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Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

& η εταιρική κοινωνική ευθύνη που οφείλει να επιδείξει 

 

Η σύγχρονη οικονομική συγκυρία απαιτεί την επαγρύπνηση και του λογιστικού κλάδου στο 

σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωση του, να είναι 

ενήμερος στις φορολογικές του υποχρεώσεις και να ανταπεξέλθει στο μοναδικά παγκόσμιο 

φαινόμενο της κατακόρυφης ανόδου του όγκου εργασίας με ταυτόχρονη κατακόρυφη πτώση των 

αντίστοιχων αμοιβών.  

Λαμβανομένου υπόψη αυτών των δεδομένων και ταυτόχρονα διαθέτοντας κοινωνική 

ταυτότητα στη σύγχρονη κρίση προκειμένου να βοηθήσουν πολλούς υγιείς επιχειρηματίες που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα κεφαλαίου κίνησης και ιδιώτες που προσπαθούν να «κουμαντάρουν» 

την υψηλή φορολογία, και όλα αυτά σε ένα αίσθημα απόλυτης φορολογικής και νομοθετικής 

αβεβαιότητας, οι λογιστές καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του 

γραφείου τους. 

Αρχικά, θα πρέπει να επανεκτιμήσουν το υπάρχον πελατολόγιο τους και να προσφέρουν 

λύσεις στους επιχειρηματίες που να μη θίγουν τις αμοιβές τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα 

πρέπει να οριοθετήσουν με προσοχή το πακέτο των προσφερόμενων αμοιβών, να συνεκτιμήσουν 

την παρελθοντική συμπεριφορά του εκάστοτε πελάτη και αναλογικά να επαναπροσδιορίσουν την 

τιμολογιακή πολιτική του γραφείου τους. Σαφέστατα, η εγκατάλειψη πελατών που εμφανίζουν 

οικονομικά προβλήματα λόγω εποχής δεν εμπίπτει στον επαγγελματισμό του κλάδου, αλλά η 

επανατοποθέτηση των προσφερόμενων υπηρεσιών με μείωση –ενδεχομένως- των εξωτερικών 

εργασιών ή εσωτερική βοήθεια και περισσότερη συνεργασία στο εσωτερικό της εταιρίας με τους 

επιχειρηματίες είναι τα σημεία που θα πρέπει να αναθεωρηθούν. 

Το βασικότερο όλων είναι η εξυγίανση του πελατολογίου και η οριστική και κάθετη επιλογή 

των συνεργασιών που αξίζουν και αντέχουν να συνεχιστούν. Ο αριθμός των επισφαλών πελατών 

– επιχειρήσεων ειδικά στις τωρινές οικονομικές συνθήκες διευρύνεται ανησυχητικά, επομένως θα 

πρέπει να τεθούν νέοι κανόνες στρατηγικής που να επαναπροσδιορίζουν την πελατειακή πολιτική 

πιστώσεων και την επιλογή νέων πελατών με πιο αυστηρά και οριοθετημένα κριτήρια στα πλαίσια 

των παρεχόμενων λογιστικών υπηρεσιών. 

Θα πρέπει να ακολουθήσουν μια επιθετική πολιτική εύρεσης νέων πελατών σε όσους 

έχουν την ευκαιρία και το οικονομικό υπόβαθρο να τη στηρίξουν. Περιορίζοντας τα λειτουργικά 

έξοδα και λαμβάνοντας κρατικές επιδοτήσεις για αναβαθμισμένο λογιστικό software και διατήρηση 

των θέσεων εργασίας, ένα λογιστικό γραφείο μπορεί να ασκήσει επιθετικά μέτρα προβολής και 

διαφήμισης και να προσεγγίσει νέες επιχειρήσεις - πελάτες, στην προσπάθειά του να ενημερώσει 
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και να συμβάλλει στην εφαρμογή των νέων και σημαντικά δυσνόητων φορολογικών μέτρων, που 

επιβαρύνουν όλους. 

Τέλος, η εξαιρετική συγκυρία των εποχών απαιτεί αναθεώρηση των πολιτικών της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενός λογιστικού γραφείου στα γενικότερα πλαίσια της στρατηγικής 

που εφαρμόζει.  Με τους φόρους και τις περικοπές να πλήττουν όλα τα νοικοκυριά, ο κοινωνικός 

ρόλος του λογιστή αναβαθμίζεται: αποτελεί τη «γέφυρα» μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και 

του απλού πολίτη και καλείται να εξηγήσει, να ενημερώσει, να διευκολύνει κάθε φορολογούμενο 

στην επιβολή των νέων μέτρων αμοισθεί. Η εποχή δεν σηκώνει ευκαιρίες αισχροκέρδειας 

πατώντας στην άγνοια των πολλών, αλλά απαιτεί μια κοινωνική συνοχή και σύμπνοια για την 

αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. 

   

 

 

 

 

 

 


