IPSAS + ΕΛΛΑΔΑ
Με εσάς ως πρωτοπόρους του Ελληνικού κράτους στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS),
400.000 νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν στην Ελλάδα μέσα
στους επόμενους 24 μήνες. Ως υπέρμαχοι των προτύπων IPSAS, θα πρέπει να είστε σωστά
ενημερωμένοι. Στην πίσω πλευρά αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου θα βρείτε τις δέκα πιο
συχνές ερωταπαντήσεις σχετικά με τα πρότυπα IPSAS για το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.
Παρακαλούμε επίσης να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.freegreece.info για επιπλέον
ενημερωτικό υλικό. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στους πρωτοπόρους των προτύπων IPSAS στην
Ελλάδα και στην προσπάθεια για τη δημιουργία 400.000 νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα IPSAS που αφορούν την Ελλάδα,επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.freegreece.info.

IPSAS + ΕΛΛΑΔΑ

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα
(IPSAS) από την Οπτική Γωνία ενός Ανώτερου Διευθυντικού
Στελέχους —10 Ερωταπαντήσεις

1 Ε
 πιλογή Λογιστικού
Πλαισίου

Ποιο λογιστικό πλαίσιο συνιστάται για μια κυβέρνηση που θέλει να ενταχθεί στις κορυφαίες χώρες του δυτικού
κόσμου στον τομέα της λογιστικής του δημόσιου τομέα; Υπάρχει μόνο ένα σετ από διεθνή πρότυπα σε αυτήν την
κατηγορία: τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS). Τα πρότυπα IPSAS προσφέρουν τα καλύτερα εργαλεία για τον υπολογισμό των οικονομικών
επιδόσεων και της θέσης της κυβέρνησης, και κυρίως των μεταβολών του καθαρού χρέους και της καθαρής
θέσης. Για να είναι απολύτως σαφές, τα πρότυπα IPSAS ενισχύουν αλλά δεν αντικαθιστούν στατιστικές
κατευθυντήριες γραμμές όπως οι SNA2008, GFS, και ESA2010.

2 Οφέλη

Ποια είναι τα κύρια οφέλη μπορούν να προκύψουν από την υιοθέτηση των προτύπων IPSAS; Από μακροοικονομική
σκοπιά, η χρήση των προτύπων IPSAS μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση στη λήψη αποφάσεων, σε αύξηση της
διαφάνειας, ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας και σε διευκόλυνση της παγκόσμιας συγκρισιμότητας. Η
ειλικρινής εφαρμογή των προτύπων IPSAS στη λήψη αποφάσεων και την υποβολή εκθέσεων μπορεί να έχει
θετικό αντίκτυπο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης τόσο στο εσωτερικό μιας χώρας όσο και διεθνώς. Τα
πρότυπα IPSAS θα δώσουν σημαντική ώθηση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

3 Ο
 Ρόλος ενός
Ανώτερου
Διευθυντικού
Στελέχους

Ποιος είναι ο ρόλος του πρωθυπουργού, των υπουργών οικονομικών, του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας,
και άλλων ανώτερων κυβερνητικών στελεχών που λαμβάνουν καίριες αποφάσεις, στη χρήση των προτύπων
IPSAS; Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να είναι πρωτοπόροι
στην υιοθέτηση των προτύπων IPSAS. Μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά μόνο ό,τι μπορούμε
να μετρήσουμε με ακρίβεια. Ειδικά σε μια χώρα που βρίσκεται σε οικονομική μετάβαση, καμία σημαντική
δημοσιονομική απόφαση δεν θα πρέπει να ληφθεί χωρίς τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές
επιπτώσεις που παρέχουν τα πρότυπα IPSAS.

4 Κ
 όστος

Πόσο ακριβή είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή των προτύπων IPSAS, ως ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση
των σημαντικών αποφάσεων με δημοσιονομικές επιπτώσεις; Για να υπολογιστεί ο αντίκτυπος των μεγάλων
οικονομικών αποφάσεων, το κόστος υπολογίζεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες (Ευρώ). Το κόστος της
πλήρους εφαρμογής ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, αλλά εάν γίνει επαγγελματική διαχείριση, τα
ανταποδοτικά οφέλη θα είναι πολλαπλάσια της επένδυσης.

5 Α
 παιτούμενος
Χρόνος
Εφαρμογής

Πόσος χρόνος απαιτείται για την προετοιμασία της ανάλυσης βάσει των προτύπων IPSAS για την αξιολόγηση
σημαντικών αποφάσεων με δημοσιονομικές επιπτώσεις; Για να ολοκληρωθεί μία εύλογη ανάλυση χρειάζονται
κατά μέσο όρο μερικές εβδομάδες έως και κάποιοι μήνες. Είναι προφανές πως η εναλλακτική λύση είναι η
λήψη αυτών των αποφάσεων χωρίς να γνωρίζει κανείς τις επιπτώσεις στην οικονομική θέση της χώρας.

6 Β
 ασικές
Μονάδες
Μέτρησης

Πόσο σημαντικό είναι το καθαρό χρέος και οι μεταβολές του καθαρού χρέους ως μέτρο απόδοσης; Η γνώση
του καθαρού χρέους και των μεταβολών του καθαρού χρέους θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα.
Για σημαντικές οικονομικές αποφάσεις, οι τέσσερις βασικές μονάδες μέτρησης της απόδοσης είναι:
μεταβολές του καθαρού χρέους, μεταβολές της καθαρής θέσης, επιπτώσεις στην δημοσιονομική ισορροπία
και επιπτώσεις στις ταμειακές ροές.

7 Ε
 νημέρωση
του Κοινού

Πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις βασικές μονάδες μέτρησης της απόδοσης;
Είναι απολύτως απαραίτητο να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τις βασικές μονάδες μέτρησης της απόδοσης,
ιδίως της μεταβολής του καθαρού χρέους και της καθαρής θέσης. Είναι σαφές πως η εκπαίδευση οφείλει να
ξεκινήσει από το ανώτερο επίπεδο διακυβέρνησης.

8 Σ
 ημαντικά
Εμπόδια

Ποια είναι τα εμπόδια για την υιοθέτηση των προτύπων IPSAS; Τα πιθανά εμπόδια εμπίπτουν σε τρεις ευρείες
κατηγορίες: στενόμυαλες αντιλήψεις σχετικά την υιοθέτηση των προτύπων IPSAS, εσκεμμένες προσπάθειες
παρεμπόδισης της εφαρμογής των προτύπων IPSAS ώστε να διατηρηθεί το status quo, και κακή εκτελεστική
διαχείριση λήψης αποφάσεων.

9 Π
 ιθανές
Ελλείψεις

Ποιες είναι οι ελλείψεις που θα πρέπει να έχουμε κατά νου κατά την υλοποίηση των προτύπων IPSAS; Είναι
σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα πρότυπα IPSAS πριν από τη λήψη μεγάλων οικονομικών αποφάσεων και να
μη θεωρούνται άλλη μία διοικητική επιβάρυνση με υψηλές δαπάνες ΙΤ (Information Technology).

10 Έ
 λεγχοι

Πόσο σημαντικοί είναι οι έλεγχοι για τα πρότυπα IPSAS; Η ανεξάρτητη επαλήθευση των οικονομικών
μεγεθών αποτελεί βέλτιστη πρακτική, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από την ανεξάρτητη επαλήθευση ενιαίων
αποφάσεων από τρίτους μέχρι τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών εκθέσεων.

