ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ

Απάτη: Δόλια ενέργεια που αποσκοπεί σε παραπλάνηση ή ιδιοποίηση.

Από τον ορισμό προκύπτει πως μπορεί να έχουμε περιπτώσεις
απάτης, ακόμη και σε νομότυπες ενέργειες.
Η απάτη πρωτοεμφανίστηκε από την εποχή του Αδάμ και της Εύας.
Φαινόμενο που παρατηρείται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα κατατάχθηκε το 2013 στην 80η θέση μεταξύ 177 χωρών ως
προς το Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (Corruption Perception Index)
από την μη κυβερνητική οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια».
Χαμηλότερα από όλες τις χώρες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
την Κύπρο (Έλληνες επίσης) να κατατάσσεται σε πολύ καλύτερη θέση
(31η).
Εθισμός στην έννοια της απάτης, με αποτέλεσμα τις χαλαρές
αντιδράσεις ακόμη και όσων θίγονται άμεσα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
•
•
•
•
•

Επενδυτικές πυραμίδες
Δομημένα ομόλογα
Ωραιοποιημένες λογιστικές καταστάσεις
Χειραγώγηση στις τιμές των μετοχών
Απόκρυψη σημαντικών γεγονότων που επηρεάζουν την πορεία και
τις προοπτικές μιας εταιρείας
• Καταχρηστικές αποφάσεις για -άμεσες και έμμεσες- αμοιβές μελών
ΔΣ και διευθυντικών στελεχών εταιρειών (μισθοί, bonuses, stock
options)
• Συναλλαγές εταιρειών με βασικούς μετόχους με σκανδαλώδεις
όρους υπέρ των τελευταίων.
• Νέο μεγάλο πρόβλημα ξεκίνησε με το ζήτημα των «δημόσιων
προτάσεων».

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

• Υιοθέτηση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
• Εποπτεία ασφαλιστικών εταιρειών από την Τράπεζα της
Ελλάδος
• Συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης, έστω και με τις
σημαντικές της ατέλειες
• Βελτίωση θεσμικού πλαισίου σε ΧΑ και ΕΚ
• Και κυρίως, η αγορά ξεχώρισε τις επιχειρήσεις και τους
διαχειριστές σε δύο κατηγορίες
• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
• Άμεση ανάγκη για προσέλκυση κεφαλαίων για
χρηματοδότηση εισηγμένων εταιρειών από διεθνή funds.
• Άμεση ανάγκη για προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων μέσω
του ΧΑ.
• Άμεση ανάγκη χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΕΚΕΣ, ΑΚΕΣ).
• Ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους, μέσα από την άσκηση
των warrants στις ελληνικές τράπεζες.

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
• Α. Μήνυμα από την Πολιτεία πως οι όποιοι
παραβάτες θα τιμωρούνται σύντομα και σύμφωνα
με τον νόμο
• Διευρυμένη και ταχύτερη δράση από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
• Έλεγχος των ορκωτών ελεγκτών από την Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ)
• Ταχεία εκδίκαση των όποιων προσφυγών στα
πολιτικά δικαστήρια.
• Διερεύνηση του θέματος γιατί πολλοί
τιμωρηθέντες από την ΕΚ αθωώνονται στα πολιτικά
δικαστήρια. Ζήτημα των «οικονομικών δικαστών».

• Β. Αναβάθμιση της διαδικασίας του Εσωτερικού
Ελέγχου στις εισηγμένες
• Γ. Συμφωνία όλων των παραγόντων της αγοράς για
υιοθέτηση κοινού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
που θα ακολουθείται απ’ όλες τις εισηγμένες.
Βαθμολόγηση των εταιρειών με βάση το συγκεκριμένο
Κώδικα.
• Δ. Διαδικασίες για τον καλύτερο έλεγχο των εταιρειών
από τους μετόχους μειοψηφίας
• Δυνατότητα ψήφου εξ’ αποστάσεως
• Δραστικότερη παρουσία των θεσμικών επενδυτών στις
γενικές συνελεύσεις
• Ανάγκη ευρύτερης δραστηριοποίησης των μετόχων (πχ
παρουσία στις γενικές συνελεύσεις, καταγγελίες στην
ΕΚ, συμμετοχή στον ΣΕΔ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Οι χρηματιστηριακές απάτες υπήρχαν, υπάρχουν και θα

υπάρχουν.
• Η κυβέρνηση, οι χρηματιστηριακές αρχές, η δικαιοσύνη και
οι φορείς της αγοράς θα πρέπει με μια σειρά κινήσεων να
δυσκολεύουν την υλοποίηση μιας απάτης, να την βγάζουν
ευκολότερα στην επιφάνεια και σε τελική ανάλυση να
επιβάλλονται οι σχετικές ποινές.
• Δεν υπάρχει αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης της
απάτης από την ωριμότητα των επενδυτών, από την επιλογή
σοβαρών εταιρειών ανεξαρτήτως μεγέθους και από την
τακτική παρακολούθηση των εξελίξεων στις εταιρείες που
επενδύουμε.
• Ακόμη και όσοι παράγοντες της αγοράς πρωτοστάτησαν σε
χρηματιστηριακές απάτες χωρίς να τιμωρηθούν από τη
δικαιοσύνη, τελικά τιμωρήθηκαν -σε βάθος χρόνου- από την
ίδια την αγορά, μέσω της περιθωριοποίησης των
δραστηριοτήτων τους.

