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Απονομή στον Paul B. Kazarian του ειδικού βραβείου συντακτών από
παγκόσμια λογιστικά περιοδικά για τη συμβολή του στην ενίσχυση
της δημοκρατίας μέσω της κρατικής δημοσιονομικής διαχείρισης
23 Σεπτεμβρίου 2016
Ο επενδυτής και φιλάνθρωπος, Paul B. Kazarian, θα λάβει ένα ειδικό βραβείο
συντακτών από τα παγκόσμια περιοδικά ο «Λογιστής» και το «Διεθνές Λογιστικό
Δελτίο» κατά τη διάρκεια μιας ημερίδας και ενός δείπνου απονομής βραβείων στο
Λονδίνο στις 6 Οκτωβρίου.
Ο Kazarian είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Japonica Partners, μιας
εταιρείας επενδύσεων. Προηγουμένως, υπηρέτησε ως επενδυτικός τραπεζίτης της
Goldman Sachs.
Ο Kazarian έχει εμπλακεί ενεργά στην προώθηση της διαφάνειας στο πλαίσιο των
δημοσίων οικονομικών, έχοντας καταστεί ένας από τους πιο εξέχοντες υποστηρικτές
του διεθνούς σημείου αναφοράς IPSAS ή άλλως των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
του Δημοσίου Τομέα.
Στο πλαίσιο των διαδοχικών οικονομικών διασώσεων (bailouts) της Ελλάδας, μιας
χώρας της οποίας ο Kazarian είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατόχους κρατικών
ομολόγων, έχει προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις σχετικά με τη διαφάνεια και τη
χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, κυρίως μέσω της ειδικής προς τα
ανωτέρω εκστρατείας που έχει οργανώσει στην ιστοσελίδα του Most Important

Reform καλώντας το κοινό σε σχετικές πνευματικές συζητήσεις.
Στο πλαίσιο του εν λόγω συνεδρίου, ο Kazarian θα παρουσιάσει επίσης τα ευρήματά
του αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας και του ακτιβισμού του σχετικά
με ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας των κυβερνήσεων.
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Εν συνεχεία, ο Kazarian θα τιμηθεί με το Νεώτερο Βραβείο Εξαιρετικής Καθοδήγησης
στην Ενίσχυση της Δημοκρατίας μέσω της Κρατικής Δημοσιονομικής Διαχείρισης,
«William Pitt».
Το εν λόγω ειδικό βραβείο αναγνωρίζει το έργο ενός ατόμου που έχει συμβάλει στη
δημοκρατία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων μέσω της
προώθησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας των κρατικών οικονομικών
αποτελεσμάτων (καταστάσεων), καθώς και μέσω της βελτίωσης των οικονομικών
κρατικών επιδόσεων.
Ο Carlos Martin Tornero, εκδότης του περιοδικού «ο Λογιστής», δήλωσε: «Το

έργο του Kazarian είναι να σπάσει την επαίσχυντη σιωπή που έχει επιβληθεί από
κοντόφθαλμους, με ιδιοτελείς σκοπούς πολιτικούς, ρυθμιστικές αρχές και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας. Η αναζήτησή
του για διαφάνεια και λογοδοσία πρέπει να επαινεθεί και να τιμηθεί».
Ο Vincent Huck, εκδότης του περιοδικού «Διεθνές Λογιστικό Δελτίο», δήλωσε:
«Είναι μοναδική η πρόκληση που ο Kazarian έχει βάλει στο επάγγελμα: να

αναζητήσουμε

δεξιότητες

και

τεχνογνωσία προκειμένου

να

εγκαθιδρύσουμε

διαφάνεια στο δημόσιο συμφέρον - ένα μάντρα δεν απέχει πολύ από τον «εγγενή
ρόλο» των λογιστών, αλλά πολύ συχνά αυτό λησμονείται. Μέχρι στιγμής, το
επάγγελμα διστάζει να ανταποκριθεί στην πρόκληση πέρα από τις λέξεις, τα λόγια
όμως είναι φτηνά!».
Ο Paul Kazarian, δήλωσε: «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που λαμβάνω το

Νεώτερο Βραβείο Εξαιρετικής Καθοδήγησης στην Ενίσχυση της Δημοκρατίας μέσω
της Κρατικής Δημοσιονομικής Διαχείρισης, «William Pitt». Προκειμένου η δυτική
δημοκρατία να επιβιώσει από λαϊκιστικές επιθέσεις, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να
ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων με καλύτερη οικονομική διαφάνεια,
απόδοση και λογοδοσία. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την
εκπαίδευση των σημερινών και των μελλοντικών ψηφοφόρων σχετικά με τη σημασία
των διεθνώς συγκρίσιμων δημοσιοοικονομικών καταστάσεων, και τον αντίκτυπο των
αποφάσεων των κυβερνήσεων στον κρατικό ισολογισμό".
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Σημείωμα προς τους συντάκτες
Σχετικά με τον Paul B. Kazarian και την Japonica Partners: O Paul B. Kazarian
είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Japonica Partners και του Ιδρύματος
Charles & Agnes Kazarian (Charles & Agnes Kazarian Foundation). Η Japonica
Partners, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1988 από τον κ. Kazarian, είναι μια ιδιωτική
παγκόσμια επενδυτική επιχείρηση,

της

οποίας

η επενδυτική

δραστηριότητα

περιλαμβάνει χαμηλές επιδόσεις μεγάλης κεφαλαιοποίησης πολυεθνικών ομίλων και
κυβερνήσεων.
Σχετικά με την σημαντικότερη μεταρρύθμιση: MostImportantReform.info
είναι μια παγκόσμια πύλη ενημέρωσης που έχει δημιουργηθεί από την
Japonica Partners για την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με την
οικονομική διαχείριση της κυβέρνησης και το Ελληνικό δημόσιο χρέος.
Σχετικά με: Ο Λογιστής και το Διεθνές Λογιστικό Δελτίο
Το περιοδικό «Ο Λογιστής», που ιδρύθηκε το 1874, είναι ένα από τα παλαιότερα και
πιο γνωστά περιοδικά ανά τον κόσμο. Σήμερα το περιοδικό «ο Λογιστής» προσφέρει
ένα

ολοκληρωμένο

συμπεριλαμβανομένων

φάσμα
ρυθμίσεων,

υπηρεσιών
νομοθεσίας

ενημέρωσης
και

επί

εκπαίδευσης

θεμάτων,
για

όσους

απασχολούνται στο λογιστικό επάγγελμα.

Το περιοδικό «Διεθνές Λογιστικό Δελτίο» αποτελεί το μοναδικό περιοδικό ανά τον
κόσμο που καλύπτει τις επαγγελματικές υπηρεσίες. Εστιάζοντας σε επιχειρηματικά
θέματα που αφορούν λογιστικά γραφεία, δίκτυα και επαγγελματικές οργανώσεις, είναι
μια αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για τα λογιστικά νέα, καθώς επίσης και για σημαντικά
στοιχεία και αναλύσεις δεδομένων που παρέχονται από τα χαρακτηριστικά της
έρευνας του.
Και οι δύο ανωτέρω τίτλοι ανήκουν στην TIMETRIC, μια καινοτόμο και ταχέως
αναπτυσσόμενη εταιρεία οικονομικής και επιχειρηματικής έρευνας που παρέχει
ζωτικής σημασίας πληροφορίες σχετικά με τις αναδυόμενες οικονομίες και τις πιο
σημαντικές παγκόσμιες βιομηχανίες.
Σχετικά με: Το Συνέδριο και τα Βραβεία 2016 του «Λογιστή» & του
«Διεθνούς Λογιστικού Δελτίου»
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Το Συνέδριο και τα Βραβεία 2016 του «Λογιστή» & του «Διεθνούς
Λογιστικού Δελτίου» έχει σταδιακά αναπτυχθεί ανά τα έτη. Ξεκινώντας ως
μια εκδήλωση απονομής βραβείων το 2012, επιστρέφουν το 2016 στο
Λονδίνο με μια ημερήσια εκδήλωση, την οποία ακολούθησε μια τελετή
απονομής

των

βραβείων

(gala),

με

στόχο

τους

ενδιαφερόμενους

Βρετανούς, Ευρωπαίους και παγκόσμιους ηγέτες λογιστικής.
Συγκεντρώνοντας μερικά από τα πιο εξέχοντα άτομα της βιομηχανίας, το επίκεντρο
των συνομιλιών θα αποτελέσει το παγκόσμιο λογιστικό τοπίο του 2016, η
προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή, η ανατίμηση, ο ελέγχος, η άνοδος των μη
οικονομικών εκθέσεων και οι τελευταίες καινοτομίες στην αγορά. Οι έμπειροι ομιλητές
μας θα ολοκληρώσουν το φόρουμ συζητώντας για το μέλλον του κλάδου της
λογιστικής.
Κατά την εκδήλωση θα λάβει χώρα εορταστικό δείπνο προς εορτασμό των νικητών
των Βραβείων 2016 του «Λογιστή» & του «Διεθνούς Λογιστικού Δελτίου»,
εορτάζοντας έτσι την υπεροχή του λογιστικού επαγγέλματος.
Ημερομηνία: 6 Οκτωβρίου 2016.
Τόπος: Το Ξενοδοχείο: Millennium Gloucester Hotel, Λονδίνο.

