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Η Ασία θα έπρεπε να ενδιαφερθεί για την Ελλάδα, διότι προσφέρει δύο σηµαντικά µαθήµατα. Πρώτον, τα
‘Ελληνικά λογιστικά’ πυροδότησαν την Ευρωπαϊκή κρίση και αποδυνάµωσαν έναν σηµαντικό εµπορικό εταίρο της
Ασίας. Δεύτερον, η αδύναµη από την πλευρά της Ελληνικής κυβέρνησης, δηµοσιονοµική διαχείριση και υποβολή
στοιχείων έβλαψαν την αξιοπιστία και την εµπιστοσύνη στους κυβερνητικούς θεσµούς.
Ο αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής κρίσης συνεχίζεται. Η Ευρωπαϊκή οικονοµία εξακολουθεί να αγωνίζεται. Η
ανάπτυξη είναι στην καλύτερη περίπτωση αναιµική. Η κρίση είχε αντίκτυπο στην ανάπτυξη των Ασιατικών
οικονοµιών λόγω του µειωµένου όγκου εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των δύο ηπείρων. Ενώ οι εξαγωγές από
την Ασία προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 81% από το 2003 µέχρι το προηγούµενο έτος, οι ίδιες µειώθηκαν
κατά 7.2% τα τελευταία δύο χρόνια.
Οι θεσµικές επιπτώσεις της Ελληνικής εµπειρίας δεν θα έπρεπε να αγνοηθούν από την Ασία. Αν η όποια
κυβέρνηση δεν ασκεί ορθή δηµοσιονοµική διαχείριση, τότε η αξιοπιστία και η εµπιστοσύνη αναπόφευκτα θα
υποχωρήσουν. Η Ασία πρέπει να συνεχίσει την πρόοδο της στην δηµόσια λογιστική. Η Ασία θα έπρεπε να είναι
ένα παγκόσµιο σηµείο αναφοράς των βέλτιστων διεθνών λογιστικών πρακτικών και θα έπρεπε να καλέσει του
Ευρωπαίους εµπορικούς εταίρους της να κάνουν το ίδιο.
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Η διαπίστωση ότι οι αριθµοί της Ελληνικής Κυβέρνησης ήταν σοβαρώς ανακριβείς , συγκλόνισε τις
χρηµατοπιστωτικές αγορές, κατέστρεψε την αξιοπιστία και προκάλεσε µία οικονοµική και κοινωνική κρίση. Με
µία αποτυχία οικονοµικού απολογισµού αυτού του µεγέθους, η πρώτη προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η
διασφάλιση ότι παράγονται αξιόπιστες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε τα λάθη να µην επαναληφθούν. Για τα
κράτη, αυτό σηµαίνει υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS), το αντίστοιχο για
τον δηµόσιο τοµέα των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS), που αποτελεί το ‘χρυσό
πρότυπο’ αναφοράς κάθε κράτους.
Οι ισχυρές φωνές υποστήριξης για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS) στην Ελλάδα έχουν
κάνει πρόοδο αλλά δεν έχουν ακόµη κυριαρχήσει. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS)
συστήθηκαν από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που έχουν ενταχθεί σε
πρόγραµµα, αλλά η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί έναντι της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας στην επιτυχή
υιοθέτηση τους. Κατ’ ελάχιστον, η Ελλάδα θα έπρεπε άµεσα να αναφέρει το καθαρό χρέος και κάθε µεταβολή στο
καθαρό χρέος, υπολογισµένο σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS).
Τα οφέλη των ανώτερων προτύπων
Οι πιστωτές της Ελλάδος, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, έχουν επιδείξει πρωτοφανή
αλληλεγγύη έχοντας απολέσει περισσότερα από €340 δισεκατοµµύρια (S$551 δισεκατοµµύρια) σε παρούσα αξία
από το Ελληνικό τους χρέος. Αυτή η τεράστια µεταφορά πλούτου στον Ελληνικό λαό, έδωσε στην χώρα δεκαετίες
ανακούφισης. Η Ελλάδα έλαβε €275 δισεκατοµµύρια από δάνεια µε ευνοϊκούς όρους και αναδιαρθρωµένους
χρεωστικούς της τίτλους. Το τρέχον χρέος είναι διαχειρίσιµο εάν η Ελλάδα ξεκινήσει µε τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS) να ισοσκελίζει τον προϋπολογισµό της, να διαχειρίζεται καλύτερα το
ενεργητικό της, και να προσθέτει νέες θέσεις εργασίας µέσω της οικονοµικής ανάπτυξης.
Τα θετικά και προστατευτικά οφέλη της υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δηµοσίου Τοµέα
(IPSAS) είναι ξεκάθαρα, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη ή την Ασία. Τα θετικά οφέλη
περιλαµβάνουν καλύτερες δηµοσιονοµικές αποφάσεις που προκύπτουν από καλύτερη δηµοσιονοµική
πληροφόρηση. Οι χώρες που υιοθετούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS) εντοπίζουν και
πολλά άλλα οφέλη, όπως βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, χαµηλότερα επίπεδα φορολογίας, και, κυρίως, µείωση του
καθαρού χρέους. Χρησιµοποιώντας τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS) δηµιουργείται
µεγαλύτερη αξιοπιστία και εµπιστοσύνη στην χώρα. Αυτό διευκολύνει τις ξένες επενδύσεις και προσδίδει οφέλη
στην παγκόσµια κεφαλαιαγορά, συµπεριλαµβανοµένου χαµηλότερου κόστους δανεισµού, προφίλ παρατεταµένου
χρόνου λήξεως και µεγαλύτερη προβλεψιµότητα στην συγκέντρωση κεφαλαίων.
Τα προστατευτικά οφέλη περιλαµβάνουν το να καταστεί η διαφθορά πιο δυσχερής και να µειωθεί η βλάβη που
σχετίζεται µε τη δηµοσιονοµική ψευδαίσθηση και τη βραχυπρόθεσµη λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό στα ευρείας κλίµακας προγράµµατα ιδιωτικοποιήσεων, όπου τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου
Τοµέα (IPSAS) ευνοούν λιγότερο τη διαφθορά από την ταµειακή λογιστική. Η αποτυχία της Ελλάδας να
υιοθετήσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS), σηµαίνει ότι η δηµοσιονοµική αδιαφάνεια
που υπήρχε πριν από την κρίση παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη. Το κόστος για την Ελλάδα, την Ευρώπη και
την Ασία από αυτήν την αδιαφάνεια παραµένει µεν υψηλό αλλά µπορεί να αποφευχθεί.
Για την Ελλάδα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS) θα αποκάλυπταν χρέος όχι σε ποσοστό
175% του ΑΕΠ, αλλά σηµαντικά κάτω από 60%. Στην πραγµατικότητα, το καθαρό χρέος της Ελλάδος σε ποσοστό
του ΑΕΠ είναι το 1/3 του αντίστοιχου των δανειζόµενων ανταγωνιστών της, το οποίο αποτελεί τεράστιο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS) θα έδειχναν επίσης ότι οι
πληρωµές τόκων της Ελλάδος σε µετρητά ως ποσοστό επί των εσόδων, είναι στο 1/3 της αντίστοιχης δαπάνης των
ανταγωνιστών της.
Η τρέχουσα τήρηση από την Ελληνική κυβέρνηση λογιστικών βιβλίων για το χρέος δεν αντικατοπτρίζει την
εύλογη αξία βασιζόµενη στην παρούσα αξία της προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών. Αντίθετα προς
τις υγιείς οικονοµικές αρχές, το χρέος της Ελλάδος έχει λογιστικοποιηθεί στο ποσό που οφείλεται κατά τη λήξη.
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Είναι σαν µε διάταγµα, να µπορούσε να σταµατήσει ο χρόνος και ένα δολάριο στο απώτερο µέλλον να αξίζει όσο
ένα δολάριο σήµερα.
Αυτή η ανοικονοµική λογιστική µεγεθύνεται από το γεγονός ότι €275 δισεκατοµµύρια στο χρέος της Ελλάδας
προέκυψαν µε όρους κατά πολύ κατώτερους των όρων της αγοράς για παρόµοιο κίνδυνο, όπως µηδαµινά επιτόκια,
µακρύς χρόνος αποπληρωµής , περίοδοι µηδενικών τόκων σε µετρητά, περίοδοι χάριτος για την αποπληρωµή και
επιστροφές στους τόκους και το κεφάλαιο.
Πολλοί έχουν την εσφαλµένη αντίληψη ότι η λογιστική αξία του χρέους είναι πάντα ίση µε το οφειλόµενο ποσό
στη λήξη. Στην πραγµατικότητα, οι υγιείς οικονοµικές αρχές υπαγορεύουν η λογιστική αξία να είναι ίση µε την
εύλογη αξία, η οποία είναι η τρέχουσα αξία της προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών
χρησιµοποιώντας τα επιτόκια της αγοράς για παρόµοιο κίνδυνο.
Για να είµαστε σαφείς, η συµµετοχή της Ελλάδας ως µέλους της Ευρωζώνης, επιβάλλει ότι Ελλάδα δεν µπορεί να
προσθέσει περισσότερο χρέος. Η Ελλάδα πρέπει να εργαστεί σκληρά για να αυξήσει την ανάπτυξη και την
απόδοση των δηµόσιων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS) θα απέφερε τεράστια διαφορά στο κρατικό και εταιρικό κόστος του
κεφαλαίου, και ως εκ τούτου στις προοπτικές της Ελλάδος για δηµιουργία θέσεων εργασίας, εκτιµώµενες µεταξύ
200.000 και 400.000 θέσεις στους επόµενους 24 µήνες.
Δύο πεδία δράσης για την Ασία
Μία επανάληψη της Ευρωπαϊκής κρίσης θα είχε παγκόσµιο αντίκτυπο, καθιστώντας την ανάπτυξη στην Ασία πολύ
πιο δύσκολο να διατηρηθεί. Για την επίτευξη των καλώς εννοουµένων συµφερόντων της, η Ασία πρέπει να
υιοθετήσει δύο πεδία δράσης. Πρώτον, η Ασία θα έπρεπε να πιέσει την Ελλάδα και την Ευρώπη να διορθώσει τα
λογιστικά προβλήµατα που οδήγησαν στην τελευταία κρίση και θα µπορούσαν να οδηγήσουν και στην επόµενη.
Δεύτερον, οι Ασιατικές κυβερνήσεις θα έπρεπε να συνεχίσουν την πρόοδό τους στη λογιστική και τη
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, κερδίζοντας µία θέση ως παγκόσµιο σηµείο αναφοράς.
Πράγµατι, τα κρατικά χρηµατοοικονοµικά της Σιγκαπούρης χρησιµοποιούν ένα πλαίσιο λογιστικής σε
δεδουλευµένη βάση (accrual) παρόµοιο µε αυτό των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS).Το
χρέος αντικατοπτρίζεται στην εύλογη αξία, η οποία βασίζεται στην τρέχουσα αξία της προεξόφλησης των
µελλοντικών ταµειακών ροών. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS) δεν θα επέφεραν κάποια
αλλαγή. Επίσης, ένα µέλος του Συµβουλίου των IPSAS προέρχεται από το Υπουργείο Οικονοµικών της Κίνας.
Ο Paul B. Kazarian είναι ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας επενδύσεων Japonica
Partners και της Kazarian Foundations. O Washington SyCip είναι ιδρυτής του Ασιατικού Ινστιτούτου
Διαχείρισης και της SyCip Gorres Velayo & Co και ήταν πρόεδρος της Διεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών
(IFAC) από το 1983 έως το 1985. Ο τελευταίος συγγραφέας είναι πρόεδρος της CIPFA International και
διετέλεσε διευθύνων σύµβουλος της IFAC από το 2002 µέχρι και πέρυσι.
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