊόντων, ασφάλεια των μεταφορών, προ-
στασία του περιβάλλοντος, προστασία από την 
ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια, ασφάλεια 
των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία και 
καλή μεταχείριση των ζώων, δημόσια υγεία, 
προστασία των καταναλωτών, προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα και ασφάλεια των συστη-
μάτων δικτύου και πληροφοριών (άρθρο 2).

Ποιους οργανισμούς αφορά η 
Οδηγία 

Η Οδηγία αφορά τόσο τον δημόσιο όσο και 
τον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα η 

υποχρέωση καθιέρωσης διαύλων εσωτερικής 
αναφοράς θα πρέπει να καθιερωθεί για οντό-
τητες με 50 ή περισσότερους εργαζομένους 
(άρθρο 8, παρ. 3). Ωστόσο, αυτό δεν είναι από-
λυτο, σε περιπτώσεις οντοτήτων με αυξημένο 
κίνδυνο για την δημόσια υγεία ή το περιβάλλον 
μπορεί να απαιτηθεί η καθιέρωση εσωτερικών 
διαύλων ακόμα και σε οντότητες με αριθμό ερ-
γαζομένων που είναι μικρότερος από 50 (άρθρο 
8, παρ. 7). Οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού 
τομέα με 50 έως 249 εργαζόμενους μπορούν 
να έχουν κοινή χρήση των πόρων για την πα-
ραλαβή αναφορών και, ενδεχομένως, για τη 
διερεύνηση των αναφορών (άρθρο 8, παρ. 6).

Στον δημόσιο τομέα η υποχρέωση είναι 
σχεδόν καθολική, καθώς η παρούσα Οδηγία 
περιλαμβάνει όχι μόνο τις νομικές οντότητες 
του δημοσίου τομέα αλλά και τις οντότητες 
που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτές. Για πα-
ράδειγμα, σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, στο 

πεδίο εφαρμογής εμπίπτει και το Πανεπιστή-
μιο και ο ΕΛΚΕ και η Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ακινήτων που ανήκουν και ελέγχονται από 
αυτό. Δυνατότητα εξαίρεσης παρέχεται στους 
δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 
και λιγότερους από 50 εργαζομένους. Ωστόσο, 
αυτό είναι στην ευχέρεια των κρατών μελών 
να το αποφασίσουν (άρθρο 8, παρ. 9). Επιπλέ-
ον, η διαχείριση των καταγγελιών μπορεί να 
γίνεται κεντρικά, είτε από τους δήμους είτε 
από κοινές αυτοδιοικητικές αρχές, με την 
προϋπόθεση ότι οι κοινοί εσωτερικοί δίαυ-
λοι θα είναι διακριτοί από τους εξωτερικούς 
διαύλους αναφοράς. 

Ποιοι τυγχάνουν προστασίας
Προστασία παρέχεται σε (άρθρο 4):
α. πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του 

«εργαζομένου»,
β. πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του «μη 

μισθωτού»,
γ. μετόχους και πρόσωπα που ανήκουν στο 

διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργα-
νο μιας επιχείρησης, περιλαμβανομένων μη 
εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών 
και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκού-
μενων,

δ. οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό 
την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπερ-
γολάβων και προμηθευτών,

ε. πρόσωπα όταν αναφέρουν ή αποκαλύ-
πτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με πα-
ραβιάσεις που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο 
εργασιακής σχέσης η οποία έχει έκτοτε λήξει,

στ. αναφέροντες των οποίων η εργασιακή 
σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώ-
σεις που πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις 
έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της δια-
δικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο δια-
πραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης,

ζ. πρόσωπα που κατήγγειλαν ή δημοσιοποί-
ησαν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις 
ανωνύμως, αλλά τα οποία στη συνέχεια ταυ-

τοποιήθηκαν και υφίστανται αντίποινα. Σημει-
ώνεται ότι το εάν οι ανώνυμες καταγγελίες θα 
παρακολουθούνται είναι στην ευχέρεια των 
κρατών μελών. 

η. Οι αναφέροντες σε οικεία θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης.

Κατά περίπτωση τυγχάνουν 
προστασίας:

α. διαμεσολαβητές,
β. τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με αναφέ-

ροντες και θα μπορούσαν να υποστούν αντί-
ποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι 
ή συγγενείς των αναφερόντων, και

γ. νομικές οντότητες τις οποίες οι αναφέ-
ροντες έχουν στην ιδιοκτησία τους, για τις 
οποίες εργάζονται ή συνδέονται με άλλο τρόπο 
με εργασιακή σχέση.

Προϋποθέσεις για παροχή 
προστασίας 

α. Είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι 
οι πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που 
ανέφεραν ήταν αληθείς κατά τον χρόνο της 
αναφοράς και ότι οι πληροφορίες αυτές εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
Οδηγίας, και

β. υπέβαλαν αναφορά είτε εσωτερικά, είτε 
εξωτερικά, είτε προέβησαν σε δημόσια απο-
κάλυψη. 

Μέτρα προστασίας και μέτρα 
στήριξης

Τα μέτρα προστασίας των ατόμων που 
προβαίνουν σε καταγγελία αποσκοπούν 

στο να απαγορεύσουν αντίποινα οποιασδήποτε 
μορφής και εκτείνονται από την απαγόρευση 
παύσης, απόλυσης, υποβιβασμού, μέχρι πιο 
ελαφριάς μορφής αντίποινα, όπως στέρηση 
κατάρτισης και περιθωριοποίηση. Αυτό από 
τη μία πλευρά δίνει μεγάλης διασφάλισης 
προστασία στους καταγγέλλοντες, από την 
άλλη όμως στις εταιρείες δημιουργεί την 
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ανάγκη να επανεξετάσουν όλες τις δικλίδες 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η εν λόγω 
προστασία δεν θα χρησιμοποιηθεί κακόβου-
λα εναντίον τους. Φυσικά, το τεκμήριο της 
αθωότητας και το δικαίωμα της πρόσβασης 
στον φάκελο ισχύουν, ωστόσο είναι καλύτερο 
να δράσουν προληπτικά. Στα μέτρα στήριξης 
περιλαμβάνονται δράσεις όπως εύκολη και 
δωρεάν πρόσβαση στο κοινό, πληροφορίες 
και συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες 
και τα μέτρα προστασίας, αποτελεσματική 
συνδρομή από τις αρμόδιες αρχές ενώπιον 
οποιασδήποτε αρχής, δικαστική αρωγή. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κι άλλα 
μέτρα στήριξης, ακόμα και ψυχολογικής. 

Τρόπος υποβολής εσωτερικών και 
εξωτερικών αναφορών

Η Οδηγία προτρέπει οι αναφορές να γί-
νονται χρησιμοποιώντας εσωτερικούς 

διαύλους, ωστόσο εξωτερικοί δίαυλοι μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν εάν ο καταγγέλλων 
θεωρεί ότι η καταγγελία του δεν θα αντιμετω-
πιστεί αποτελεσματικά ή όταν υπάρχει κίνδυ-
νος αντιποίνων. Επιπλέον, τόσο οι εσωτερικές 
όσο και οι εξωτερικές αναφορές μπορούν να 
υποβάλλονται είτε γραπτώς είτε προφορικώς 
(μέσω τηλεφώνου, φωνητικών συστημάτων 
ή προσωπικής συνάντησης –μετά από αίτηση 
του καταγγέλλοντος) ή και τα δύο. 

Διαχείριση καταγγελιών 

Ο ι καταγγελίες μπορούν να διαχειριστούν 
εσωτερικά από το πρόσωπο ή την υπηρε-

σία που έχει ορισθεί. Μπορεί όμως σχετικές 
υπηρεσίες να παρέχονται από τρίτο μέρος. 

Διαδικασίες αναφοράς και 
παρακολούθησης εσωτερικών 
αναφορών

α. Οι δίαυλοι επικοινωνίας θα πρέπει να δι-
ασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα της ταυτό-
τητας του καταγγέλλοντος και κάθε τρίτου 
που αναφέρεται στην καταγγελία.

β. Να εμποδίζεται μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση.

γ. Να ορίζεται αμερόληπτο πρόσωπο ή υπη-
ρεσία με αρμοδιότητα για την παρακολούθηση 

των αναφορών, για παράδειγμα η λειτουργία 
εσωτερικού ελέγχου ή το τμήμα κανονιστικής 
συμμόρφωσης. Αυτό το τμήμα μπορεί να είναι 
το ίδιο πρόσωπο ή υπηρεσία με εκείνο που 
παραλαμβάνει τις αναφορές και το οποίο θα 
διατηρήσει επικοινωνία με τον αναφέροντα.

δ. Οι καταγγελίες, είτε επώνυμες είτε ανώ-
νυμες (εφόσον επιτρέπονται από την εθνική 
νομοθεσία), να παρακολουθούνται επιμελώς.

ε. Παροχή ενημέρωσης σε χρονικό διάστη-
μα που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

στ. Να παρέχονται σαφείς και εύκολα προ-
σβάσιμες πληροφορίες που να παραπέμπουν 
σε εξωτερικές αναφορές.

Διαδικασίες αναφοράς και 
παρακολούθησης εξωτερικών 
αναφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας, τα 
κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι 

αρμόδιες για την παραλαβή των αναφορών, την 
ενημέρωση και την παρακολούθηση αναφορών 
και να παρέχουν τους κατάλληλους πόρους. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκρο-
τήσουν ανεξάρτητους και αυτόνομους εξωτε-
ρικούς διαύλους αναφοράς, να βεβαιώνουν σε 
διάστημα το πολύ επτά ημερών τη λήψη της 
αναφοράς (εκτός από κάποιες αιτιολογημένες 
περιπτώσεις), να παρακολουθούν τις αναφο-
ρές, να ενημερώνουν τον καταγγέλλοντα, σε 
διάστημα τριών ή έξι μηνών, αναφέροντας το 
τελικό πόρισμα και να διαβιβάζουν τις πληρο-
φορίες στα αρμόδια θεσμικά και λοιπά όργανα 
και οργανισμούς της Ένωσης για περαιτέρω 
διερεύνηση, εφόσον προβλέπεται από το ενω-
σιακό ή το εθνικό δίκαιο. Φυσικά, κατά την δια-
χείριση των αναφορών μπορεί να προβλέπεται 
η εξέταση κατά προτεραιότητα σύμφωνα με 
τη βαρύτητα της κάθε αναφοράς, ενώ τα κρά-
τη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι για τις 
αναφορές οι οποίες θα κρίνονται ως ήσσονος 
σημασίας δεν απαιτείται περαιτέρω παρακο-
λούθηση· το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις 
επαναλαμβανόμενων αναφορών, οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν σημαντικές νέες πληροφορίες. 
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο καταγγέλλων 
θα πρέπει να ενημερώνεται με το τελικό πό-
ρισμα και τους λόγους του. Για τη διασφάλιση 

της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας, τα 
κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα που θα 
διασφαλίζουν την πληρότητα, την ακεραιότητα, 
την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, την 
παρεμπόδιση μη εξουσιοδοτημένων μερών 
και τη διατήρηση των πληροφοριών. Ακόμη, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε 
οι αρμόδιες αρχές να ορίζουν μέλη υπεύθυ-
να για τον χειρισμό αναφορών. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές θα δημοσιεύσουν, με τρόπο δι-
ακριτό, ευανάγνωστο και εύκολα προσβάσιμο, 
βασικά στοιχεία της πολιτικής καταγγελιών, με 
σκοπό την ενθάρρυνση και την υποβοήθηση 
της υποβολής καταγγελιών, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρθρου 13. Σημαντικό είναι 
επίσης ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πρέπει 
να λάβουν ειδική εκπαίδευση για τον χειρισμό 
των αναφορών.  Σημαντικότατη παράμετρο 
για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
αποτελεί το γεγονός ότι σε τριετή βάση, κατ’ 
ελάχιστο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανε-
ξετάζουν την διαδικασία (άρθρο 14).

Προκλήσεις

Η καταγγελία είναι η αρχή. Ωστόσο, η ύπαρ-
ξη καταγγελίας δεν σημαίνει ότι θα δι-

εξαχθεί έρευνα ή ότι αν διεξαχθεί θα είναι 
αντικειμενική (αν και υπάρχουν σχετικές 
προβλέψεις στην Οδηγία). Θυμόμαστε όλοι την 
περίπτωση της λίστας Λαγκάρντ. Οι πληροφο-
ρίες υπήρχαν, όπως και το καθήκον της διε-
ρεύνησης. Ωστόσο, έρευνες δεν διεξήχθησαν 
ποτέ. Η πολιτική καταγγελιών αποτελεί ένα 
συστατικό για την καταπολέμηση της απάτης 
και της διαφθοράς, αλλά από μόνη της ενδε-
χομένως να μην είναι επαρκής. 
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Αναζητώντας τη διαφάνεια

Ο Covid-19 έδωσε νέο νόημα στον όρο 
διαφάνεια, ωθώντας τις εταιρείες να 
γίνουν πιο ανοιχτές προς τους επεν-

δυτές, προμηθευτές, κυβερνήσεις, πελάτες 
και υπαλλήλους. Η κρίση κατέδειξε τη διασύν-
δεση των παγκόσμιων παικτών, επιδείνωσε 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, ενώ 
έφερε στην επιφάνεια φλέγοντα ερωτήματα 
για την κλιματική αλλαγή.

Για τα παραπάνω, απαιτείται όλο και περισ-
σότερη πληροφόρηση. Η βελτίωση της ποι-
ότητας των πληροφοριών θα δώσει ώθηση 
στα ενδιαφερόμενα μέρη να επιβραβεύσουν 
τις εταιρείες που συνεισφέρουν στην κοινω-
νία και διαχειρίζονται τους παράγοντες ESG, 
ασκώντας πιέσεις σε όσες δεν το πράττουν.

Τώρα, το μόνο που γνωρίζουμε με βεβαιό-
τητα για μια εταιρεία είναι η τρέχουσα οικο-
νομική απόδοσή της. Είναι όμως αυτό αρκετό;

Οι προτάσεις για γνωστοποίηση περισσό-
τερων πληροφοριών, πέρα από τα οικονομικά 
στοιχεία, προέρχονται από διάφορα μέρη. Η πί-
εση για μεγαλύτερη διαφάνεια συνδυάζεται με 
την ανάγκη ορισμού κοινών, αντικειμενικών 
και εφαρμόσιμων προτύπων για τη μη χρημα-
τοοικονομική πληροφόρηση, μια διαδικασία 
που βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Θα 
περάσει αρκετός καιρός προτού επιτευχθεί 
αμοιβαία συμφωνία σχετικά με έναν τρόπο 
γνωστοποίησης της μη χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης συγκρίσιμο με τα λογιστικά 
πρότυπα (GAAP) που εφαρμόζονται στη χρη-
ματοοικονομική πληροφόρηση.

Έχει επίσης σημειωθεί σημαντική πρόοδος 
όσον αφορά την εμπιστοσύνη στις γνωστο-
ποιήσεις, χάρη στη ελεγκτική διασφάλιση. 

Για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο έλεγχος των 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι 
κάτι δεδομένο. Η ίδια ανάγκη υπάρχει για τις 
εξίσου σημαντικές μη χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες. 

Τα πέντε ζητήματα που θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους οι CEO και τα ανώτερα στελέχη 
για ένα μέλλον με μεγαλύτερη διαφάνεια είναι 
τα εξής:

Συμμετοχή του Δ.Σ. H διαφάνεια αναδεικνύ-
εται ως θέμα επιπέδου Δ.Σ. λόγω της αυξανό-
μενης πίεσης των επενδυτών. Η πληροφόρηση 
σχετικά με τη δημιουργία βιώσιμης αξίας είναι 
κρίσιμη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης 
των ενδιαφερόμενων μερών. Εν μέρει, αυτό 
σχετίζεται με τη διασφάλιση της ακρίβειας 
των δεδομένων, αλλά και με το ότι η χρήση 
τους βελτιώνει τις επιδόσεις. Η εμπιστοσύνη 
δημιουργείται όταν οι ενδιαφερόμενοι πει-
στούν ότι η δέσμευση για δημιουργία βιώσιμης 
αξίας είναι ειλικρινής.

Στρατηγική. Τα ενδιαφερόμενα μέρη απαι-
τούν διαφάνεια, με κάθε επιχείρηση να εφαρ-
μόζει τη δική της προσέγγιση ως προς την 
πληροφόρηση και τους εξατομικευμένους 
δείκτες. Σε ένα περίπλοκο περιβάλλον πλη-
ροφόρησης, είναι σημαντική η εξασφάλιση 
των σωστών προτύπων. Οι δείκτες και οι γνω-
στοποιήσεις θα πρέπει να είναι σημαντικές για 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε η συμμόρφωση 
να έχει αξία.

 Έμφαση στα συστήματα, όχι μόνο στα 
πρότυπα. Ανεξάρτητα από το ποια πρότυπα 
επιλέξει τελικά η αγορά, οι εταιρείες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να συλλέξουν και να γνω-
στοποιήσουν αποτελεσματικά τα μη χρημα-

τοοικονομικά τους στοιχεία. Έμφαση πρέπει 
να δίνεται στα συστήματα, όχι στους δείκτες, 
καθώς ένας αξιόπιστος αριθμός είναι μόνο η 
κορυφή του παγόβουνου.

Αυστηρότητα. Τα μη χρηματοοικονομικά 
στοιχεία μπορούν να είναι εξίσου σημαντικά 
με τα χρηματοοικονομικά –για παράδειγμα, 
τα στοιχεία για την απόκτηση και διατήρηση 
πελατών είναι σημαντικότερα από το EBITDA 
για τους επενδυτές σε πολλές επιχειρήσεις 
που λειτουργούν βάσει πλατφόρμας. Αυτές οι 
εταιρείες αναμένεται να γνωστοποιούν αυτά 
τα στοιχεία με την ίδια αυστηρότητα με τα χρη-
ματοοικονομικά τους στοιχεία, και αυτή είναι 
η προσέγγιση που θα πρέπει να υιοθετηθεί 
και για τις υπόλοιπες μη χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες. 

Ψηφιοποίηση. Η διαφάνεια επιτυγχάνεται 
μέσω παροχής δεδομένων σε ευέλικτες ψη-
φιακές μορφές τις οποίες μπορούν να επε-
ξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τρίτα 
μέρη. Μη ανταποκρινόμενες εταιρείες θα 
έχουν επιπτώσεις στα εμπορικά τους απο-
τελέσματα. Το ίδιο ισχύει στον τομέα B2B, 
από όπου οι οίκοι αξιολόγησης και άλλοι θα 
προσελκύουν όλο και περισσότερα δεδομένα 
στους αλγόριθμούς τους. 

Η επανάσταση στη μη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση πλησιάζει ταχύτατα. Όσοι δρά-
σουν πρώτοι θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη 
των ενδιαφερόμενων μερών, θα διαφοροποιη-
θούν, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα 
των κεφαλαιαγορών και θα συνεισφέρουν 
στην πρόοδο της κοινωνίας. 

JAMES CHALMERS 
Global Assurance Leader, Partner, PwC UK 
 
NADJA PICARD
Global Reporting Leader, Partner, PwC Γερμανίας 



ΣΕ
ΠΤ
ΕΜ
ΒΡ
ΙΟ
Σ	

		
		
		
		
		
	2
02
1

Delivering value
and confidence.

  
Audit and Assurance

Our assurance team offers a broad range 
of innovative, high quality and cost-effective 
solutions to our clients.

www.pwc.com

© 2020 PwC Greece. All rights reserved. PwC refers to the Greece member firm, and 
may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. 
Please see www.pwc.com/structure for further details. 



72

ACCOUNTANCY GREECE        44

Τους προβληματισμούς και τις προτε-
ραιότητες των ελλήνων CEOs σχετικά 
με τις νέες προκλήσεις και την ανάγκη 

μετασχηματισμού των επιχειρήσεών τους 
παρουσιάζει η νέα έρευνα «CEO Imperative 
Study 2021», που διεξήχθη για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα από τη Forbes Insights για λο-
γαριασμό της EY. Η έρευνα, που αποτελεί 
μέρος της παγκόσμιας σειράς ερευνών CEO 
Imperative Series της EY, καταγράφει τις 
απόψεις των επικεφαλής των μεγαλύτερων 
ελληνικών επιχειρήσεων –69% των οποίων 
σημειώνουν έσοδα άνω του ενός δισ. δολαρί-
ων– για τις μεγάλες τάσεις που επηρεάζουν 
τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν στη μετά την παν-
δημία εποχή και τους τομείς όπου θα δώσουν 
προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια.         

Η υγειονομική κρίση του Covid-19 και τα 
περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την 
αντιμετώπισή της φαίνεται να είχαν σημαντι-
κά ισχυρότερο αντίκτυπο στα έσοδα των ελλη-
νικών επιχειρήσεων, σε σχέση με τις επιχει-
ρήσεις παγκοσμίως, αλλά και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Περισσότεροι από τρεις στους πέντε 
επικεφαλής των μεγάλων ελληνικών επιχει-
ρήσεων (62%) αναφέρουν κάμψη του κύκλου 
εργασιών τους κατά το τελευταίο οικονομικό 
έτος, ποσοστό τριπλάσιο από το παγκόσμιο 
δείγμα (19%) και σχεδόν πενταπλάσιο από το 
ευρωπαϊκό (13%). 

Παράλληλα, όμως, αισθάνονται συγκριτικά 
πιο αισιόδοξοι για την πορεία των εσόδων κα-
τά το άμεσο μέλλον, με το 72% των ερωτηθέ-
ντων στην Ελλάδα να εκτιμούν ότι τα έσοδά 
τους θα αυξηθούν κατά το τρέχον οικονομικό 
έτος –ποσοστό υπερτριπλάσιο των ευρωπαί-
ων ομολόγων τους (22%) και υπερδιπλάσιο του 
παγκόσμιου δείγματος (34%). Για την επόμενη 
τριετία, το 69% των ερωτηθέντων στην Ελ-

λάδα αναμένουν αύξηση εσόδων 2% έως 10%, 
έναντι 32% στην Ευρώπη και 41% παγκοσμίως, 
αντανακλώντας μια αυξημένη εμπιστοσύνη 
στα θεμελιώδη μεγέθη και τις προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας.

H έρευνα, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο 
και στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει ότι ο δραστι-
κός μετασχηματισμός είναι μια επιταγή την 
οποία δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν οι 
επιχειρήσεις. Ειδικότερα για τη χώρα μας, η 
έρευνα της ΕΥ επιβεβαιώνει ότι οι CEOs των 
κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων έχουν 
πλήρη επίγνωση αυτής της πραγματικότητας 
και είναι αποφασισμένοι να λάβουν τις απα-
ραίτητες πρωτοβουλίες μέσα στο επόμενο 
διάστημα. Συγκεκριμένα, 78% σχεδιάζουν 
σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία και 
τα δεδομένα το επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ 
63% θα αναλάβουν μια νέα πρωτοβουλία για 
τον ολοκληρωμένο μετασχηματισμό των επι-
χειρήσεών τους.

Η τεχνολογία και τα δεδομένα στην 
κορυφή της ατζέντας των ελλήνων 
CEOs       

Όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διευ-
θύνοντες σύμβουλοι στην Ελλάδα ανα-

φέρουν την επιτάχυνση της τεχνολογίας και 
την ψηφιακή καινοτομία ως τη σημαντικότερη 
τάση που επηρεάζει την επιχείρησή τους, ενώ 
αναγνωρίζουν, επίσης, την κρισιμότητα των 
επιπτώσεων των μεταβαλλόμενων προσδο-
κιών και εμπειριών των καταναλωτών (53%), 
αλλά και των προκλήσεων που δημιουργεί η 
κλιματική αλλαγή (44%). Ακολουθούν τα ανα-
δυόμενα νέα επιχειρηματικά μοντέλα (41%), οι 
αλλαγές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυ-
σίδες (31%) που προκάλεσε η πανδημία, αλλά 
και οι γεωπολιτικές αλλαγές (31%). 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, δύο στους τρεις 

επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων 
(66%, έναντι 38% παγκοσμίως) δηλώνουν ότι 
οι αλλαγές που σχεδιάζουν θα επικεντρω-
θούν στις διαδικασίες καινοτομίας. Αισθητά 
μικρότερη βαρύτητα σκοπεύουν να δώσουν σε 
ζητήματα όπως οι αλλαγές στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων για την κατανομή / διάθεση 
κεφαλαίων και η εφοδιαστική αλυσίδα (34%) ή 
η διαχείριση κινδύνων (31%).  Παρότι το ζήτη-
μα της καινοτομίας κυριαρχεί σαφώς στη με-
τασχηματιστική ατζέντα των ελλήνων CEOs, 
τα θέματα που συνδέονται με το ανθρώπινο 
στοιχείο –ανθρώπινο δυναμικό και ταλέντο 
(25%), ηγεσία (25%), οργανωτική δομή (16%) 
και εταιρική κουλτούρα και σκοπός (28%)– 
συνδυαστικά συγκεντρώνουν την προσοχή 
ενός επίσης σημαντικού μεριδίου των CEOs. 
Την ίδια ώρα, οι επικεφαλής των ελληνικών 
επιχειρήσεων εμφανίζονται λιγότερο ικανο-
ποιημένοι από τους ομολόγους τους σε άλλες 
χώρες, όσον αφορά τις επιδόσεις τους σε σχε-
τικούς δείκτες, όπως η οικοδόμηση εμπιστο-
σύνης μεταξύ των εργαζόμενων, η ύπαρξη και 
αναγνώριση ενός σαφούς εταιρικού σκοπού 
ή η δημιουργία ομάδων με διαφορετικότητα 
και χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα.

Σημαντική, αλλά όχι άμεση 
προτεραιότητα η δημιουργία 
μακροπρόθεσμης αξίας σήμερα 
–ψηλά τα ζητήματα κλιματικής 
αλλαγής

Η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, δη-
λαδή η επιδίωξη της βελτιστοποίησης της οι-
κονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
αξίας της επιχείρησης μακροπρόθεσμα, και η 
προετοιμασία της για τη μετάβαση σε ένα πιο 
βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, βρίσκεται στο 
επίκεντρο του εταιρικού  μετασχηματισμού 
διεθνώς. 

Προτεραιότητα η τεχνολογία  
για τους έλληνες CEOs 
ΕΡΕΎΝΆ EY
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Οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσε-
ων αντιλαμβάνονται τη στροφή αυτή, καθώς 
εκφράζουν, σε υψηλά ποσοστά, τη βεβαιότητα 
ότι θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές 
προς αυτήν την κατεύθυνση στη διάρκεια της 
επόμενης πενταετίας, ενώ ένας στους τρεις 
περιλαμβάνει τη δημιουργία μακροπρόθεσμης 
αξίας και τη σύνταξη σχετικών εταιρικών ανα-
φορών μεταξύ των ικανοτήτων που πρέπει 
να διαθέτουν τα διευθυντικά στελέχη. Δεν 
φαίνεται, όμως, να θεωρούν το ζήτημα αυτό 
ως άμεση προτεραιότητα. Μόλις 13%, έναντι 
27% στην Ευρώπη και 35% στον υπόλοιπο κό-
σμο, αναφέρουν την «τάση προς την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και τον καπιταλισμό των 
ενδιαφερόμενων μερών» μεταξύ των τριών 
τάσεων με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στις 
επιχειρήσεις τους.  

Αντίθετα, σε ένα πολύ υψηλότερο ποσο-
στό (44%) θεωρούν ότι επηρεάζονται άμεσα 
από τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής 
και της βιωσιμότητας, ενώ ένας στους πέντε 
(22%) θεωρεί ότι η επιτυχημένη επιχείρηση 
του μέλλοντος θα είναι πρωτίστως βιώσιμη 
και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Οι μεταβαλλόμενες συνήθειες και 
προσδοκίες των καταναλωτών 
δεν φαίνεται να κινητοποιούν τους 
έλληνες CEOs 

Όπως και οι ομόλογοί τους παγκοσμίως, οι 
έλληνες διευθύνοντες σύμβουλοι κατα-

τάσσουν τις δραστικές αλλαγές στις συνήθει-
ες, τις προσδοκίες και τις εμπειρίες των κατα-
ναλωτών ως τη δεύτερη σημαντικότερη τάση 
που επηρεάζει σήμερα την επιχείρησή τους. 
Κατατάσσουν, επίσης, υψηλότερα από τους 
διευθύνοντες συμβούλους παγκοσμίως, την 
ικανότητα κατανόησης του καταναλωτή μέσω 
άμεσων εμπειριών, μεταξύ των χαρακτηρι-
στικών ενός αποτελεσματικού CEO. Ωστόσο, 
μόνο ένας στους τρεις (34%) περιλαμβάνει τις 
αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και 
υπηρεσιών της επιχείρησής του μεταξύ των 
πρωτοβουλιών που θα αναλάβει στο επόμενο 
δωδεκάμηνο, και μόλις 16%, έναντι 31% παγκο-
σμίως και 36% στην Ευρώπη, δηλώνουν ότι 
θα προβούν σε κάτι τέτοιο κατά την επόμενη 
τριετία. Πρόκειται για μια επιλογή υψηλού ρί-
σκου, καθώς οι αλλαγές στη συμπεριφορά των 
καταναλωτών είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα 

και οι επιπτώσεις τους για τις επιχειρήσεις 
δεν θα εξαντληθούν σε διάστημα λίγων μηνών.

Υστέρηση στη δημιουργία και τη 
διαχείριση οικοσυστημάτων    

Ο ι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσε-
ων είναι, επίσης, λιγότερο ικανοποιημέ-

νοι από τους συναδέλφους τους παγκοσμίως 
σε σχέση με την ανάπτυξη οικοσυστημάτων 
και την ένταξή τους στη στρατηγική της επι-
χείρησης, διαπιστώνοντας ελλείψεις σε μια 
σειρά από επιμέρους τομείς. Παράλληλα, μόλις 
6% ορίζουν την επιτυχημένη επιχείρηση του 
μέλλοντος ως «ενσωματωμένη σε οικοσυστή-
ματα». Ωστόσο, οκτώ στους δέκα (81%, έναντι 
47% παγκοσμίως και στην Ευρώπη) δηλώνουν 
ότι προχωρούν σε σημαντικές επενδύσεις 
για την ανάπτυξη και διαχείριση συνεργασι-
ών στο πλαίσιο ενός οικοσυστήματος, για να 
καλύψουν την υστέρηση αυτή. 

Ανάληψη ρίσκου και στήριξη από 
το διοικητικό συμβούλιο και τους 
μετόχους - προβληματισμοί για την 
καταλληλότητα της διευθυντικής 
ομάδας

Ο ι έλληνες CEOs αναγνωρίζουν την ανά-
γκη να προχωρήσουν σε επενδύσεις 

που θα ενισχύσουν τον μετασχηματισμό των 
επιχειρήσεών τους, ακόμη και όταν αυτές συ-
νεπάγονται έντονο στοιχείο ρίσκου. Ωστόσο, 
μόλις 16%, έναντι 46% παγκοσμίως, δηλώνουν 
ότι έχουν την υποστήριξη των μετόχων για 
στρατηγικές επενδύσεις που ενέχουν βραχυ-
πρόθεσμο ρίσκο, ενώ στο ίδιο ποσοστό, έναντι 
39% παγκοσμίως, εκτιμούν ότι η διευθυντική 
τους ομάδα συμφωνεί ομόφωνα για τους πι-
θανούς επενδυτικούς κινδύνους και οφέλη. 

Εμφανίζονται, επίσης, λιγότερο σίγουροι, σε 
σχέση με τους συναδέλφους τους παγκοσμί-
ως, ως προς τον βαθμό στον οποίον η δομή, η 
εμπειρία και οι δυνατότητές της διευθυντικής 
τους ομάδας μπορούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις και τις αναδυόμενες ευκαιρίες της 
επόμενης πενταετίας, αλλά και μετέπειτα: το 
44% των ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι κάτι 
τέτοιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό, έναντι 52% 
παγκοσμίως και 60% στην Ευρώπη, ενώ το 
31% του ελληνικού δείγματος εκτιμά ότι αυτό 
ισχύει σε περιορισμένο βαθμό, σε αντίθεση 
με 13% του παγκόσμιου και 5% του ευρωπαϊ-

κού δείγματος.Ως σημαντικότερη απαραίτητη 
αλλαγή στη διευθυντική ομάδα προκρίνουν 
τη δημιουργία νέων ρόλων που θα ανταπο-
κρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιταγές της 
αγοράς, ενώ, την ίδια ώρα, εκτιμούν, με μεγάλη 
πλειοψηφία (91%), ότι αυτή θα πρέπει να επι-
κεντρωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Οι προτάσεις της ΕΥ

Μ ε βάση τις απόψεις που καταθέτουν οι 
επικεφαλής των επιχειρήσεων, η έρευ-

να καταλήγει σε μια σειρά από προτάσεις που 
θα βοηθήσουν τους έλληνες CEOs να γεφυ-
ρώσουν το «χάσμα» μεταξύ των διαπιστώσε-
ων, των προθέσεων και της υλοποίησης των 
μετασχηματιστικών τους σχεδίων, όπως η 
ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την ηγεσία και 
σχεδίου επιχειρηματικού μετασχηματισμού, 
η δημιουργία του ρόλου του διευθυντή Εται-
ρικής Κουλτούρας (Chief Culture Officer), η 
δημιουργία πλέγματος οικοσυστημάτων, και 
η τοποθέτηση του ανθρώπινου στοιχείου στο 
επίκεντρο των διαδικασιών καινοτομίας και 
λήψης αποφάσεων.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κ. 
Παναγιώτης Παπάζογλου, δήλωσε: «Η έρευνα 
της ΕΥ, CEO Imperative Study 2021, την οποία 
φέτος πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά και 
στην Ελλάδα, διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία 
των CEOs παγκοσμίως αντιλαμβάνονται το 
μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπί-
ζουμε και θέτουν τον μετασχηματισμό των 
επιχειρήσεών τους ως πρώτη προτεραιότητα. 
Οι έλληνες CEOs ευθυγραμμίζονται με τους 
ομολόγους τους παγκοσμίως, εστιάζοντας 
στα ζητήματα της τεχνολογίας και των δεδο-
μένων. Θα πρέπει, όμως, να δώσουν εξίσου 
μεγάλη βαρύτητα και σε ζητήματα όπως η 
δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, οι συ-
νεργασίες σε ένα πλαίσιο οικοσυστημάτων 
και η ανάγκη μεγαλύτερης έμφασης στον 
πελάτη και στον εργαζόμενο. Ευελπιστούμε 
ότι η μελέτη αυτή θα συμβάλει στο εγχείρημα 
του μετασχηματισμού των ελληνικών επιχει-
ρήσεων, που σήμερα αποτελεί προϋπόθεση 
για να αναπτυχθούν και να διακριθούν στον 
παγκόσμιο επιχειρηματικό στίβο. Η αναβολή 
των αποφάσεων και των πρωτοβουλιών για 
τον μετασχηματισμό των ελληνικών επιχει-
ρήσεων δεν αποτελεί, πλέον, επιλογή». 
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Eνισχυμένη η ελκυστικότητα  
της Ελλάδας  
ως επενδυτικού προορισμού

Σ ε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιό-
τητας, ισχυρού ανταγωνισμού και νέων 
παραμέτρων, όπως οι πιέσεις για πε-

ρισσότερη και πιο βιώσιμη ανάπτυξη και η επι-
τάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας, 
που επηρεάζουν σημαντικά τις επενδυτικές 
αποφάσεις, η εικόνα της παγκόσμιας επενδυ-
τικής κοινότητας για την ελκυστικότητα της 
Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού βελ-
τιώνεται σημαντικά. 7 στους 10 επενδυτές 
αναγνωρίζουν ότι η χώρα ακολουθεί σήμερα 
μια αποτελεσματική πολιτική προσέλκυσης 
επενδύσεων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να εκτιμούν ότι χρειάζονται 
παρεμβάσεις σε μια σειρά από κρίσιμους το-
μείς, για να βελτιωθεί περαιτέρω το επενδυτι-
κό κλίμα. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα 
της τρίτης κατά σειρά μεγάλης έρευνας της ΕΥ 
Ελλάδος, «EY Attractiveness Survey, Ελλάδα 
2021», με θέμα την ελκυστικότητα της χώρας 
ως επενδυτικού προορισμού, η οποία διενερ-
γήθηκε μέσω online ερωτηματολογίων από τη 
Euromoney για λογαριασμό της EY, μεταξύ 29 
Μαρτίου και 28 Απριλίου 2021. 

Η έρευνα αποτελεί αυτόνομο μέρος του ευ-
ρύτερου προγράμματος EY Attractiveness, 
μιας σειράς ερευνών που διεξάγει η ΕΥ σε 
παγκόσμιο επίπεδο και αναλύει τις επιδόσεις 
της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων τα 
τελευταία χρόνια, ενώ, παράλληλα, καταγρά-
φει τις απόψεις της επενδυτικής κοινότητας 
για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της 
Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, με βά-
ση ένα δείγμα 253 στελεχών μεγάλων ξένων 
επιχειρήσεων. 

Την επίσημη παρουσίαση της έρευνας έκα-
νε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, 
κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, στην εναρκτή-
ρια συνεδρία του 4th InvestGR Forum 2021: 
Reforming the Greek Economy, την Τετάρτη 
14 Ιουλίου 2021. 

Βελτιώθηκε αισθητά η συμμετοχή 
της χώρας στις ευρωπαϊκές άμεσες 
ξένες επενδύσεις 

Σύμφωνα με το ΕΥ European Investment 
Monitor, μια εκτεταμένη βάση δεδομέ-

νων που επεξεργάζεται η ΕΥ, ο αριθμός των 
άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) που κα-
τευθύνθηκαν στην Ελλάδα το 2020 αυξήθηκε 
κατά 77%, την ώρα που οι επενδύσεις στην 
Ευρώπη κατέγραφαν μείωση κατά 13%. Η Ελ-
λάδα απορρόφησε το 0,70% των ευρωπαϊκών 
ΑΞΕ το 2020, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου 
όρου των δύο τελευταίων δεκαετιών, αλλά 
ακόμα συγκριτικά χαμηλό σε σχέση με τον 
πληθυσμό και το ΑΕΠ της χώρας. Η επίδοση 
αυτή κατατάσσει τη χώρα στην 23η θέση για 
το 2020, έναντι της 29ης το 2019 και της 35ης 
που κατείχε το 2018. Το 28% των επενδύσεων 
κατευθύνθηκαν στον κλάδο των υπηρεσιών 
προς επιχειρήσεις και επαγγελματικών υπη-
ρεσιών, ενώ το 23% στις υπηρεσίες λογισμικού 
και πληροφορικής, δυο δυναμικούς κλάδους 
έντασης γνώσης. 

Η εικόνα της ελκυστικότητας της 
Ελλάδας βελτιώνεται σημαντικά

Μ ετά τη στάση αναμονής της επενδυτικής 
κοινότητας και της παγίωσης της θετι-

κής εικόνας που κατέγραψε η περσινή έρευνα 
εν μέσω της πανδημίας, το 2021 η διάθεση των 
επενδυτών απέναντι στη χώρα βελτιώνεται 
ουσιαστικά σε όλους τους κρίσιμους δείκτες. 
Είναι, δε, σημαντικό ότι η βελτίωση προέρχεται 
σε μεγάλο βαθμό και από επιχειρήσεις που δεν 
έχουν μέχρι σήμερα παρουσία στη χώρα, με 
την απόσταση, που παραδοσιακά χωρίζει τις 
απόψεις τους από αυτές των εγκατεστημένων 
στη χώρα επιχειρήσεων, να μειώνεται. 

Το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η εικόνα 
της χώρας ως πιθανού επενδυτικού προ-
ορισμού έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρό-
νο εκτινάχθηκε από 38% σε 62%, ενώ τρεις 
στους τέσσερις επενδυτές (75%) αναμένουν 
περαιτέρω βελτίωση την επόμενη τριετία, το 
υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών όπου 
πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες έρευνες φέ-
τος. Συγχρόνως, 71% των επιχειρήσεων, από 
62% το 2020 και 50% το 2019, πιστεύουν ότι η 
χώρα μας ακολουθεί, σήμερα, μια ελκυστική 
πολιτική για τις επενδύσεις. Η συνεχιζόμε-
νη αύξηση του ποσοστού αυτού υποδηλώ-
νει ότι οι επενδυτές δεν αποδίδουν, πλέον, 

τη σταθερά βελτιούμενη εικόνα της χώρας 
στην αλλαγή της συγκυρίας και τη λήξη μιας 
περιόδου αστάθειας και αβεβαιότητας, αλλά 
στην ύπαρξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
προσέλκυσης επενδύσεων. 

Η θετική αυτή εικόνα μεταφράζεται και σε 
διάθεση για υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα, 
καθώς 34% των ερωτώμενων, έναντι 28% το 
2020, δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν 
στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο.

Αλλαγές στην ποιοτική σύνθεση 
των επενδύσεων

Σ την πρώτη θέση, ως προς το είδος των 
προγραμματιζόμενων επενδύσεων, πα-

ραμένουν τα γραφεία πωλήσεων και μάρκε-
τινγκ (33%), δραστηριότητα με σχετικά χαμηλή 
προστιθέμενη αξία. Ωστόσο, ακολουθούν στη 
δεύτερη θέση η έρευνα και ανάπτυξη (18%) και 
η βιομηχανία (18%), δυο δραστηριότητες όπου 
η χώρα πρέπει να δώσει έμφαση τα επόμενα 
χρόνια. 

Διαφοροποιημένες είναι και οι απόψεις 
των επενδυτών ως προς τους κλάδους που θα 
αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη της ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα 
χρόνια. Ενώ πάνω από τους μισούς (51%, από 
52% πέρσι και 69% το 2019) εξακολουθούν να 
θεωρούν ότι ο τουρισμός, κατά κύριο λόγο, θα 
τροφοδοτήσει την ανάπτυξη, ένας στους τέσ-
σερις (26%, από 14% πέρσι) αναφέρει την ψη-
φιακή οικονομία, ενώ ακολουθούν τα logistics 
και τα κανάλια διανομής (25%) και η ενέργεια 
και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (21%). 

Κλιματική αλλαγή και ψηφιακή 
οικονομία

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση ανα-
δεικνύονται σε σημαντικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις. 
Δύο στις τρεις επιχειρήσεις (64%) ανέφεραν 
ότι θα δίνουν πλέον μεγαλύτερη σημασία σε 
ζητήματα βιωσιμότητας όταν λαμβάνουν τις 
επενδυτικές τους αποφάσεις, ενώ τρεις στους 
τέσσερις (76%) δήλωσαν ότι οι ισχυρές πολι-
τικές βιωσιμότητας και καθαρής τεχνολογίας 
επηρεάζουν σημαντικά την απόφασή τους να 

EY
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επενδύσουν στην Ελλάδα. Πιο σύνθετη εικόνα 
παρουσιάζει η αξιολόγηση της χώρας σε ό,τι 
αφορά παραμέτρους που συνδέονται με την 
τεχνολογία. Η Ελλάδα αξιολογείται θετικά 
ως προς τη διαθεσιμότητα εργατικού δυνα-
μικού με τεχνολογικές δεξιότητες (76%) και 
την υποστήριξη από κυβερνητικούς φορείς 
και τις ρυθμιστικές αρχές για την υλοποίηση 
των ψηφιακών στόχων (75%), αντανακλώντας 
την αναγνώριση των προσπαθειών για την ψη-
φιοποίηση του κράτους. Αντίθετα, χαμηλότερα 
είναι τα επίπεδα ικανοποίησης ως προς την 
προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιο-
κτησίας (45%) και τον ρυθμό εισαγωγής και 
λειτουργίας των δικτύων 5G (43%). 

Ισχυρά χαρτιά και ανασταλτικοί 
παράγοντες

Ω ς σημαντικότερα στοιχεία της ελκυστι-
κότητας της χώρας αναδεικνύονται, και 

φέτος, η ποιότητα ζωής (78%), οι υποδομές 
μεταφορών και logistics (76%), οι υποδομές 
τηλεπικοινωνιών και οι ψηφιακές υποδομές 
(73%), καθώς και το επίπεδο των δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού (70%). Στον αντί-
ποδα, λιγότερο θετικά αξιολογούνται η φορο-
λογία των επιχειρήσεων (42%) και η ευελιξία 
της εργατικής νομοθεσίας (47%). 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας και η 
διαχείρισή της από την Ελλάδα

Π εριορισμένες είναι οι αρνητικές επιπτώ-
σεις της πανδημίας στα επενδυτικά σχέ-

δια, καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
είτε δεν έχουν αλλάξει τα επενδυτικά τους 
σχέδια (61%) είτε τα έχουν αυξήσει (9%), ενώ 
29% έχουν αναβάλει τις προγραμματισμένες 
επενδύσεις τους μέχρι το 2022 ή αργότερα. 
Την ίδια ώρα, 57% των ερωτώμενων δήλωσαν 
ότι η διαχείριση της κρίσης του Covid-19 από 
την Ελλάδα έχει επηρεάσει θετικά την άποψή 
τους για την ελκυστικότητά της ως επενδυτι-
κού προορισμού. 

Προτεραιότητες για να ενισχυθεί η 
ελκυστικότητα της χώρας

Σ την πρώτη θέση μεταξύ των τομέων όπου 
πρέπει να συνεχίζει να εστιάζει η χώρα 

για να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα βρίσκε-
ται η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος 
και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυνα-
μικού (38%). Ακολουθούν η υποστήριξη των 
κλάδων υψηλής τεχνολογίας και της καινο-
τομίας σε τομείς όπως η καθαρή τεχνολογία, 
η υγεία, τα logistics, τα έξυπνα δίκτυα κ.λπ. 
(33%), καθώς και η μείωση του φορολογικού 
και ασφαλιστικού κόστους (33%). 

Τέλος, ένα εντυπωσιακό 86% των επιχει-
ρήσεων, περιλαμβανομένου του 62% των 
επιχειρήσεων που δεν έχουν μέχρι σήμερα 
παρουσία στην Ελλάδα, δηλώνουν ότι θα ήταν 
πιο πρόθυμες να επενδύσουν στη χώρα, αν 
αντιμετωπιστούν τα αρνητικά σημεία που 
λειτουργούν σήμερα αποτρεπτικά.

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης 
εκφράζει στην έρευνα την άποψή του αναφο-
ρικά με τη βελτίωση της εικόνας της χώρας, 
τονίζοντας: «Η έρευνα της ΕΥ για το 2021 είναι 
σαφές πως εδραιώνει την Ελλάδα ως ελκυ-
στικό επενδυτικό προορισμό. Όχι μόνο γιατί 
την κατατάσσει, για πρώτη φορά, μεταξύ των 
10 περισσότερο υποσχόμενων ευρωπαϊκών 
χωρών για νέα εγχειρήματα. Αλλά και γιατί 
σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν σε αυτήν θεωρούν την εικόνα 
της βελτιωμένη συγκριτικά με το προηγούμε-
νο έτος, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε 
η πανδημία. Ενώ πάνω από το ένα τρίτο των 
εταιρειών απαντούν ότι σχεδιάζουν να ανα-
πτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές 
τους στη χώρα μας».

Τις απόψεις τους για τη σημασία των ξέ-
νων επενδύσεων για την Ελλάδα εκφράζουν, 
επίσης, στην έρευνα οι υπουργοί κ. Χρήστος 
Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών, Άδωνις 
Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Κώστας Σκρέκας, υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Τσακλόγλου, 
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής 
Ασφάλισης, ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, καθώς και 
οι κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος 
του ΣΕΒ και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, και Νίκος Βέττας, 

γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Μια σημαντική ευκαιρία

Παρουσιάζοντας την έρευνα, ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κ. Παναγιώ-

της Παπάζογλου, δήλωσε: «Η φετινή έρευνα 
της ΕΥ καταγράφει σημαντική βελτίωση, τόσο 
ως προς τον αριθμό των ΑΞΕ που ανακοινώ-
θηκαν όσο και ως προς τις αντιλήψεις της 
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας σχετικά 
με την ελκυστικότητα της χώρας ως επεν-
δυτικού προορισμού. Την ίδια ώρα, το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δίνοντας ιδι-
αίτερη έμφαση στους τομείς της ψηφιακής οι-
κονομίας και της πράσινης μετάβασης, μπορεί 
να συμβάλει καθοριστικά στην προσέλκυση 
επενδύσεων, ώστε να καλυφθεί το μεγάλο 
επενδυτικό κενό της τελευταίας εικοσαετίας. 
Η χώρα μας γιορτάζει φέτος 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση. Στα χρόνια αυτά, 
κερδίσαμε σημαντικές κατακτήσεις, αλλά 
χάσαμε και πολλές ευκαιρίες. Τη σημερινή 
μοναδική ευκαιρία δεν έχουμε την πολυτέ-
λεια να την αφήσουμε να χαθεί. Η πολιτεία, οι 
ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και η κοινωνία 
ευρύτερα, πρέπει να κινητοποιηθούν γρήγορα 
σήμερα σε μια μάχη που, αν την κερδίσουμε, 
μπορεί να καθορίσει την τύχη της Ελλάδας 
για τις επόμενες γενιές». 

Οι προτάσεις της ΕΥ για την ενίσχυση της 
ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού 
προορισμού εστιάζουν στις δεξιότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη του 
τομέα της τεχνολογίας, τη βιωσιμότητα και 
την κλιματική αλλαγή, το φορολογικό και 
ασφαλιστικό κόστος, τα πακέτα τόνωσης της 
οικονομίας, το αναδυόμενο νέο μοντέλο εργα-
σίας, τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, τη 
διαχείριση κρίσεων και την υγεία, την ενίσχυ-
ση των επενδύσεων στην περιφέρεια και την 
ανάγκη εστίασης της οικονομικής διπλωματί-
ας σε συγκεκριμένους αναδυόμενους τομείς.

Η πλήρης έκδοση της έρευνας είναι δι-
αθέσιμη στο https://www.ey.com/el_gr/
attractiveness/21/ereyna-ey-gia-tis-ameses-
ksenes-ependyseis-stin-ellada-2021.
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Ο έλληνας καταναλωτής αλλάζει 
στη μετά-Covid εποχή

Ε ξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα σχε-
τικά με τις αλλαγές στη συμπεριφορά, 
τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των 

ελλήνων καταναλωτών κατά τη διάρκεια και 
μετά την πανδημία του Covid-19 περιλαμβά-
νει η έρευνα «Future Consumer Index Ελλάδα 
2021», που παρουσίασε η ΕΥ Ελλάδος. Η έρευ-
να διεξήχθη με τη συνεργασία της MRB, σε 
δείγμα ελλήνων καταναλωτών, μεταξύ 9 και 
15 Απριλίου 2021. Η εγχώρια καταναλωτική 
έρευνα αποτελεί μέρος της ευρύτερης παγκό-
σμιας έρευνας της ΕΥ, Future Consumer Index, 
η οποία παρακολουθεί τις καταναλωτικές τά-
σεις στις σημαντικότερες αγορές του κόσμου 
μετά την πανδημία, και βρίσκεται ήδη στον 6ο 
κύκλο της.

Κούραση από τα περιοριστικά 
μέτρα, αλλά και φόβος για το 
μέλλον

Ο ι έλληνες αναδεικνύονται αισθητά πιο 
απαισιόδοξοι από τους καταναλωτές άλ-

λων χωρών ως προς τις εκτιμήσεις τους για 
το πότε θα σταματήσει ο φόβος της πανδημίας 
να επηρεάζει τον τρόπο ζωής τους. 

Οι έλληνες καταναλωτές βιάζονται να επα-
νέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας και δη-
λώνουν πιο έτοιμοι από τους καταναλωτές 
άλλων χωρών να επαναλάβουν μια σειρά 
από δραστηριότητες που είχαν ανασταλεί, 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, εξαιτίας 
της πανδημίας. Ωστόσο, το 59% των ελλήνων 

ΕΡΕΎΝΆ EY
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εκτιμούν πως ο φόβος της πανδημίας θα συ-
νεχίσει να είναι μαζί μας για πάνω από ένα 
χρόνο ακόμη –μια πιο απαισιόδοξη εκτίμηση 
σε σχέση με άλλες περιοχές ή χώρες που κα-
λύπτει η παγκόσμια έρευνα της EY. 

Οι ανησυχίες για την οικονομία στο 
επίκεντρο 

Ο ι επιπτώσεις της πανδημίας φαίνεται να 
ανησυχούν τους έλληνες περισσότερο 

από τους καταναλωτές σε άλλες χώρες, με 
τις ανησυχίες να επικεντρώνονται, κυρίως, 
στον αντίκτυπό της στην ελληνική οικονομία 
(77%) και την κοινωνία (66%), καθώς και τη 
δυνατότητα να απολαύσουν ελεύθερα τη ζωή 
τους (71%), ενώ ακολουθούν οι επιπτώσεις 
στην προσωπική οικονομική κατάσταση (56%) 
και την υγεία της οικογένειας (53%). 

Με δεδομένη την κυρίαρχη ανησυχία για 
τον αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία, 
οι Έλληνες δηλώνουν ότι ξοδεύουν σήμερα 
λιγότερο (60%) και αγοράζουν μόνο τα απα-
ραίτητα (43%), ενώ η τιμή των προϊόντων και 
υπηρεσιών έχει γίνει μακράν το σημαντικό-
τερο κριτήριο αγοράς (67%). Η τάση αυτή δεν 
αναμένεται να αλλάξει στο εγγύς μέλλον, κα-
θώς η τιμή θα παραμείνει, με διαφορά, το ση-
μαντικότερο κριτήριο για τις αγορές και κατά 
την επόμενη τριετία (79%). Για την πλειονότητα 
των προϊόντων, οι Έλληνες θα συνεχίσουν να 
ξοδεύουν στο μέλλον τα ίδια με την περίοδο 
της πανδημίας, ενώ, στις περιπτώσεις όπου οι 
δαπάνες ενδέχεται να αλλάξουν, κατά κανόνα 
θα μειωθούν. 

Ωστόσο, σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότη-
τας για το μέλλον, αρκετοί καταναλωτές δη-
λώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 
περισσότερο για προϊόντα με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Ανάμεσα σε αυτά, περιλαμβά-
νονται προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα 
(34%), προϊόντα υψηλής ποιότητας (30%) και 
προϊόντα που υπόσχονται άνεση, πρακτικό-
τητα και ευκολία (29%). 

Παρότι βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα μετά τις 
οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, η υγεία 
των Ελλήνων και των οικογενειών τους απο-

κτά πλέον αυξημένη σημασία. Ο αντίκτυπος 
της πανδημίας στην υγεία μάς απασχολεί στην 
Ελλάδα περισσότερο απ’ ό,τι στον υπόλοιπο 
κόσμο. Για τρεις στους τέσσερις Έλληνες, ο 
τρόπος που διατηρούν τη σωματική (75%) και 
ψυχική (80%) τους υγεία έχει αλλάξει, ενώ 
παρόμοιο ποσοστό (75%) δείχνει αυξημένο 
ενδιαφέρον για την υγεία και θα κάνει υγιεινές 
επιλογές μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, ένας 
στους τέσσερις (26%) θα πλήρωνε περισσό-
τερο για προϊόντα που προωθούν την υγεία 
και την ευεξία. 

Τα brands στο μικροσκόπιο του 
έλληνα καταναλωτή

Η πανδημία έχει αλλάξει και τον τρόπο 
που οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν και 

επιλέγουν τα brands. Δύο στους πέντε (41%) 
έχουν αλλάξει τις μάρκες που αγοράζουν, είτε 
για να μειώσουν τα έξοδά τους (23%), είτε για 
να υποστηρίξουν την τοπική οικονομία, τις 
τοπικές επιχειρήσεις ή τα καταστήματα της 
γειτονιάς τους (23%), είτε έχουν στραφεί σε 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (15%). 

Την ίδια ώρα, η εμπειρία της υγειονομικής 
και οικονομικής κρίσης έχει ευαισθητοποιή-
σει τους καταναλωτές ως προς την ανάγκη οι 
επιχειρήσεις να έχουν έναν θετικό αντίκτυπο 
στην κοινωνία, αυξάνοντας τις προσδοκίες 
από τα brands. Τρεις στους τέσσερις κατα-
ναλωτές (73%) θεωρούν ότι τα brands πρέπει 
να συμπεριφέρονται με ηθικό τρόπο και σύμ-
φωνα με τις προσδοκίες της κοινωνίας, και 
δύο στους τρεις (66%) θεωρούν ότι τα brands 
έχουν την υποχρέωση να γίνουν καταλύτες 
θετικής αλλαγής στον κόσμο. Ωστόσο, μόνο 
24% των καταναλωτών δηλώνουν ότι είναι 
ικανοποιημένοι από τις υπάρχουσες δρά-
σεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν 
τα brands. 

Και εάν μία επιχείρηση μέσα από μία ενέρ-
γειά της κλονίσει την εμπιστοσύνη των κατα-
ναλωτών, οι έλληνες εμφανίζονται αποφασι-
σμένοι, και πιο έτοιμοι από τους καταναλωτές 
άλλων χωρών να την τιμωρήσουν, διακόπτο-
ντας (63%) ή μειώνοντας (51%) τις αγορές των 

προϊόντων της, παροτρύνοντας άλλους να κά-
νουν το ίδιο (47%) ή μέσω αρνητικών σχολίων 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (23%).  

Πέντε τυπολογίες του έλληνα 
καταναλωτή του αύριο

Μ ε βάση τις προτεραιότητες που οι ίδιοι 
θέτουν, οι έλληνες καταναλωτές κα-

τατάσσονται σε πέντε βασικές τυπολογίες 
(segments), που αναμένεται να κυριαρχήσουν 
στη μετά-Covid εποχή, με την κάθε μια από 
αυτές να περιλαμβάνει ανθρώπους με διαφο-
ρετική στάση και τρόπο ζωής. Οι τυπολογίες 
αυτές ευθυγραμμίζονται, σε μεγάλο βαθμό, με 
το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό δείγμα. 

Όπως είναι αναμενόμενο, η μεγαλύτερη 
τυπολογία (Affordability First, 32%) περιλαμ-
βάνει καταναλωτές που προσπαθούν να τα 
«βγάλουν πέρα», κάνοντας συνετή οικονομική 
διαχείριση. Ωστόσο, δύο τυπολογίες μικρό-
τερης απήχησης αντιπροσωπεύουν, συνδυ-
αστικά, ένα αντίστοιχο ποσοστό: εκείνοι που 
είναι ευαισθητοποιημένοι προς έναν υπέρ-
τατο σκοπό, συγκεκριμένα, τον πλανήτη και 
το περιβάλλον (Planet First, 18%), και το κοι-
νωνικό σύνολο (Society First, 14%). Η εικόνα 
συμπληρώνεται με τους καταναλωτές που 
θέτουν ως κυρίαρχο στόχο τη διασφάλιση της 
υγείας των ιδίων και των οικογενειών τους 
(Safety First, 21%) και αυτούς που αναζητούν 
εμπειρίες για να ζουν τη ζωή στο έπακρο, να 
υιοθετούν το καινούργιο και να πειραματίζο-
νται (Experience First, 16%).   

Αυξημένη ευαισθητοποίηση για 
κοινωνία και περιβάλλον, αλλά 
και απόσταση μεταξύ λόγων και 
πράξεων

Συνεπώς, παρά την οικονομική στενότητα, 
ένας στους τρεις καταναλωτές, όταν αυ-

τοπροσδιορίζεται, θέτει τον πλανήτη (18%) και 
την κοινωνία (14%) στο επίκεντρο. Παράλληλα, 
πάνω από τους μισούς (53%) δηλώνουν ότι θα 
δίνουν στο μέλλον μεγαλύτερη έμφαση στον 
περιβαλλοντικό ή στον κοινωνικό αντίκτυπο 
των προϊόντων που αγοράζουν. Οι τοποθετή-
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σεις, όμως, αυτές δεν μεταφράζονται πάντα σε 
ανάλογες καταναλωτικές επιλογές και συμπε-
ριφορές ή σε διάθεση στήριξης ή επιβράβευ-
σης των επιχειρήσεων που ευθυγραμμίζονται 
με αυτές τις επιταγές. Ακόμη και μεταξύ όσων 
αυτοπροσδιορίζονται ως Planet First, λιγότε-
ροι από ένας στους τρεις (29%) είναι πρόθυμοι 
να πληρώσουν παραπάνω για περισσότερο 
βιώσιμα αγαθά και υπηρεσίες, ενώ μεταξύ των 
Society First μόλις ένας στους πέντε (20%) θα 
ξόδευε παραπάνω για μάρκες που συνεισφέ-
ρουν στο κοινωνικό σύνολο.  

Έμφαση στις προσωπικές 
εμπειρίες και τις εξατομικευμένες 
υπηρεσίες 

Προσδιορίζοντας τη στάση και τις από-
ψεις τους για τη ζωή μακροπρόθεσμα, 

οι έλληνες προτάσσουν την επαναξιολόγηση 
του χρόνου που αφιερώνουν σε ό,τι έχει αξία 
για τους ίδιους, και μάλιστα σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τους καταναλωτές άλλων χωρών. 
Η τυπολογία των καταναλωτών που προτάσ-
σει την εμπειρία (Experience First) βρίσκεται 
στην τέταρτη θέση στην Ελλάδα, έναντι της 
πέμπτης παγκοσμίως. Την ίδια ώρα, πάνω από 
τους μισούς καταναλωτές που συμμετείχαν 
στην έρευνα (53%) αποδίδουν μεγαλύτερη ση-
μασία στην εξατομίκευση των προϊόντων και 
υπηρεσιών, στις δικές τους ανάγκες και προ-
τιμήσεις. Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις, μετά 
την πανδημία, θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτε-
ρο βάρος σε αυτή την αναδυόμενη στάση ζωής, 
που αφορά κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τις 
νεότερες γενιές.  

Στροφή στις online αγορές, αλλά και 
σοβαρές επιφυλάξεις

Τ ο σύνολο των καταναλωτών στην Ελλάδα, 
όπως και στο εξωτερικό, βίωσαν κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας δραστικές αλλαγές 
στον τρόπο που πραγματοποιούν τις αγορές 
τους, με σημαντική αύξηση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Ένας στους δύο καταναλωτές (50%) 
έχουν την πρόθεση να αυξήσουν τις online 
αγορές ορισμένων, τουλάχιστον, ειδών μα-

κροπρόθεσμα. Ωστόσο, η στροφή στο ηλεκτρο-
νικό εμπόριο, σε ένα τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα, βρήκε πολλούς καταναλωτές, αλλά 
και το λιανεμπόριο και τα κανάλια διανομής, 
απροετοίμαστους, δημιουργώντας προβλη-
ματισμό, κυρίως ως προς τις καθυστερήσεις 
(49%) και το υψηλό κόστος (47%) παράδοσης. 
Παράλληλα, αρκετοί καταναλωτές εξακολου-
θούν να βρίσκουν συγκριτικά πλεονεκτήματα 
στα φυσικά καταστήματα. 

Οι προτάσεις της ΕΥ

Ο ι αλλαγές που καταγράφει η έρευνα της 
EY είναι καταιγιστικές και καλύπτουν 

όλο το εύρος της καθημερινότητας των πο-
λιτών και, ιδιαίτερα, των καταναλωτικών 
τους συνηθειών: Πώς και από πού ψωνίζουν, 
τι αγοράζουν, πώς το καταναλώνουν, τι τους 
ανησυχεί, τι προσδοκίες και τι απαιτήσεις 
έχουν από τα brands και πώς φαντάζονται 
την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. 

Οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου και κατανα-
λωτικών ειδών που θέλουν να ξεχωρίσουν 
και να αναπτυχθούν στη μετά την πανδημία 
εποχή πρέπει να αναλύσουν προσεκτικά και 
να μελετήσουν τις αλλαγές που επέρχονται, 
να προσαρμοστούν και να επανασχεδιάσουν 
από μηδενική βάση την προσέγγιση της αγο-
ράς και των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, 
θα πρέπει:

- Σε πρώτη φάση, να προχωρήσουν άμεσα σε 
αναλυτική χαρτογράφηση της αγοράς, καθώς 
όλα φαίνεται πως έχουν αλλάξει.

- Με βάση τα νέα δεδομένα, να κατηγορι-
οποιήσουν εκ νέου το κωδικολόγιο, τους πε-
λάτες και τους τελικούς καταναλωτές τους.

- Να συσχετίσουν το κωδικολόγιό τους με 
τις κατηγορίες πελατών και να αναρωτηθούν 
αν απαιτείται και αν αξίζει όλα τα προϊόντα 
να διατίθενται σε όλα τα κανάλια ή και τους 
πελάτες.

- Να επαναξιολογήσουν ολιστικά τα διαφο-
ρετικά μοντέλα εξυπηρέτησης, όπως direct-to-
customer, direct-to-consumer, omni-channel, 
pick up, καθώς και τον συνδυασμό αυτών.

- Να διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργειών 

με άλλες εταιρείες, καθώς η λογική της συ-
νεργασίας (co-opetition) υποκαθιστά πλέον 
τη λογική του ανταγωνισμού (competition).

- Να συμμετάσχουν σε ή και να δημι-
ουργήσουν οικοσυστήματα (value chain 
ecosystems), αντί της εξάρτησής τους από 
γραμμικές αλυσίδες αξίας (linear value 
chains), για να εξασφαλίσουν και να ενισχύ-
σουν την ανθεκτικότητα της επιχείρησης.

- Να εξασφαλίσουν από άκρο σε άκρο ορατό-
τητα (E2E visibility) για ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας, με τη δημιουργία control towers, που ξε-
κινούν από το demand sensing και, διαμέσου 
όλων των κρίκων της αλυσίδας αξίας, παρα-
κολουθούν όλη την εξέλιξη μιας παραγγελίας, 
ώστε να ενδυναμώσουν το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της επιχείρησης.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, 
ο κ. Θάνος Μαύρος, εταίρος της EY Ελλάδος 
και επικεφαλής Τομέα Καταναλωτικών Προ-
ϊόντων και Λιανεμπορίου της ΕΥ στη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη, δήλωσε: «Η πανδημία 
του Covid-19 άλλαξε, κυριολεκτικά μέσα σε 
λίγα εικοσιτετράωρα, την καθημερινότητα 
όλων μας και, πολύ περισσότερο, τις συνή-
θειες, τις αντιλήψεις και τις ανησυχίες μας 
ως καταναλωτές. Κάποιες από τις αλλαγές 
αυτές ενδεχομένως θα ατονήσουν, πολλές θα 
παραμείνουν και άλλες θα ενταθούν. Η εμπει-
ρία μας, ωστόσο, δείχνει ότι αλλαγές τέτοιου 
μεγέθους και διάρκειας σπάνια αναστρέφο-
νται πλήρως. Καμία επιχείρηση δεν έχει την 
πολυτέλεια να αγνοήσει τις μεταβολές αυτές, 
αν θέλει να παραμείνει χρήσιμη και σχετι-
κή με τις προσδοκίες των καταναλωτών. Η 
ΕΥ Ελλάδος, με την έρευνα αυτή, θέτει στη 
διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων ένα 
πολύτιμο εργαλείο για να αναλύσουν και να 
κατανοήσουν τις νέες τάσεις, ώστε να αναπτύ-
ξουν νέες δυνατότητες για να προσεγγίσουν 
την αγορά και τους καταναλωτές του αύριο».

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πλή-
ρη έρευνα στο: https://www.ey.com/el_gr/
future-consumer-index/kathos-o-ellinas-
katanalotis-allazei-poso-etoimi-einai-i-
epixeirisi-sas-na-antapokrithei.
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TMT & Cybersecurity 
Practice από την CPA Law 
και την KPMG

Η Σοφία Γρηγοριάδου, Managing Partner, 
o Θεοδόσης Τόμπρας, Partner, αντί-
στοιχα, της CPA Law και ο Θοδωρής 

Στεργίου, αναπληρωτής γενικός διευθυντής, 
Cyber Security Services της KPMG, περιγρά-
φουν τι πρωτοποριακό κομίζει στην αγορά 
νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών το 
νέο TMT & Cybersecurity Practice που ανακοί-
νωσε η CPA Law σε συνεργασία με την KMPG 
και γιατί αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στις 
τηλεπικοινωνίες, την τεχνολογία, την πληρο-
φορική και την κυβερνοασφάλεια στη χώρα 
μας.

Τον Ιανουάριο του 2021 η δικηγορική εται-
ρεία «Παπακωστόπουλος - Γρηγοριάδου και 
Συνεργάτες (CPA Law)» ανακοίνωσε, σε συ-
νεργασία με την KPMG, την έναρξη ενός νέου 
τομέα εξειδίκευσης, των τηλεπικοινωνίων, 

της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας. 
Πρόκειται για έναν νεωτερισμό σε ό,τι γνω-
ρίζαμε μέχρι σήμερα στον χώρο των νομικών 
υπηρεσιών, καθώς η CPA Law και η KPMG φι-
λοδοξούν μέσα από αυτή την κοινή πρόταση 
να καλύψουν διεπιστημονικά τον χώρο αυτό, 
και όχι αποσπασματικά όπως είναι ο κανόνας 
μέχρι σήμερα.

Η Σοφία Γρηγοριάδου, Managing Partner 
της CPA Law, εξηγεί το όραμα πίσω από αυτή 
την πρωτοπορία: «Η CPA Law, μέλος του διε-
θνούς δικτύου νομικών υπηρεσιών της KPMG, 
επεδίωκε διαχρονικά να προσφέρει όχι μόνον 
νομικές συμβουλές, αλλά ολοκληρωμένες 
λύσεις σε σύνθετα ζητήματα, καθιστώντας 
τις διαλειτουργικές και διεπιστημονικές ομά-
δες της CPA Law και της KPMG μια αξιόπιστη 
επιλογή για τους εντολείς μας». Πρόκειται 

για μια σύνθεση νομικών και συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών και διαχείρισης συμβάντων 
και κρίσεων, που, αφενός, παρέχονται με 
τα υψηλά standards της KMPG, αφετέρου, 
έχουν τη δυνατότητα να παρέχονται ενιαία 
σε περισσότερες από 80 χώρες, όπου δηλαδή 
η KPMG είναι σε θέση να παράσχει και νομικές 
υπηρεσίες μέσω του δικτύου KPMG Global 
Legal Services (GLS). «Η έλευση και προσθήκη 
στην ομάδα μας του Θεοδόση Τόμπρα, πρώην 
επικεφαλής νομικού συμβούλου της Wind, 
σε συνδυασμό με την εδραιωμένη θέση της 
KPMG στην ελληνική αγορά των υπηρεσιών 
τεχνολογίας, συμμόρφωσης και κυβερνοα-
σφάλειας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες 
forensic και διαχείρισης κρίσεων, μας έδωσε 
τη δυνατότητα να εξελίξουμε αυτή την διεπι-
στημονική συνεργασία και να διαμορφώσουμε 

KPMG
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ένα διεπιστημονικό τομέα εξειδίκευσης που 
θεωρούμε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ 
ακόμα και στο εξωτερικό συναντάται σπανίως 
οργανωμένος με τον τρόπο αυτό».

Καταλύτης για τον νέο αυτό τομέα εξειδί-
κευσης αποτελεί η αυξημένη ζήτηση για διεπι-
στημονικές, νομικές, τεχνικές και συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες στον χώρο της τεχνολογίας, 
της πληροφορικής και της κυβερνοασφάλειας. 
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Στεργίου, «οι ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες και τάσεις ψηφιακού 
μετασχηματισμού των οργανισμών, με την 
παράλληλη αναβάθμιση των δικτύων επικοι-
νωνίας (π.χ. μέσω 5G κ.λπ.), αφενός, αποτε-
λούν μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία 
ανάπτυξης και αυτοματοποίησης λειτουργιών, 
αφετέρου, διαμορφώνουν και ανασυνθέτουν 
εκ βάθρων το πλαίσιο απειλών κυβερνοασφά-
λειας, όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Λόγω 
αυτών των παραγόντων δεν είναι πλέον εφι-
κτό, αλλά ούτε και δόκιμο, να διαχωρίζουμε 
τις τεχνολογικές υπηρεσίες από τις νομικές, 
μιας και κανονισμοί, νόμοι, τεχνολογία και 
επιχειρησιακές απαιτήσεις δημιουργούν 
ένα επιχειρηματικό πλαίσιο και περιβάλλον 
το οποίο κάνει επιτακτική την ανάγκη διε-
πιστημονικών υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
οποία έχει αναδείξει, με σωρεία κανονισμών 
και οδηγιών, την έννοια της επιχειρησιακής 
συνέχειας και ανθεκτικότητας (resilience) 
σε όλα τα επίπεδα και γραμμές άμυνας των 
οργανισμών, έναντι της μονοδιάστατης αντι-
μετώπισης των θεμάτων που μέχρι σήμερα 
γνωρίζαμε».

«Ως εκ τούτου, δεν προσπαθήσαμε να σχε-
διάσουμε μια πρόταση εν κενώ» λέει ο Θεο-
δόσης Τόμπρας, «απλά αφουγκραστήκαμε ένα 
κενό στην αγορά και μια αυξημένη ανάγκη 
στη ζήτηση ολοκληρωμένων, διεπιστημονι-
κών και επιχειρηματικά ολοκληρωμένων 
λύσεων». Οδηγός γι’ αυτή την ανάγκη είναι 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός που διαπερνά 
κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγαλύτερη, και ορ-
γανισμό, ιδιωτικό ή δημόσιο. Με την εμπειρία 

περισσοτέρων από 15 χρόνια σε in-house ρό-
λους, ο Θεοδόσης σχολιάζει: «Ο τεχνολογικός 
αυτός μετασχηματισμός δρα ως καταλύτης 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά ακό-
μη περισσότερο δρα ως καταλύτης και στην 
παροχή και τη μορφή και τον τρόπο παροχής 
των professional services, είτε πρόκειται για 
νομικές υπηρεσίες είτε για ευρύτερα συμβου-
λευτικές υπηρεσίες. Πλέον, οι επιχειρήσεις 
αναζητούν ολοκληρωμένες (turn key) λύσεις 
και όχι απλά μια νομική συμβουλή. Η απαίτη-
ση αυτή, καταρχάς, έχει θέσει υπό πίεση τις 
νομικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων και ορ-
γανισμών που καλούνται να μεταλλάξουν το in 
house μοντέλο παροχής νομικών υπηρεσιών 
και να το φέρουν πιο κοντά στο επιχειρηματι-
κό λειτουργικό μοντέλο, αλλά κατ’ επέκταση η 
απαίτηση αυτή μεταλλάσσει το ζητούμενο και 
για τις ίδιες τις δικηγορικές εταιρείες». Ειδικά 
στον χώρο της τεχνολογίας, της πληροφορικής 
και των τηλεπικοινωνιών αυτό γίνεται πιο 
εμφανές από οπουδήποτε αλλού. «Στη χώρα 
μας υπάρχει εδραιωμένη γνώση σε θέματα 
τεχνολογικά και τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας 
πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, 
έχουμε δε να επιδείξουμε εξαιρετικούς επαγ-
γελματίες και επιστήμονες, αυτό ωστόσο που 
απουσιάζει είναι ο συγκερασμός αυτών των 
γνωστικών πεδίων και η παροχή υπηρεσιών 
διεπιστημονικά και ολοκληρωμένα, από την 
αρχή και το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση 
ενός έργου ή την επίλυση ενός προβλήματος ή 
μιας κρίσης. Ο επιχειρηματίας δεν ζητά απλά 
να τον συμβουλεύσεις, ζητά να τον οδηγήσεις 
πρακτικά, αλλά ουσιαστικά και με ασφάλεια, 
στη λύση αυτού που τον απασχολεί». 

Η διεπιστημονική ομάδα της CPA Law και 
της KPMG εδράζει την εμπειρία της σε ένα 
ευρύ φάσμα ενασχόλησης των δικηγόρων 
και των συμβούλων σε τεχνολογικά έργα 
και συναλλαγές, καθώς και σε στρατηγικές 
συνεργασίες που έχουν διαμορφώσει την 
αγορά τηλεπικοινωνιών όπως τη γνωρίζουμε 
σήμερα, αλλά και σε θέματα κυβερνοασφάλει-
ας και προσωπικών δεδομένων, συστήματα 

άυλων πληρωμών και θέματα κανονιστικής 
συμμόρφωσης και, βεβαίως, εργατικού και 
φορολογικού δικαίου, γεγονός που προσδίδει 
ένα ακόμα χαρακτηριστικό, αυτό της ευελιξίας 
και συνεπακόλουθα τη σύνθεση κάθε φορά της 
πιο εξειδικευμένης ομάδας που απαιτείται για 
να ανταποκριθεί με επιτυχία στα ζητήματά 
που θα θέσει μία επιχείρηση. «Αυτό κάνει και 
την πρόταση μας μοναδική» καταθέτει η Σοφία 
Γρηγοριάδου. «Φυσικά παρέχουμε και μεμο-
νωμένες εξειδικευμένες νομικές συμβουλές 
ή υποστήριξη σε έργα τεχνολογίας. Ωστόσο, 
είμαστε επιπλέον στη μοναδική θέση να δο-
μήσουμε κάθε φορά μια ομάδα με τα πλέον 
κατάλληλα διεπιστημονικά χαρακτηριστικά, 
αναλόγως του ζητήματος που τίθεται, και να 
δώσουμε ολιστικές απαντήσεις και επιπρό-
σθετα να υλοποιήσουμε και να παραδώσουμε 
ολοκληρωμένες λύσεις για τους εντολείς μας. 
Αυτό ανατρέπει το ιστορικό και μονοσήμαντο 
μοντέλο παροχής νομικών υπηρεσιών».

Ειδικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, 
η συνεργασία αυτή πραγματικά λειτουργεί 
ως σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά. 
Η ομάδα καλύπτει όλες τις πτυχές της ασφά-
λειας στον κυβερνοχώρο, της αντιμετώπισης 
συμβάντων κυβερνοασφάλειας, παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων, διαχείρισης κρίσεων 
και των συνεπακόλουθων διοικητικών διαδι-
κασιών, ακροάσεων και δικαστικών διαδικα-
σιών. Η ομάδα της KPMG και της CPA Law έχει 
εμπλακεί σε μεγάλα τέτοια περιστατικά στην 
Ελλάδα και έχει υποστηρίξει πολλούς οργανι-
σμούς σε διάφορους τομείς της αγοράς, όπως 
τρόφιμα και ποτά, νομικές υπηρεσίες, ασφά-
λιση, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ξενοδοχεία και 
τουρισμός, διαδικτυακές πλατφόρμες κ.λπ. 
Στο πλαίσιο αυτό, το TMT & Cybersecurity 
Practice της CPA Law και της KPMG έρχεται 
όχι απλώς να καλύψει ένα κενό που υπήρχε 
μέχρι τώρα στην ελληνική αγορά αλλά και να 
υποστηρίξει ουσιαστικά τους οργανισμούς και 
τις επιχειρήσεις στη μετεξέλιξή τους και στη 
διασφάλιση της επιχειρηματικής και επιχει-
ρησιακής βιωσιμότητάς τους.
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Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: 
ALPHA BANK: IBAN: GR 38 0140 8020 8020 0200 1001246
Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR 94 0110 1290 0000 1294 8035907
Eurobank: IBAN: GR 89 026 0062 0000 150200 840163

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

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

τρόποι πληρωμής

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

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

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

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / NAME 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / PROFESSION

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS

ΑΦΜ / VAT  ΔΟΥ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE NUMBER EMAIL

m Επιθυμώ να γίνω συνδρομητής / τρια για τα τεύχη (ετήσια συνδρομή, 4 τεύχη)
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Η ιστορία της υποχρέωσης 
αποστολής φορολογικών στοιχείων 
στην εφορία προς διασταύρωση 
(από το 1948 έως την πλατφόρμα 
myDATA)
 

1948: Ο Α.Ν. 810/1948 («περί συγκεντρώσεως φορολογικών στοιχείων») 
υποχρέωνε την αποστολή αντιγράφων τιμολογίων στην εφορία

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας σύστημα 
τηρήσεως λογιστικών - φορολογικών βιβλίων και εκδόσεως φορολογικών στοιχείων από 
τους επιτηδευματίες. Τα αρχικά νομοθετήματα που το επέβαλαν είναι το Ν.Δ. 578/1948 («περί 
τηρήσεως βιβλίων υπό επιτηδευματιών», προέβλεπε τέσσερις κατηγορίες βιβλίων) και ο Α.Ν. 
810/1948 («περί συγκεντρώσεως φορολογικών στοιχείων», υποχρέωνε την αποστολή αντιγρά-
φων τιμολογίων στην εφορία) που συμπληρώθηκαν και αυτοί αργότερα ... Στη συνέχεια με το 
Βασιλικό Διάταγμα της 7.7.1952 κωδικοποιήθηκαν όλες οι προγενέστερες διατάξεις σε ενιαίο 
κείμενο, που πήρε τον τίτλο Κώδιξ Φορολογικών Στοιχείων.

Τα τηρούμενα έως τότε «εμπορικά βιβλία» (δηλαδή τα βιβλία τα προβλεπόμενα από τον 
Εμπορικό Νόμο), εφόσον τηρούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας 
επείχαν θέση «Ημερολόγιου» και «Βιβλίου Απογραφών». Η προσπάθεια αυτή συνάντησε αρ-
κετές αντιδράσεις, εκ μέρους των επιχειρήσεων και καταστηματαρχών. Οι εφημερίδες της 
εποχής συχνά αναφέρουν απεργίες και άλλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για το θέμα αυτό.

ΚΩΝΣΤΆΝΤΊΝΟΣ Ί. ΝΊΦΟΡΟΠΟΎΛΟΣ
BDO
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Φυσικά ο όγκος των στοιχείων ήταν μεγάλος και υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις.

(Πηγή: Εφημερίδα «Το Βήμα», 12.7.1973)

1977-78: Η πρώτη αποτυχημένη απόπειρα για πολλαπλές διασταυρώσεις
Με τη βοήθεια ανωτέρων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών της Βρετανίας, επι-

χειρείται ανεπιτυχώς η μηχανοργάνωση της διασταύρωσης των φορολογικών στοιχείων.

(Πηγή: Εφημερίδα «Τα Νέα», 2.11.1979)

 1981-1992: «Συγκεντρωτικές» και μηχανογράφηση των επιχειρήσεων 
Από την δεκαετία του 1980 δίδεται η δυνατότητα υποβολής των στοιχείων των «Συγκεντρωτι-

κών Καταστάσεων» σε «μαγνητικά μέσα» (δισκέτες κ.λπ.) Με τη σταδιακή μηχανογράφηση και 
των μικρότερων επιχειρήσεων διευκολύνεται η σύνταξη των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, 
αλλά το αδιαχώρητο στις εφορίες, για την υποβολή τους παραμένει.
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(Έντυπο χειρόγραφης δήλωσης)

(Πηγή: Εφημερίδα «Τα Νέα», 26.5.1998)

1997: Υποχρέωση υποβολής ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν 
βιβλία Γ κατηγορίας 

Με βάση το άρθρο 19α του Ν. 2459/18.8.1997, έγινε σχετική προσθήκη στο Π.Δ. 186/1992 
και στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 7, με βάση την οποία ο επιτηδευματίας της τρίτης 
κατηγορίας υποχρεούται να υποβάλλει μέχρι την 25η του πέμπτου μήνα από το κλείσιμο της 
διαχειριστικής περιόδου, στην αρμόδια ΔΟΥ, ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων 
της κλεισμένης χρήσης, στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια 
ΔΟΥ και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της παραγράφου αυτής υποβάλλεται 
σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν 
για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα.

2003-2005: e-ΚΒΣ. Οι «Συγκεντρωτικές Καταστάσεις» μέσω του 
Διαδικτύου 

Σταδιακά, εντός των ετών 2003-2005, οι «Συγκεντρωτικές Καταστάσεις» υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά. Το έτος 2003 (στοιχεία έτους 2002) η υποβολή μπορούσε να γίνει με τρεις τρόπους: 
α) χειρόγραφα, β) με δισκέτες και γ) ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, από την υπηρεσία e-ΚΒΣ, 
της πλατφόρμας www.e-oikonomia.gr (πρόδρομο του σημερινού taxisnet). 
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(Πηγή: Εφημερίδα «Τα Νέα», 24.8.2005)

2014: Απόπειρα τρίμηνης υποβολής των «Συγκεντρωτικών Καταστάσεων»
«1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται 

υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής:
α) από τους εκδότες, τριμηνιαίως ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους 

(απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της 
υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και το αργότερο μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα από το μήνα που αφορούν από το τρίμηνο που αφορούν (ΠΟΛ.1022/7.1.2014)».

Η απόφαση αυτή είχε ως κύριο σκοπό τη σύλληψη της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, όμως δεν 
είχε ποτέ ουσιαστική εφαρμογή.

2019: Διασταυρωτικοί έλεγχοι των ΜΥΦ, ΦΠΑ, ΔΦΕ
Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί συνδυαστικά (από το 2014 και μετά) δεδομένα από: 
α) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών, β) Δηλώσεις εισοδήματος (Ε3), γ) 

Δηλώσεις ΦΠΑ. Χρησιμοποιείται το πληροφοριακό σύστημα «Elenxis», για την συγκέντρωση 
στοιχείων, κατηγοριοποίηση, αναλόγως του βαθμού ενδιαφέροντος σε σχέση την υποψία φορο-
διαφυγής. Με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΛ Α 1112676 ΕΞ 2019 παρέχονται λεπτομέρειες 
σχετικά με την ανάρτηση υποθέσεων και αξιολόγηση αυτών.

2020: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA
Η «βασική» απόφαση για την πλατφόρμα είναι η Α.1138/2020 Καθορισμός της έκτασης εφαρ-

μογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). Το άρθρο 15Α τέθηκε όπως προστέθηκε 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/12-12-2019). 

Ως «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ» ή «Πλατφόρμα myDATA» νοείται η ψηφιακή 
πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι προσβάσιμη 
μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο 
των συναλλαγών εσόδων/εξόδων των οντοτήτων που τηρούν λογιστικά αρχεία, σύμφωνα με 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό 
αποτέλεσμα των οντοτήτων.

Η βασική ιδέα, η οποία διαχρονικά παραμένει η ίδια, είναι η «διασταύρωση» των φορολογικών 
στοιχείων που κάποια επιχείρηση εκδίδει (έσοδο) και κάποια άλλη λαμβάνει (έξοδο/αγορά/
πάγιο).

Σύνοψη 
Το σύστημα διασταύρωσης των φορολογικών στοιχείων δεν είχε, τουλάχιστον μέχρι την 

ηλεκτρονική υποβολή, ουσιαστική επιτυχία. 
Αρχικά το πρόβλημα ήταν η δυσκολία επεξεργασίας του μεγάλου όγκου των χειρόγραφων 

στοιχείων. Έπειτα το πρόβλημα ήταν ότι οι δισκέτες παρουσίαζαν συνεχώς προβλήματα 
ανάγνωσής τους.

Σήμερα, μετά την υποβολή μέσω Internet, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, αλλά παραμένει το 
πρόβλημα της έγκαιρης διαπίστωσης των τυχόν διαφορών.

Όμως, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διαπίστωσης αποκλίσεων και 
σύλληψης της φοροδιαφυγής.
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Βιβλία

Η πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) - 
Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Ω ς «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ» ή «Πλατφόρμα myDATA» νοείται η ψηφιακή 
πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι προ-

σβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά 
το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν λογιστικά αρχεία 
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και 
φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

Η βασική ιδέα λειτουργίας Η βασική ιδέα, η οποία διαχρονικά παραμένει η ίδια, είναι η δια-
σταύρωση των φορολογικών στοιχείων που κάποια επιχείρηση εκδίδει (έσοδο) και κάποια 
άλλη λαμβάνει (έξοδο/αγορά/πάγιο).

Η υφιστάμενη κατάσταση (συγκεντρωτικές καταστάσεις, ΜΎΦ) Οι επιχειρήσεις έχουν την 
υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών 
και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA θα 
καταργήσει την υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, αφού τα στοιχεία της 
πλατφόρμας θα περιέχουν τα στοιχεία που έως τώρα παρέχουν οι ΜΥΦ.

Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, είναι: α) Χρόνος αποστολής των 
δεδομένων: Η διαδικασία θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα (σε τακτά χρονικά διαστήματα, αντί 
ετήσια) και σχετικά αυτοματοποιημένα. 

β) Επιπλέον κατηγορίες λογιστικών στοιχείων που διαβιβάζονται: Γίνεται διαβίβαση λογι-
στικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, που δεν διασταυρώνονται με άλλες επιχειρήσεις (π.χ. 
μισθοδοσία, αποσβέσεις, διάφορα έξοδα), ώστε στο τέλος κάθε έτους τα αποτελέσματα των 
λογιστικών βιβλίων, να συμφωνούν με τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

γ) Δεδομένα που διαβιβάζονται: Εκτός από την αξία των τιμολογίων, διαβιβάζονται και πλή-
θος άλλων στοιχείων, όπως: στοιχεία ΦΠΑ, στοιχεία παρακρατούμενων φόρων, αντιστοιχία 
με κωδικούς του εντύπου Ε3, τρόπος εξόφλησης κ.λπ.)

δ) Στοιχεία διακίνησης αγαθών: Υπάρχουν στην πλατφόρμα, αλλά είναι για μελλοντική χρήση.

Νομοθετικό πλαίσιο  Ορίζεται με το άρθρο 15Α του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και 
άλλες διατάξεις», το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 4646/2019 
(ΦΕΚ Α’ 201/12.12.2019).  Βασική απόφαση για την εφαρμογή είναι η Α. 1138/12.6.2020. Καθορισμός 
της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για 
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ). Προέβλεπε εκτός των 
άλλων και υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων από την 1.10.2020.  Τροποποιήθηκε με τις 
αποφάσεις: α) Α.1227/15.10.2020, β) Α.1300/29.12.2020, γ) Α.1054/18.3.2021, δ) Α.1156/2021, που 
προβλέπει υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων (μόνο των τιμολογίων εσόδων του 2021) 
από την 1.10.2021.

Βασικές έννοιες στην πλατφόρμα myDATA
• Διαβίβαση δεδομένων των συναλλαγών
Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ διακρίνεται σε: 

α) ηλεκτρονική διαβίβαση της «σύνοψης» και β) ηλεκτρονική διαβίβαση «χαρακτηρισμών».
• «Αντικριζόμενα» και «μη αντικριζόμενα» παραστατικά
Αντικριζόμενα είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του εκδότη 

και του λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής/αλλοδαπής, π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β). Περι-
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λαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G). Είναι οι 
τύποι παραστατικών Α1 για εκδότη και Β2 για λήπτη. 
Τα παραστατικά αυτά θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε δύο υποκατηγορίες:
Αντικριζόμενα παραστατικά τα οποία «διασταυρώνονται», αφού ο εκδότης τους είναι υπό-

χρεος σε «διαβίβαση», και αντικριζόμενα παραστατικά τα οποία δεν «διασταυρώνονται», αφού 
ο εκδότης τους δεν είναι υπόχρεος σε «διαβίβαση» και τα διαβιβάζει ο λήπτης αυτών (π.χ. 
συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων ή συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών 
επιχειρήσεων, των οποίων ο εκδότης τους δεν είναι υπόχρεος σε «διαβίβαση»).

Μη αντικριζόμενα είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο 
του εκδότη (συναλλαγές λιανικής ημεδαπής/αλλοδαπής, B2C). Είναι οι τύποι παραστατικών 
Α2 για εκδότη και Β1 για λήπτη.

• Ηλεκτρονικά βιβλία
Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της πλατφόρμας myDATA είναι δύο: 
1) Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η σύνοψη των 

παραστατικών εσόδων/εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλ-
λαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του 
λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους. 

2) Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά 
τα δεδομένα της οντότητας σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση.

• Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ) 
Νοείται ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την ΑΑΔΕ για κάθε έγκυρη 

διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.
Ο ΜΑΡΚ ενός παραστατικού της Κατηγορίας Α1 (αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη - ημε-

δαπής/αλλοδαπής) θα είναι ο ίδιος και για τον εκδότη και για τον λήπτη.
Ταυτόχρονα με την απόδοση του ΜΑΡΚ γίνεται εγγραφή στα Αναλυτικά Βιβλία της πλατ-

φόρμας myDATA και των δύο. Η μορφή του MΑΡΚ είναι π.χ.: 400000019198289.

Σχηματική 
απεικόνιση της 
σύνδεσης μεταξύ 
επιχείρησης, άλ-
λων επιχειρήσε-
ων, TAXISnet και 
της πλατφόρμας 
MyDATA
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Βιβλία Τα πέντε κανάλια διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA
Οι «Συνόψεις» και οι «Χαρακτηρισμοί» των παραστατικών μπορεί να διαβιβαστούν από τα 

εξής κανάλια:
1) Μέσω πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης με άδεια καταλ-

ληλότητας λογισμικού υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
2) Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό) που χρησιμοποιούν οι οντό-

τητες, εφόσον αυτά διασυνδέονται με την ΑΑΔΕ μέσω σχετικής διεπαφής. 
3) Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που 

λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις 
(δηλαδή μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις).

4) Μέσω της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών (δωρεάν «τιμολογιέρα») 
που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ

Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες «τιμολογιέρες», που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
5) Μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ, ταμειακές μηχανές) για τις 

λιανικές συναλλαγές. 

Η ταξινόμηση των δεδομένων και η λογιστική οργάνωση ως βασικό στοιχείο της λογιστικής 
και της φορολογίας

Οι ταξινομήσεις των διαφόρων λογιστικών γεγονότων και, κατ’ επέκταση, των εσόδων και 
εξόδων είναι από τα βασικά κεφάλαια στη λογιστική. Η ταξινόμηση αυτή γίνεται με βάση το 
λογιστικό σχέδιο (καταχώρηση σε λογαριασμούς, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένους κωδικούς), 
όσον αφορά τη λογιστική, και με βάση το έντυπο Ε3 (σε συγκεκριμένους κωδικούς του εντύπου 
αυτού) όσον αφορά τη φορολογία. Η πλατφόρμα myDATA, απαιτεί τη δική της ταξινόμηση, με 
βάση τους δικούς της κωδικούς.

Κατηγορίες, είδη και τύποι των παραστατικών της ΑΑΔΕ
Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών, μέσω των οποίων 

διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα ανά δηλούμενη εγκατάσταση η «σύνοψη» των εκδοθέντων 
παραστατικών (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη), χωρίς την ανα-
λυτική διάκριση των ειδών (αγαθών - υπηρεσιών).

Τα δεδομένα της σύνοψης του παραστατικού αναλύονται στις στήλες τύπων παραστατικών. Η 
έννοια «παραστατικό» έχει διαφορετική έννοια από αυτή που έχουμε συνηθίσει στη λογιστική.

Κάθε λογιστική εγγραφή (δηλαδή εγγραφή στα λογιστικά βιβλία, είτε διπλογραφικά είτε 
απλογραφικά) η οποία επηρεάζει τα έσοδα και τα έξοδα (και μερικές άλλες εγγραφές, π.χ. αγορές 
παγίων) πρέπει να απεικονιστεί και με έναν από τους κατωτέρω τύπους παραστατικών ΑΑΔΕ.

Η διάρθρωσή τους (κατηγορία/είδος/τύπος παραστατικού) έχει ως εξής: 
Παράδειγμα 1 
Κατηγορία: Α1 Αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής
Είδος παραστατικού: 1. Τιμολόγιο πώλησης
Τύπος παραστατικού: 1.2 Τιμολόγιο πώλησης / Ενδοκοινοτικές παραδόσεις 
Παράδειγμα 2 
Κατηγορία: Γ Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων
Είδος παραστατικού: 17. Εγγραφές οντότητας
Τύπος παραστατικού: 17.1 Μισθοδοσία 
 17.2 Αποσβέσεις 

Σύνοψη και στήλες του Παραστατικού
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Τα δεδομένα της σύνοψης του παραστατικού αναλύονται στις στήλες τύπων παραστατικών. 
Οι στήλες τύπων παραστατικών ανέρχονται σε σαράντα (40) και περιέχουν πληροφορίες για: 
στοιχεία του παραστατικού, είδος πρότυπου παραστατικού ΑΑΔΕ, ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου, 
χαρτόσημο κ.λπ.

Χαρακτηρισμός συναλλαγών
Ο χαρακτηρισμός συναλλαγών αναφέρεται στην υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις να 

λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης, 
καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων (λογιστική εγγραφή). 

Συγκεκριμένα, η διαβίβαση του χαρακτηρισμού συναλλαγών κατατάσσει τα λογιστικά γεγο-
νότα σε έσοδα και έξοδα και σκοπό έχει την ορθή λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών στο 
Αναλυτικό Βιβλίοκαι περιλαμβάνει την παρακάτω λίστα τιμών για έσοδα -έξοδα:

Κωδικοί χαρακτηρισμού

Το Λογιστικό Σχέδιο της myDATA
Ο χαρακτηρισμός εσόδων/εξόδων γίνεται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:
Επιλέγω μια τιμή από τον «Χαρακτηρισμό Συναλλαγών (category)» (αναφέρεται ως «Κατη-

γορία», ας πούμε πρωτοβάθμιος λογαριασμός) και, με βάση την επιλογή αυτή, έχω διαθέσιμες 
ορισμένες επιλογές από τους «Κωδικούς Ε3» (αναφέρεται ως «Είδος», ας πούμε δευτεροβάθμιος 
λογαριασμός). Άρα ως υποτιθέμενο Λογιστικό Σχέδιο θα είχε (παράδειγμα) την κάτωθι μορφή: 

Χαρτογράφηση (Mapping) 
Η αυτοματοποίηση, για τις ανάγκες επαλήθευσης (και αργότερα «προσυμπλήρωσης») των 

φορολογικών δηλώσεων απαιτεί την αντιστοίχιση του «Λογιστικού Σχεδίου» με τους κωδικούς 
των φορολογικών δηλώσεων: α) Δήλωση ΦΠΑ και β) Δήλωση/έντυπο Ε3. Επίσης απαιτείται 
ανάλυση ανά είδος φόρου των κατηγοριών: Παρακρατούμενοι φόροι και λοιποί φόροι-τέλη.

Η διαδικασία αυτοματοποίησης αφορά τους λογαριασμούς εσόδων, αγορών (παγίων και 
αποθεμάτων) και εξόδων που θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως προς τις νέες παραμέτρους 
της ΑΑΔΕ. Είναι πιθανό να διαπιστωθεί ότι ένας λογαριασμός σχετίζεται με περισσότερες της 
μιας κατηγορίες που απαιτεί η «ταξινόμηση» της ΑΑΔΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει 
να δημιουργηθούν νέοι λογαριασμοί. Σχετικός πίνακας στην επόμενη σελίδα.

Μετασχηματισμός λογιστικών εγγράφων σε παραστατικά myDATA
Ο «μετασχηματισμός» (δηλαδή ο μετασχηματισμός των δεδομένων του λογισμικού της 

επιχείρησης σε μορφή που ορίζουν τα πρότυπα παραστατικά της ΑΑΔΕ) σημαίνει ότι πρέπει 
κάνουμε τα εξής:

Πρώτον: Να συνδέσουμε μια λογιστική εγγραφή με τις τρεις βασικές παραμέτρους ταξινό-
μησης που απαιτεί η πλατφόρμα myDATA:

α) Τύπο Παραστατικού: π.χ. 1.1 ή 11.1 ή 17.2 κ.λπ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΎ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

1.1 Α 1.1_Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων 

E3_561_001 Β Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές - επιτηδευματιών

E3_561_002 Β Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000)

κ.λπ. κ.λπ.

  Έξοδα

2.1 Α 2.1_Αγορές εμπορευμάτων

E3_102_001 Β Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/χονδρικές

E3_102_002 Β Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/λιανικές

κ.λπ. κ.λπ.
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β) Χαρακτηρισμός των συναλλαγών (στήλη 9 του Αναλυτικού Βιβλίου): π.χ
1_1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) κ.λπ. 
γ) Χαρακτηρισμός για το έντυπο Ε3: π.χ. E3_561_001 κ.λπ. 
Δεύτερον: Να δώσουμε στη πλατφόρμα myDATA, σε κωδικοποιημένη μορφή, όλες τις 

απαιτούμενες πληροφορίες που περιέχει μια λογιστική εγγραφή σχετικά με: ΦΠΑ, παρακρα-
τούμενους φόρους, λοιπούς φόρους-τέλη, τρόπο εξόφλησης κ.λπ. Τα περισσότερα λογιστικά 
προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν (με σημαντική αυτοματοποίηση) τις 
(κλασικές) λογιστικές εγγραφές σε εγγραφές παραστατικών myDATA.

Παράδειγμα Mapping
 

(*) Το παραστατικό ΑΑΔΕ διαβιβάζεται από λήπτη/αντισυμβαλλόμενο της επιχείρησης.
(1) Έξοδο αλλά εξαιρείται από τον ΦΠΑ.
(2) Ο ΦΠΑ (εκροών) διαβιβάζεται με τη σύνοψη του παραστατικού.

Βιβλία

Παράδειγμα
Έκδοση τιμολογίου σε πελά-
τη εσωτερικού (έσοδο)
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Χρόνος ενημέρωσης: ΕΛΠ, ΦΠΑ και myDATA
Δεν υπήρξε καμία τροποποίηση όσον αφορά: α) τον χρόνο ενημέρωσης των λογιστικών 

βιβλίων, β) τον χρόνο υποβολής της δήλωσης εισοδήματος, γ) τον χρόνο υποβολής της δήλω-
σης ΦΠΑ και δ) τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και λοιπών 
φόρων και τελών.

Εκείνο όμως που αλλάζει είναι ότι συντομεύονται κατά πολύ (π.χ. διαβίβαση σε πραγματικό 
χρόνο) οι προθεσμίες διαβίβασης (παραστατικών) στην πλατφόρμα myDATA.

Οι φορολογικές δηλώσεις μετά την εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA και οι απαιτούμενες 
συμφωνίες

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τις δηλώσεις τους με βάση τα δεδομένα που θα υπάρχουν 
στα βιβλία τους, που θα συνεχίσουν να τηρούν, όπως γίνεται και τώρα. Ωστόσο, μέσω της νέας 
διαδικασίας, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλ-
λονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους.

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φορολογικός έλεγχος
Το σημαντικότερο σημείο της δήλωσης αυτής, που είναι η «φορολογική αναμόρφωση», 

δεν προκύπτει ότι μπορεί να ελεγχθεί ικανοποιητικά (αποτίμηση αποθεμάτων, υπολογισμός 
αποσβέσεων, υπολογισμός επισφαλών απαιτήσεων κ.λπ.)

Ίσως σε ένα προχωρημένο στάδιο της εφαρμογής μπορέσει να ελεγχθεί ο τρόπος εξόφλησης 
(όπου υπάρχουν σημαντικές κατηγορίες δαπανών που δεν εκπίπτουν, αν η εξόφλησή τους 
τους δεν γίνει με τραπεζικό μέσο).

Η λήψη «πλαστών ή νοθευμένων» στοιχείων θα μπορεί να ελεγχθεί.
Η λήψη «εικονικών στοιχείων» από άλλη επιχείρηση δεν θα μπορεί να ελεγχθεί, αν ο εκδότης 

αυτών τα διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA.

Στόχευση των φορολογικών ελέγχων 
Η δυνατότητα υπολογισμού «δεικτών» και «αναλογίων» (π.χ «μη αντικρυζόμενα παραστατικά» 

προς σύνολο εξόδων, σημαντικές αγορές/έξοδα, από «μη συνεργάσιμες χώρες» ή «χώρες με 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς» κ.λπ), από πρωτογενή στοιχεία καταχώρησης, ως μέσο 
σύγκρισης, μεταξύ των στοιχείων της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και μεταξύ των ομοειδών 
επιχειρήσεων, θα βοηθήσει, στην στόχευση των φορολογικών ελέγχων.

Αντιπαραβολή στοιχείων από τις διάφορες βάσεις δεδομένων: Θα μπορούσαν κατηγορίες 
δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων να αντιπαραβάλλονται με άλλα αρχεία δεδομένων 
(π.χ. ΑΠΔ - μισθοδοσία, δήλωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εισαγωγές - εξαγωγές κ.λπ.)

Δήλωση ΦΠΑ και φορολογικός έλεγχος
Ο ΦΠΑ φαίνεται ότι θα μπορεί να ελεγχθεί σε σημαντικό βαθμό. Κατά την εκτίμησή μου, 

αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο όφελος για τα φορολογικά έσοδα από την λειτουργία της 
πλατφόρμας. Ειδικότερα μπορούν να ελεγχθούν τα εξής: 

- Η λήψη πλαστών ή νοθευμένων στοιχείων.
- Η λήψη εικονικών στοιχείων από άλλη επιχείρηση, η οποία δεν δηλώνει στην δήλωσή 

της του ΦΠΑ αυτή τη συναλλαγή ή την δηλώνει αλλά ταυτόχρονα δηλώνει (προς αποφυγή 
πληρωμής) εικονικά ποσά ΦΠΑ εκροών.

- Η αρχική υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με μικρότερο (από το σωστό) προς καταβολή ποσό και 
διόρθωση στη συνέχεια με σχετική τροποιητική δήλωση ή με συμψηφισμό με τη δήλωση 
ΦΠΑ επόμενης περιόδου.

- Έκπτωση ΦΠΑ, ενώ δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα (π.χ. ΦΠΑ καυσίμων, ΕΙΧ, εξόδων 
φιλοξενίας κ.λπ.) Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με βάση το αντικείμενο εργασιών του εκδότη του 
τιμολογίου.
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Βιβλία

Harold Bierman Jr. - Seymour Smidt
Αποφάσεις προϋπολογισμού 
κεφαλαίου. Οικονομική ανάλυση 
επενδυτικών σχεδίων 
Μετάφραση: Γ. Φακωτάκης, Α. 
Λιαδάκη, Κ. Ζοπουνίδης
Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης
Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρη-

ματοοικονομικών, Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακα-
δημία των Διδακτόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης 
και Audencia Business School, Γαλλία

Τα άτομα και οι επιχειρήσεις έρχονται 
διαρκώς αντιμέτωπα με μεγάλο αριθμό 

αποφάσεων, στις οποίες είναι εφικτό να πο-
σοτικοποιηθούν τα βασικά κόστη και οφέλη 
ενός μακροχρόνιου έργου. Αυτό το σύγγραμμα 
επιτρέπει στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων 
να πραγματοποιήσει τεκμηριωμένες επιλο-
γές, οι οποίες παρουσιάζονται με βάση τον 
χρόνο και τον  κίνδυνο. Ενώ άλλα κριτήρια 
αξιολόγησης μπορούν να συνεισφέρουν στην 
αξιολόγηση των επενδύσεων, οι Bierman και 
Smidt θεωρούν ότι το κριτήριο της Καθαρής 
Παρούσας Αξίας (NPV) είναι το πιο αξιόπι-
στο μέτρο αξίας και πόσο σημαντικό είναι για 
όσους λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις 
(βλ. επίσης Κ. Ζοπουνίδης, Βασικές αρχές 
χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ, Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, 2013).

Ένατη έκδοση: επιστροφή στις ρίζες
Στην ένατη έκδοση, αυτό το κλασικό εγχει-

ρίδιο επιστρέφει στις ρίζες του ως μια σαφής 
και περιεκτική εισαγωγή σε αυτό το περίπλο-
κο αλλά ουσιαστικό θέμα της χρηματοοικονο-
μικής των επιχειρήσεων (Corporate Finance). 
Ένα διευρυμένο θέμα αυτής της έκδοσης είναι 
η προσαρμογή στην αβεβαιότητα, ενώ έχει 
προστεθεί και ένα εντελώς νέο κεφάλαιο 
που εξερευνά τη χρήση των πραγματικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης. Επίσης, καλύπτει 
σε βάθος πολλά θέματα που δεν έχουν διε-
ρευνηθεί όπως:

- Η διανεμητική πολιτική και ο προϋπολο-
γισμός κεφαλαίου, 

- Η επένδυση μιας εταιρείας σε μια άλλη, 
- Η επένδυση σε κυκλοφορούντα περιου-

σιακά στοιχεία.
Εύκολα κατανοητό και καλύπτοντας τις βα-

σικές θεωρητικές αρχές του προϋπολογισμού 
κεφαλαίου (capital budgeting), το εγχειρίδιο 
αυτό πρόκειται να βοηθήσει τους αναγνώστες 
να λάβουν έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις 
για επιχειρήσεις κάθε τύπου.

Δομή
Το βιβλίο αποτελείται από 18 κεφάλαια, που 

καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:
- Επενδυτικές αποφάσεις και εταιρικοί 

στόχοι,
- Διαχρονική αξία του χρήματος,
- Αποφάσεις προϋπολογισμού κεφαλαίου: 

οι παραδοσιακές λύσεις,
- Αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις,
- Ετήσια ισοδύναμα κόστη και αποφάσεις 

αντικατάστασης,
- Προϋπολογισμός κεφαλαίου υπό καθε-

στώς κατανομής κεφαλαίου,
- Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου και 

άλλα προεξοφλητικά επιτόκια,
- Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών 

στοιχείων, 
- Κόστος του κεφαλαίου και η κεφαλαιακή 

διάρθρωση,
- Μερισματική πολιτική,
- Επενδυτική πολιτική μιας επιχείρησης 

σε μια άλλη,
- Επενδύσεις σε κυκλοφορούν ενεργητικό,
- Ξένες επενδύσεις,
- Απόφαση αγοράς και χρηματοδοτικής 

μίσθωσης,
- Εισαγωγή στα πραγματικά δικαιώματα 

προαίρεσης,
- Προϋπολογισμός κεφαλαίου και πληθω-

ρισμός, 
- Αντανακλάσεις στην απόφαση προϋπολο-

γισμού κεφαλαίου,
- Περιπτώσεις μελέτης.
Οι περισσότερες περιπτώσεις μελέτης αφο-

ρούν πραγματικές αποφάσεις επενδύσεων 
μέσα σε επιχειρήσεις.

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε επιστή-
μονες και επαγγελματίες του χρηματοοικονο-
μικού κλάδου, καθώς και σε προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών, 
χρηματοοικονομικών και τμημάτων οργάνω-
σης και διοίκησης επιχειρήσεων ελληνικών 

ΑΕΙ.
Την ελληνική έκδοση επιμελήθηκαν οι Κων-

σταντίνος Ζοπουνίδης, καθηγητής  του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης και του Audencia Business 
School και Ευστράτιος Λιβάνης, επίκουρος 
καθηγητής  του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, σε συνεργασία με την Αγγελική Λιαδάκη, 
MSc του Εργαστηρίου Financial Engineering 
του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Γεώργιο 
Φακωτάκη, υποψήφιο διδάκτορα του ίδιου 
εργαστηρίου. 

Λογιστική εταιρειών, φορολογία 
και εταιρικοί μετασχηματισμοί
Κωνσταντίνος Λιάπης, Ευάγγελος 
Χύτης, Χρήστος Γαλανός 
Εκδόσεις Μπένου
Αθήνα, 2021
Σελ. 904

Μ όλις κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οί-
κο Μπένος η μελέτη των Κωνσταντίνου 

Λιάπη, Ευάγγελου Χύτη και Χρήστου Γαλανού, 
Λογιστική εταιρειών, φορολογία και εταιρικοί 
μετασχηματισμοί.

Στο σύγγραμμα γίνεται μια προσπάθεια 
συγκερασμού της θεωρίας με τις πρακτικές 
εφαρμογές στις επιστημονικές ενότητες της 
Λογιστικής Εταιρειών, της Αξιολόγησης - Απο-
τίμησης Επιχειρήσεων και της Φορολογίας και 
Λογιστικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο εκπαιδευτικός στόχος του παρόντος 
συγγράμματος δεν αντιδιαστέλλεται σε θε-
ωρητικό επίπεδο με τον τεχνικό του χαρακτή-
ρα, αλλά σταδιακά περνά από το εισαγωγικό 
θεωρητικό τμήμα στις εφαρμογές και στην 
προχωρημένη ανάλυση των επιστημονικών 
του αντικειμένων.

Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα εργα-
λείο εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης, 
καθώς απευθύνεται σε προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών Δι-
οίκησης και Οικονομίας, αλλά και σε επαγ-
γελματίες του χώρου της Λογιστικής και της 
Φορολογίας, οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτή-
σουν εξειδικευμένες γνώσεις, σε θέματα βελ-
τιστοποίησης της φορολογικής επιβάρυνσης 
των επιχειρήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά 
και παγκόσμιο επίπεδο.
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Πιστοποίηση στα Δ.Π.Χ.Α.

Σκοπός του προγράμματος 
• Κατανόηση και εφαρμογή των 

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

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

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

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

προετοιμασία και την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων 

• Οικονομικούς αναλυτές 
• Ελεύθερους επαγγελματίες οικονομολόγους 

και λογιστές 
• Αποφοίτους οικονομικών σχολών

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος

του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ στο Ηράκλειο Κρήτης

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

με θέμα “Η επαγγελματική δεοντολογία και η συνεχής

εκπαίδευση στην υπηρεσία των οικονομολόγων”

AQUILA ATLANTIS HOTEL
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