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Ευχαριστώ θερµά τη ∆ιοίκηση της Microsoft, για την ευγενική και καθ’ όλα τιµητική
πρόσκληση, να µιλήσω στην σηµερινή εκδήλωση, παρουσία επίλεκτων ∆ιευθυντικών
Στελεχών Οικονοµικών Υπηρεσιών, Επιχειρήσεων.
Με µεγάλο ενδιαφέρον παίρνω µέρος στο επίκαιρο αυτό workshop, µε την ελπίδα ότι µπορώ
να προσφέρω µε την εµπειρία µου, σε µία διαγνωστική συζήτηση που σκοπό έχει να
αναδείξει, τη βαρύτητα του ρόλου του Οικονοµικού ∆ιευθυντή, ως Στρατηγικού Εταίρου στη
σύγχρονη επιχειρηµατική µονάδα.
Να προσθέσω ακόµη ότι είναι µεγάλη η ευχαρίστηση µου, να βρίσκοµαι στο εργασιακό
περιβάλλον µιας Παγκόσµιας Επιχείρησης Λογισµικού, του διαµετρήµατος της MICROSOFT,
που µε τη βοήθεια των προϊόντων της, η δηµιουργική σκέψη µετατρέπεται σε συντελεστή για
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στο πεδίο που δραστηριοποιείσαι.
Προερχόµενος από τις οικονοµικές υπηρεσίες µεγάλης πολυεθνικής όπως η P&G, µε πολυετή
εµπειρία σε εγχώριο και διεθνές πεδίο, σίγουρα έχω να προσθέσω κάτι στη διαγνωστική
συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Είναι σηµαντικό δε να επισηµάνω, ότι στην διεθνή αυτή επιχείρηση, που κατά τεκµήριο
θεωρείται εντάσεως µάρκετινγκ, ο Γενικός ∆ιευθυντής στις κατά τόπους θυγατρικές, αφιέρωνε
σε καθηµερινή βάση περισσότερο χρόνο για επιτελική συνεργασία, µε τον Oικονοµικό
∆ιευθυντή παρά µε τους ∆ιευθυντές Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Προσωπικού ή και λοιπών
τµηµάτων.
Και αυτό λέει πολλά, ενώ έχει τη σηµασία του για τη σηµερινή συζήτηση.
Επιβεβαιώνει το γεγονός ότι, στην οργάνωση συγκροτηµένης βιώσιµης επιχειρηµατικής
µονάδας, που στοχεύει στρατηγικά στην ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και
δηµιουργία αξίας, για την πελατεία, το προσωπικό, τους µετόχους και την κοινωνία, οι
Οικονοµικές Υπηρεσίες δεν έχουν µόνο υποστηρικτικό ή και προστατευτικό ρόλο στις βασικές
δραστηριότητες της Επιχείρησης, όπως ενδεχοµένως µυωπικά κάποιοι θα υποστήριζαν.
Αντιθέτως και παρά το γεγονός ότι εκ πρώτης όψεως οι συγκεκριµένες υπηρεσίες δεν
“ακουµπούν τα χέρια” τους στις θεωρούµενες πρωταρχικές δραστηριότητες της
επιχειρηµατικής µονάδας, όπως η παραγωγή, πώληση, διανοµή προϊόντων ή υπηρεσιών
κλπ, εν τούτοις ο ίδιος ο υποστηρικτικός και προστατευτικός τους ρόλος, είναι που προσδίδει
την ειδική, διευρυµένη βαρύτητα στην αποστολή τους.
Πρόκειται για τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν όλες τις άλλες λειτουργίες, εξασφαλίζουν την
συνεκτικότητα και την συνέργια των διαφόρων τµηµάτων, ενώ συµπληρώνουν την
αποτελεσµατικότητα αυτών.
Γενικώς θα λέγαµε ότι στηρίζουν τεχνικά όλες τις στρατηγικές οριζόντιου χαρακτήρα της
επιχείρησης, σαν ένα είδος ραχοκοκαλιάς της οργανωτικής και λειτουργικής δοµής της
επιχειρηµατικής µονάδας.
Η προσέγγιση αυτή βέβαια δεν παρακάµπτει τη γενικά παραδεκτή αρχή, ότι το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, η αποτελεσµατικότητα και η υπεραξία, όντως έρχονται από το µίγµα
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συνεισφοράς όλων των κρίκων της αλυσίδας που συγκροτούν τον επιχειρηµατικό
οργανισµό.
Ωστόσο και χωρίς πρόθεση υποτίµησης της σηµασίας της αποστολής των άλλων
υποστηρικτικών τµηµάτων της επιχείρησης (προµηθειών, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
κλπ), ο ρόλος των οικονοµικών υπηρεσιών µπορεί να θεωρηθεί όχι µόνο συµπληρωµατικός
αλλά και εξόχως καθοριστικός.
Αναγνωρίζεται ως καθοριστικός για την επίτευξη κέρδους “σήµερα”, τη εξασφάλιση κέρδους
“αύριο” µέσω τις απόδοσης των επενδύσεων, αλλά και την διαρκή εξασφάλιση
χρηµατοοικονοµικών ροών (cash flow), για τις ανάγκες χρηµατοδότησης δαπανών και
ετοιµότητα σε παρουσιαζόµενες ευκαιρίες επενδύσεων.
Στη βάση αυτή, ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής κάνει τη διαφορά!
Σε κάθε µορφή επιχειρηµατικής απόφασης, έχει ενεργό συµµετοχή στην επιλογή της
καλλίτερης µεταξύ των προσφεροµένων εναλλακτικών λύσεων (trade off), µε ορθολογιστική
πάντα εφαρµογή του κριτηρίου της οικονοµικής απόδοσης, τόσο σε βραχυπρόθεσµη όσο
και µακροπρόθεσµη βάση. Όπως δίδασκε ο Αριστοτέλης (στα Ηθικά Νικοµάχεια) “µετρείται
γαρ πάντα νοµίσµατι”.
Εποµένως το ∆ιοικητικό Στέλεχος (µε τον generic όρο Οικονοµικός ∆ιευθυντής ή και CFO για
µεγάλες Επιχειρήσεις), που ηγείται αυτού του νευραλγικού τµήµατος της Επιχειρηµατικής
µονάδος, είναι απαραίτητο να διαθέτει και συνεχώς να βελτιώνει τις κατάλληλες δεξιότητες και
γνώσεις, που δικαιώνουν την αποστολή του, ως έναν από τους πιο ισχυρούς κρίκους
δηµιουργίας αξίας στην επιχειρηµατική µονάδα.
Από την καθαρά επιχειρηµατική πλευρά, η ηγετική του συµµετοχή σε πεδίο οικονοµικής
πληροφόρησης και παροχής συµβουλών προς την ∆ιοίκηση και λοιπούς stakeholders,
συµβάλει καθοριστικά, στον ορθολογικό και καινοτοµικό σχεδιασµό των διαφόρων
επιχειρησιακών προγραµµάτων, απαραίτητων για την βιώσιµη λειτουργία της επιχειρηµατικής
µονάδας.
Ωστόσο, στη καλά οργανωµένη επιχείρηση, δεν αρκεί µόνο να υπάρχουν καλοί σχεδιασµοί,
καλές διαδικασίες, ρεαλιστικοί στόχοι.
Η επιχειρηµατική µονάδα, σαν θεσµός οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα, είναι
εκτεθειµένη σε υπαρκτούς εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους αλλά και άλλες
προκλήσεις.
Το γεγονός αυτό, επιβάλλει να υπάρχουν και να λειτουργούν αποτελεσµατικά, µηχανισµοί
αυτοελέγχου, έγκαιρης προσαρµογής και διαρκούς λογοδοσίας (Porter’ς 5 Forces).
Σε τέτοιο κοµβικό σηµείο για την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης, ο ρόλος του Οικονοµικού
∆ιευθυντή απαραιτήτως πρέπει να ενσωµατώνει και την έννοια του Controller, µε τη
σύγχρονη αντίληψη του όρου.
∆ηλαδή, ρόλο υποστηρικτικό ακόµη και του ιδίου του τµήµατος των οικονοµικών υπηρεσιών,
λειτουργώντας σαν αξιόπιστος θεµατοφύλακας των αξιών και των αρχών που υπηρετεί η
επιχείρηση, σαν οικονοµικός οργανισµός αλλά και πρωτίστως, νοµοταγής πολίτης της
κοινωνίας.
Είναι η αρµοδιότητα που εγγυάται την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των οικονοµικών
καταστάσεων, τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισµού, την αξιοπιστία των
χρηµατοοικονοµικών ροών, τη προστασία της εταιρικής περιουσίας και των συµφερόντων
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όλων των stakeholders, την συνετή διαχείριση, τον έλεγχο του κόστους, όπως και την συνεπή
τήρηση των φορολογικών και κανονιστικών υποχρεώσεων.
Ακόµη δε και την έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη
(stakeholders), µε τη χρήση εξελιγµένων πάντα συστηµάτων οικονοµικής ανάλυσης και
αξιόπιστης πρωτοποριακής διοικητικής λογιστικής.
Στο ίδιο πλαίσιο, ενεργεί ανασταλτικά µε προγράµµατα Εσωτερικών Ελέγχων, σύµφωνα µε
τους εσωτερικούς κανονισµούς της επιχείρησης και συνεργάζεται µε Εξωτερικούς Ελεγκτές,
µε τους οποίους συζητά και αποδέχεται ή απορρίπτει, Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης, που
ακολουθούν τους Οικονοµικούς, ∆ιαχειριστικούς και Φορολογικούς Ελέγχους και όχι µόνο.
(Τέλος έχει ενεργό συµµετοχή σε διάφορες αντιπροσωπεύσεις, κυρίως σε Τράπεζες,
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Επαγγελµατικά Επιµελητήρια,
Οικονοµικά Υπουργεία. Ενώ από πλευράς Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, συνιστάται να είναι
µέλος του ∆.Σ. ή / και ∆ιοικούσας Επιτροπής, όπως και σε άλλες ειδικές Οµάδες δράσης).
Μιλάµε εποµένως για ένα εξαιρετικά σηµαντικό και ιδιαίτερα διευρυµένο ρόλο που επιτελεί ο
επικεφαλής των οικονοµικών υπηρεσιών, γεγονός που λαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία όταν
αυτός διαδραµατίζεται στο οργανωτικό προφίλ µιας µικρής ή µεσαίου µεγέθους επιχείρησης
(χαρακτηριστικό της χώρας µας), µε πολλές υπευθυνότητες, που απαιτούν εξισορροπητικό
ρόλο.
Πρόκειται λοιπόν για ρόλο, χρήσιµο και αξιόπιστο, κάθε στιγµή δίπλα στον επιχειρηµατία,
όταν αυτός καλείται να απαντήσει στα δύο κρίσιµα ερωτήµατα, στο πλαίσιο της δράσης του,
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΩ - ΠΩΣ ΘΑ ΚΕΡ∆ΙΣΩ.
Η απάντηση στο δίληµµα αυτό, δεν είναι βέβαια απλή, ειδικά στη σηµερινή συννεφιασµένη
διεθνή και εγχώρια πραγµατικότητα, για λόγους που όλοι γνωρίζουµε.
Οι όροι του παιχνιδιού έχουν αλλάξει δραµατικά ενώ οι προκλήσεις των καιρών απαιτούν
πρωτίστως από την πλευρά των Οικονοµικών ∆ιευθυντών, βελτιωµένα αντανακλαστικά,
δεξιότητες προσαρµογής και ικανότητες προωθηµένης αντίληψης των πραγµάτων, πέρα
από παραδοσιακές µεθόδους, µε νέο και πιο αποτελεσµατικό τρόπο.
∆εν θα έλεγα ότι ο εταιρικός του ρόλος έχει αλλάξει επί της ουσίας, σε σχέση µε όσα ανέφερα
πάρα πάνω. Παραµένει ο στυλοβάτης της Επιχειρηµατικής µονάδας.
Ωστόσο η φύση των προκλήσεων είναι τέτοια, που απαιτείται συνεχής διεύρυνση του
γνωστικού του υπόβαθρου, αυξηµένη ταχύτητα σκέψης, επί πλέον χρόνος απασχόλησης,
ετοιµότητα άµεσης δράσης, συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές
περιβάλλον.
Πάνω από όλα όµως, απαιτείται αύξηση των δεξιοτήτων στην αξιοποίηση της σύγχρονης
ψηφιακής εργαλειοθήκης, που εξ ορισµού προσφέρει ριζοσπαστικούς τρόπους αντίληψης
και αντιµετώπισης των προκλήσεων της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, στις νέες συνθήκες
λειτουργίας.
Προεξοφλώ ότι στο πνεύµα της σηµερινής εκδήλωσης επίλεκτα οικονοµικά στελέχη της
επιχειρηµατικής κοινότητας, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν θέµατα επιχειρηµατικού
και επιχειρησιακού ενδιαφέροντος µε τη µορφή case studies, από την τρέχουσα αντίξοη
οικονοµική συγκυρία στη χώρα µας, που θα µας δώσουν µία εικόνα, για το πως έχει
αναδειχθεί η µετατόπιση του παραδοσιακού ρόλου του Οικονοµικού ∆ιευθυντή, σε
υψηλότερη σφαίρα απαιτήσεων.
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Αφήνοντας λοιπόν την ενότητα αυτή, να αναλυθεί από τους διακεκριµένους Οµιλητές που θα
ακολουθήσουν, θα ήθελα πριν κλείσω, να επισηµάνω κάποιες χτυπητές περιπτώσεις που
κατά τη γνώµη µου, επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό, θετικά αλλά και αρνητικά, το πεδίο
δράσης του σηµερινού Οικονοµικού ∆ιευθυντού.
(1) Κατ αρχήν το στίγµα της κοινωνικοοικονοµικής συγκυρίας
Σε µία οικονοµία που ταλανίζεται από τις οδυνηρές κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες, που
επισύρουν τα σκληρά δηµοσιονοµικά µέτρα µε αποδεδειγµένη την αβέβαιη
αποτελεσµατικότητα, η επιχείρηση δια των Στελεχών της, καλείται να ανταποκριθεί µε
ετοιµότητα στις προκλήσεις και τις νέες ευκαιρίες.
Υπό αυτές τις συνθήκες η συµβολή Οικονοµικού ∆ιευθυντού καθίσταται πιο ουσιαστική και
αναγκαία στην εφαρµογή βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στρατηγικών για την
αντιµετώπιση της κρίσης και γενικότερα των προκλήσεων του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
που την συνοδεύουν.
(2) Οι ασύµµετρες συνέπειες της παγκοσµιοποίησης
Η τάση δηµιουργίας των ∆ιεθνών Service Centers, µε την µετακίνηση επιχειρηµατικών
τµηµάτων σε κεντρικές χώρες, µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες στο πόστο του Οικονοµικού
∆ιευθυντή µίας πολυεθνικής επιχείρησης στην χώρα µας.
Αυτό µπορεί να σηµαίνει υποβάθµιση του ρόλου, αύξηση των ευθυνών, ή και απώλεια της
θέσης, στο βαθµό που οικονοµικές ή λογιστικές υπηρεσίες, µε τη βοήθεια τεχνολογίας
πληροφορικής, µεταφέρονται στο κεντρικό οργανισµό.
Έχουµε τέτοια παραδείγµατα, µε χώρες “προορισµού”, όπως Ρουµανία, Βουλγαρία, Κύπρος,
Ισραήλ.
(3) Το ακανθώδες πρόβληµα της Φορολογίας στη Χώρα µας
Αν λάβουµε υπόψη ότι σχεδόν το µισό των καθαρών εσόδων, σήµερα πάνε στο ∆ηµόσιο για
το δικαίωµα να λειτουργεί η επιχείρηση στην επικράτεια, καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό
είναι το θέµα της φορολόγησης.
Όσοι ασχολούνται µε το θέµα αυτό συστηµατικά, γνωρίζουν πολύ καλά ότι για την
επιχείρηση, δεν µετρά µόνο η ανάγκη ύπαρξης ενός ένα απλού, σταθερού, δίκαιου,
αναπτυξιακού φορολογικού συστήµατος.
Χρειάζεται και σωστή διαχείριση του θέµατος της φορολογίας, από πλευράς φορολογικής
συνέπειας αλλά και αξιοποίησης προσφεροµένων κινήτρων, ώστε η Επιχείρηση να
συµπληρώσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, µε το σηµαντικό πλεονέκτηµα της
αποδοτικότητας που εξασφαλίζει το σωστό Tax Management.
Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής και Ε∆Ω παίζει σηµαντικό ρόλο, µε αυξηµένες απαιτήσεις των
καιρών, σε πεδία Tax Defense και Taxation Projects.
(4) Έκρηξη της ψηφιακής οικονοµίας
Εδώ υπάρχει ίσως και η µεγαλύτερη πρόκληση και σκοπίµως την αφήνω στο τέλος, έχοντας
κατά νου το περιβάλλον που βρισκόµαστε σήµερα και τα όσα ενδεχοµένους θα ακούσουµε
στην συνέχεια από τους πιο ειδικούς.
Η εξέλιξη αυτή, παρέχει δυνατότητες breakthrough insights και στρατηγικές που µπορούν να
βοηθήσουν, στο πλαίσιο του προσφερόµενου ψηφιακού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, για
λειτουργικότητα, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια.
Οι ευκαιρίες είναι µεγάλες για λιγότερη προσπάθεια και µεγαλύτερη και τάχιστη εξυπηρέτηση,
σε κρίσιµους τοµείς της Επιχείρησης.
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Αυτό απαιτεί, τα στελέχη και κυρίως τα οικονοµικά, να προσαρµόζονται σε πλαίσιο αντίληψης
της ψηφιακής έκρηξης και των συνεπειών της στην καθηµερινότητα της επιχείρησης, για την
εξασφάλιση αποτελεσµατικότητας και τη δηµιουργία επιχειρηµατικής υπεραξίας.
Το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ λοιπόν είναι ΕΝΑ!
Οικονοµικός ∆ιευθυντής, “ΙΣΟΝ” στυλοβάτης της ∆ιοίκησης!
Απαραίτητος για το σχεδιασµό της εικόνας της επόµενης ηµέρας, στην ολιστική προσπάθεια
για ανασύνταξη και δηµιουργία επιχειρησιακής υπεραξίας, ξεπερνώντας µάλιστα τις
παραδοσιακές αξίες και συστήµατα.
Στις οριακές και κρίσιµες οικονοµικές συγκυρίες όπου η πολιτική πραγµατικότητα µπορεί να
έρχεται και σε σύγκρουση µε τις οικονοµικές θεωρίες και την παγιωµένη επιχειρηµατική
πρακτική, ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής καλείται να κάνει τη διαφορά, µε τη ολοκληρωµένη
τεχνική του κατάρτιση.
Με ζωντανό όραµα και νοοτροπία, ορθής αντίληψης του νέου τρόπου λειτουργίας του
επιχειρείν.
Εδώ νοµίζω, ταιριάζει απόλυτα το φιλοσοφηµένο και “trendy” σλόγκαν της συνάντησής µας,
“Re-Imagine Finance”
Ένας συνειρµός που µας φέρνει κόντρα στο δίλληµα, για το πως θα θέλαµε ΣΗΜΕΡΑ τον
∆ιευθυντή των Οικονοµικών Υπηρεσιών,
Παραδοσιακό ∆ιευθυντή των Οικονοµικών Υπηρεσιών, ή Ηγέτη µε στόφα Στρατηγικού
Εταίρου?
ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΥΟ, λοιπόν?
Την απάντηση τη γνωρίζουµε Η∆Η, αλλά ας τη δούµε στη συνέχεια….
Καλή συνέχεια λοιπόν, και ευχαριστώ πολύ, για την υποµονή σας να µε ακούσετε.

(*) κ. Στ. Κώστας,
Οικονοµολόγος, Μέλος του ∆.Σ. και Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής,
Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο

