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Αγαπητό μέλος,

Στην οθόνη του υπολογιστή ή της smart συσκευής σου δια-
βάζεις το τέταρτο κατά σειρά newsletter ÒΕΙΟΔ on Financial 
ManagementÓ. Η συντακτική ομάδα του newsletter προ-
σπάθησε να εμπλουτίσει τη θεματολογία με επίκαιρα και 
ενδιαφέροντα θέματα που, αφενός βελτιώνουν την εργασι-
ακή καθημερινότητα των επιτελικών στελεχών και Manager 
της Οικονομικής Διεύθυνσης και αφετέρου προσφέρουν 
πλούσια τροφή για σκέψη και προβληματισμό.

Το κεντρικό άρθρο του newsletter ασχολείται με τις ανησυ-
χητικές διαστάσεις που λαμβάνει το ζήτημα του κυβερνο-
εγκλήματος. Εύλογη η απορία όσων αναρωτηθούν: ωραία, 
αλλά τι σχέση μπορεί να έχει με τους CFOs; Το κυβερνοέ-
γκλημα είναι μια από τις πιο αναπτυσσόμενες κατηγορίες 
εγκλήματος. Η χρήση του κυβερνοχώρου δημιουργεί ση-
μαντικό λειτουργικό κίνδυνο στις εταιρείες. Σύμφωνα με 
μελέτη που εκπόνησε η αγορά των LloydÔs σε συνεργασία 
με το Κέντρο Μελετών Κινδύνων του Πανεπιστημίου του Κέ-
μπριτζ το κόστος των κυβερνοεπιθέσεων που θα δεχτούν 
επιχειρήσεις και οργανισμοί την επόμενη δεκαετία (2015-
2025) ανέρχεται σε $1.06 δισ. δολάρια του εκτιμώμενου 
Α.Ε.Π της Ελλάδας. Ο Νίκος Γεωργόπουλος, ένας από τους 
λίγους ειδήμονες σε θέματα Cyber Ιnsurane στην ελληνική 
αγορά, μέσα από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, 
εξηγεί τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο CFO στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος.

Παραμένοντας στο χώρο της τεχνολογίας, ανοίγουμε το 
κεφάλαιο συνεργασίας ανάμεσα σε CIO και CFO, εμβαθύ-
νοντας περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

γίνεται το budgeting των IT υπηρεσιών που αξιοποιεί μία 
επιχείρηση. Η μια πλευρά θα πρέπει να είναι ενήμερη για 
την αναγκαιότητα δαπανών σε IT και για τις βασικές τάσεις 
της αγοράς και η άλλη πλευρά θα πρέπει να είναι έτοιμη να 
επιχειρηματολογήσει για το πώς οι επιλογές της μπορούν να 
φέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος στην εταιρεία.
Η αρθρογραφία του newsletter θέτει δυο ακόμα καίρι-
ους προβληματισμούς: ο πρώτος έχει να κάνει με το πώς 
μπορούν οι CFO να εξασφαλίσουν τη στρατηγικά υγιή λει-
τουργία της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο δεύτερος θέτει θέμα 
εμπιστοσύνης αναφορικά με την αξία υποβολής χρηματοοι-
κονομικών αναφορών.
Επίσης στο newsletter θα ενημερωθείς για τις μελλοντι-
κές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Ινστιτούτου μας, 
τις οποίες ευελπιστούμε να βρεις ενδιαφέρουσες και να τις 
παρακολουθήσεις από κοντά.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στη διεθνή 
δραστηριότητα του ΕΙΟΔ, που από το 2014 είναι επίσημα 
μέλος του International Association of Financial Executives 
Institute (IAFEI), δείτε μας εδώ: www.iafei.org

Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει η δυνατότητα τα μέλη του 
ΕΙΟΔ να δημοσιεύουν άρθρα και σκέψεις τους στο τριμηνι-
αίο ηλεκτρονικό περιοδικό του IAFEI. Oπότε καλούμε όποιο 
μέλος μας επιθυμεί να μας στείλει το άρθρο του για κάποιο 
επίκαιρο θέμα, είτε για το ηλεκτρονικό περιοδικό του ΕΙΟΔ, 
είτε και για του IAFEI.

Σου εύχομαι καλή ανάγνωση!

Αναστάσιος Α. Ροδόπουλος
Πρόεδρος Δ.Ε. ΕΙΟΔ
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budgeting

Η 
επένδυση σε τεχνολογία είναι θέμα επιβίωσης για τις 
επιχειρήσεις. Ωστόσο, η μικρή αύξηση των δαπανών 
δείχνει ότι οι προϋπολογισμοί βρίσκονται ακόμα σε 

μέγγενη. Η κοινή λογική λέει ότι σε αυτές τις συνθήκες, οι επι-
λογές θα πρέπει να είναι προσεκτικές, με γνώμονα το μέγιστο 
άμεσο όφελος της εταιρείας απέναντι στον ανταγωνισμό. Είναι 
δεδομένο ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν υπάρχουν πολλά 
περιθώρια για πειραματικές προσπάθειες, οι οποίες έχουν 
αρκετό ρίσκο, αλλά παράλληλα είναι και αυτές που μπορούν 
να δώσουν καινοτομικά άλματα.
Μάλλον αυτός είναι και ένας λόγος που η καινοτομία σε πα-
γκόσμιο επίπεδο φαίνεται να μετακομίζει στις startup εταιρεί-
ες, όπου ένα αποτυχημένο πείραμα μπορεί να έχει μικρότερο 
κόστος.

Δαπανήστε
σοφά στο πεδίο 

των IT υπηρεσιών

Δαπανήστε σοφά

Αυτή μάλλον είναι η ατάκα που θα συνεχίσει να είναι της 
μόδας για το 2016. Τη χρησιμοποιεί και η McKisney σε μια 
έρευνα που έκανε στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, μέσω της 
οποίας διαπίστωσε ότι κάποιες δαπάνες είναι πιο πετυχημέ-
νες από άλλες. Οι αυτοματισμοί για παράδειγμα είναι πολύ πιο 
πιθανό να οδηγήσουν σε κερδοφορία σε σχέση με τα analytics, 
τα οποία με τη σειρά τους είναι πιο πετυχημένα σε σχέση με 
επενδύσεις σε γενικές εφαρμογές.
Για κάθε εταιρεία το μοτίβο θα έχει κάποιες διαφορές, αλλά σε 
γενικές γραμμές, οι τάσεις που θα ακολουθήσουν οι επενδύ-
σεις το 2016 καταγράφονται από την έρευνα της Gartner στον 
παρακάτω πίνακα.

Το ασύλληπτο ποσό των 3,54 τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων αναμένεται να δαπανηθεί σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Gartner στην παγκόσμια 
αγορά πληροφορικής μέσα στο 2016. Η αύξηση 
σε σχέση με το 2015 είναι 0,6% κατά μέσο όρο.

2015 Δαπάνες 2015 Μεταβολή (%) 2016 Δαπάνες 2016 Μεταβολή (%)

Data Center Systems 170 1.8 175 3.0

Λογισμικό 310 -1.4 326 5.3

Συσκευές 653 -5.8 641 -1.9

IT Υπηρεσίες 912 -4.5 940 3.1

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 1,472 -8.3 1,454 -1.2

Σύνολα 3,517 -5.8 3,536 0.6

Καθένα από αυτά τα μεγέθη κρύβει κάποιες πληροφορίες που 
είναι χρήσιμο να αναλύσουμε, ώστε η συμμετοχή σας στις 
επαγγελματικές συναντήσεις λήψης αποφάσεων να είναι πιο 
ουσιαστική από μια απλή συγκατάθεση ή άρνηση.

Η μεταφορά υπηρεσιών στο cloud αντικατοπτρίζεται στην 
αύξηση του 3,1% στο πεδίο των IT υπηρεσιών. Τα 940 δισεκα-
τομμύρια δολάρια δαπανών σε αυτό το πεδίο είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη δαπάνη επί του συνόλου. Στην πράξη αυτό σημαί-
νει ότι ο ρόλος του τμήματος ΙT μετατοπίζεται ακόμα περισ-
σότερο από το εκτελεστικό στο στρατηγικό κομμάτι. Η ασφά-
λεια και αξιοπιστία των υποδομών του προμηθευτή υπηρεσιών 
γίνεται εξίσου σημαντική, ίσως και σημαντικότερη αν οι cloud 
based υπηρεσίες είναι η πλειοψηφία, από την ασφάλεια των 
εταιρικών υποδομών. Αυτό σημαίνει ότι τα Service Level 
Agreements θα πρέπει να είναι ανάλογα αυστηρά με την κρι-
σιμότητα των υπηρεσιών. Οπότε, οι διαπραγματευτικές δεξιό-
τητες αποκτούν μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Ο CIO θα πρέπει να 
είναι πλήρως ενήμερος ως προς το τι μπορεί να σημαίνει για 
την επιχείρηση η αστοχία μιας υπηρεσίας ανά μονάδα χρόνου, 
αλλά και να έχει γνώση για τα θέματα που μπορεί να προ-
κύψουν από ρυθμίσεις που ορίζουν το πλαίσιο οικονομικών 
συναλλαγών εντός και εκτός συνόρων.

Η αύξηση των cloud based υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη 
μείωση στις δαπάνες συσκευών, όπως προβλέπει η έρευνα, 
σημαίνει ενδεχομένως μια αποσυμφόρηση στα συμβόλαια συ-
ντήρησης, αλλά παράλληλα και γνώση των νέων και συνήθως 
πιο πολύπλοκων συμβολαίων που ορίζουν το πλαίσιο σε cloud 
based υπηρεσίες.
Η μείωση που προβλέπεται στην αγορά των συσκευών είναι 
αποτέλεσμα μιας σημαντικής αλλαγής που τα τελευταία χρόνια 
αλλάζει τη μορφή της εργασίας. Τα PC θα συνεχίσουν να εξα-
φανίζονται από τα γραφεία και να αντικαθίστανται με φορητές 
συσκευές συνήθως πολλαπλάσιας τιμής αγοράς. Ωστόσο, το 
σημαντικό δεν είναι ότι θα χρειαστεί να δαπανήσετε περισσό-
τερα χρήματα για την αγορά μιας συσκευής, όσο το γεγονός 
ότι η συσκευή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να 
βρίσκεται παντού στον κόσμο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι 
δαπάνες για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, αν και περιορισμέ-
νες το 2016, συνεχίζουν να είναι με διαφορά οι μεγαλύτερες 

του συνόλου.
Είναι τόσο ραγδαία η αλλαγή που έχει λάβει χώρα στο εργασι-
ακό περιβάλλον, ώστε είναι ακόμα πολύ δύσκολο να δημιουρ-
γηθεί ένα μοτίβο που θα εξασφαλίζει το μέγιστο συνδυαστικό 
όφελος για την εταιρεία και τον εργαζόμενο. Μπορεί σε μια 
χώρα που η ανεργία ξεπερνά το 50% στους νέους να υπάρχει 
η αντίληψη πως οι εργαζόμενοι είναι αναλώσιμοι, όμως στην 
πράξη, η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού έχει έντονες 
επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα εξυπηρέτησης όσο και στο 
κόστος λειτουργίας. Αν μάλιστα συμπεριλάβουμε και τους ερ-
γαζόμενους που ενσωματώνουν ένα μεγάλο κομμάτι γνώσης 
της εταιρείας, τότε η ζημιά των μετακινήσεων ενδέχεται να 
είναι πολύ μεγαλύτερη.

Με τον CIO θα βλέπεστε τακτικότερα

Ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν έναν πετυχημένο γάμο είναι 
να υπάρχει ευχαρίστηση τις ώρες που το ζευγάρι είναι μαζί. 
Οπότε, συμπεριφορές του τύπου ÒΠάλι καινούργιο tablet θέλεις;Ó 
και ÒΤι να το κάνουμε αυτό το analytics license των 30.000 ευρώ;Ó 
δεν βοηθάνε μια σχέση να πάει καλά. Επίσης, όσο και αν αυτό 
είναι δύσκολο θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση επικοινωνί-
ας. Δεν μπορεί ο ένας να μιλάει για data center interoperability 
και ο άλλος να έχει πλήρη άγνοια.

Αλλά θα πρέπει να γίνει και κατανοητό ότι η εταιρεία δεν καλλι-
εργεί ευρώδεντρα και επομένως ο CIO δεν μπορεί να πάρει όλες 
τις γυαλιστερές συσκευές που του αρέσουν.
Με πολύ απλό τρόπο, αν και στην πράξη οι ÒσχέσειςÓ είναι αρκετά 
πιο πολύπλοκες, η μια πλευρά θα πρέπει να είναι ενήμερη για 
την αναγκαιότητα δαπανών σε IT και για τις βασικές τάσεις της 
αγοράς και η άλλη πλευρά θα πρέπει να είναι έτοιμη να επιχειρη-
ματολογήσει πως οι επιλογές της μπορούν να φέρουν το μέγιστο 
δυνατό όφελος στην εταιρεία.
Στην προτελευταία ταινία του James Bond έχει ενδιαφέρον η 
σκηνή που ο πράκτορας παραλαμβάνει τον εξοπλισμό του από 
τον νέο Q και στωικά διατυπώνει τη φράση ÒIt is a brave new 
worldÓ. – – –

Του Γιάννη Μουρατίδη
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Ο
ι περισσότεροι όταν διαβάζουμε ένα δημοσίευμα 
σχετικά με παραβίαση συστημάτων ασφάλειας, φαντα-
ζόμαστε τον CIO να κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα. 

Αυτό που δεν φανταζόμαστε είναι πως σε ανάλογη κατάσταση 
βρίσκεται και ο CFO.
Ανέκαθεν ο σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος ασφάλειας για τα 
ψηφιακά δεδομένα της επιχείρησης ήταν στην αρμοδιότητα 
του CIO. Επειδή όμως τα σχέδια υλοποιούνται με επενδύσεις, 
o CFO είναι αυτός που θα επιβάλει περικοπές στους προϋπο-
λογισμούς, αλλά και αυτός που θα χρειαστεί να ενημερώσει 
τους stake holders για τις οικονομικές επιπτώσεις του περι-
στατικού. Και επιπλέον είναι αυτός που θα ερωτηθεί αν φρό-
ντισε για την ασφάλεια της εταιρείας. ÒΜα η ασφάλεια είναι 
θέμα του ITÓ, δικαιολογημένα θα σκεφτείτε, όμως εμείς ανα-
φερόμαστε στην ασφάλεια της ασφάλειας. Μπερδευτήκατε;

Ο Νίκος Γεωργόπουλος, ένας από τους λίγους ειδήμονες σε 
θέματα Cyber Ιnsurane στην ελληνική αγορά μας εξηγεί πώς 
εξελίσσεται το ζήτημα του κυβερνοεγκλήματος και με ποιον 
τρόπο η αρμοδιότητα του CFO εμπλέκεται στη λήψη των επι-
χειρηματικών αποφάσεων.

Ακούγεται από πολλά δημοσιεύματα ότι το κυβερνοέγκλη-
μα έχει πάρει πολύ ανησυχητικές διαστάσεις. Πρόκειται για 
υπερβολές ή υπάρχουν κάποια στοιχεία που τεκμηριώνουν 
μια γραμμική ή ίσως και εκθετική αύξηση;
Το κυβερνοέγλημα είναι μια από τις πιο αναπτυσσόμενες κα-
τηγορίες εγκλήματος και όσο εξελίσσεται η τεχνολογία και η 
χρήση της στην καθημερινότητά μας θα μεγαλώνει εκθετικά. 
Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο.
Αυτό άλλωστε είναι και το σημαντικότερο πλεονέκτημα από 

τη χρήση του κυβερνοχώρου. Όμως σε αυτόν δραστηριοποι-
ούνται και κυβερνοεγκληματίες, οι οποίοι έχουν στόχο να 
υποκλέψουν δεδομένα και εμπιστευτικές πληροφορίες που 
διατηρούν οι εταιρείες, όπως: οικονομικές εκθέσεις, μισθο-
δοσίες υπαλλήλων, βάσεις δεδομένων πελατών, κωδικούς 
πρόσβασης, εμπορικά μυστικά (π.χ. συμβάσεις συνεργασίας 
με παρόχους υπηρεσιών υγείας), σχέδια μάρκετινγκ, σχέδια 
δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάσεις συ-
νεργασίας με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δεδομένα 
υγείας των ασφαλισμένων, δεδομένα συνταξιοδοτικών προ-
γραμμάτων, αριθμούς των πιστωτικών καρτών και τραπεζικών 
λογαριασμών, περιουσιακά στοιχεία πελάτη, προσωπικά οικο-
νομικά στοιχεία πελατών.

Επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή 
λειτουργία της εταιρείας μέσω κυβερνοεπιθέσεων που 
οδηγούν σε άρνηση παροχής υπηρεσίας (DDos) των συστημά-
των εξυπηρέτησης πελατών. Το τελευταίο καιρό παρατηρείται 
το φαινόμενο η άρνηση παροχής υπηρεσίας να συνοδεύεται 
και με την απαίτηση καταβολής λύτρων στους κυβερνοεκ-
βιαστές.
Η χρήση του κυβερνοχώρου δημιουργεί σημαντικό λειτουρ-
γικό κίνδυνο στις εταιρείες. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη 
χρήση του κυβερνοχώρου (Cyber Risks) πρέπει να αντιμετω-
πιστούν, όπως όλοι οι κίνδυνοι, και μετά την ανάλυσή τους να 
αποφασιστεί τι ποσοστό μπορεί να αναλάβει η εταιρεία και 
τι ποσοστό θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένους ασφαλιστές.
Οι μηχανισμοί προστασίας των δεδομένων που εφαρμόζα-
με μέχρι σήμερα μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν ακόμη 
και από μια απροσεξία ενός εργαζόμενου που μπήκε σε μια 
μολυσμένη ιστοσελίδα ή απάντησε σε ένα e-mail phishing.
Στο γράφημα μπορούμε να δούμε πόσο μπορεί να κοστίσει η 
απώλεια ανά record στους διάφορους οικονομικούς τομείς 
δραστηριότητας σύμφωνα με μελέτη του Ponemon Institute.

Πηγή 2014 – Cost of Data Breach Study Global – Ponemon 
Institute Research Report

Ειδικότερα για την Ελλάδα σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε 
η αγορά των LloydÔs σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών 
Κινδύνων του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ το κόστος των κυ-
βερνοεπιθέσεων που θα δεχτούν επιχειρήσεις και οργανισμοί 
την επόμενη δεκαετία (2015-2025) ανέρχεται σε $1.06 δισ. 

δολάρια του εκτιμώμενου Α.Ε.Π της Ελλάδας. Το πόσο αυτό 
υπολείπεται ελάχιστα σε σχέση με τα 1.07 δισ. δολάρια του 
εκτιμώμενου Α.Ε.Π που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω σεισμού.

Ήταν έκπληξη για εμάς, όταν πριν από λίγο καιρό σας ακού-
σαμε να μιλάτε για το ρόλο του CFO στην πρόληψη και την 
αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος. Πόσο καθοριστικός 
είναι πραγματικά ο ρόλος του;
Το κυβερνοέγκλημα δημιουργεί απρογραμμάτιστες άμεσες 
και έμμεσες δαπάνες για την αντιμετώπιση των οποίων δεν 
μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις στον προϋπολογι-
σμό.
Τα περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπι-
στευτικών πληροφοριών μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση 
στη ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της εταιρείας. Το πρό-
βλημα μεγαλώνει, γιατί το κόστος των συμβάντων δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί ακριβώς, και ο CFO δεν μπορεί να κάνει μια 
πρόβλεψη για αυτό ούτε να δεσμεύσει αντίστοιχα κεφάλαια 
της εταιρείας για την αντιμετώπισή του χωρίς τη χρήση ασφά-
λισης Cyber Insurance.
Τον τελευταίο καιρό έχουμε επίσημη καταγραφή περιστατι-
κών κυβερνοεγκλήματος στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς 
της οικονομίας, όπως οι τράπεζες, ο τουρισμός και το ηλε-
κτρονικό εμπόριο.
Για την αντιμετώπιση των χρηματοικονομικών επιπτώσεων, 
αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης των περιστατικών πα-
ραβίασης αποτελεί η ασφάλιση Cyber Insurance, δίνοντας 
εκτός από τις χρηματικές αποζημιώσεις και πρόσβαση σε 
ομάδες ειδικών, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει πλήθος πε-
ριστατικών.
Ενώ η ασφάλιση δεν μπορεί να αποτρέψει ένα περιστατικό 
παραβίασης, μπορεί να βοηθήσει ελαχιστοποιώντας την οι-
κονομική καταστροφή και τη βλάβη της φήμης που μπορεί 
να συντελεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρέπει να τονιστεί ότι αύξηση των χρηματοοικονομικών 
επιπτώσεων θα έχουμε με την εφαρμογή της νέας ευρω-
παϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δε-
δομένων.
Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, οι εταιρείες που δε θα κα-
ταφέρουν να διατηρήσουν την ασφάλεια των δεδομένων 
τους κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των 
κανόνων που φθάνουν μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ ή έως 4 
% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, 
όποιο από τα δυο είναι μεγαλύτερο.
Ο ρόλος του CFO είναι καθοριστικός στη διαχείριση των χρη-
ματοοικονομικών επιπτώσεων ενός περιστατικού παραβίασης 
συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών. Ας 
μην ξεχνάμε ότι πάντοτε ο CFO είναι μέλος της Ομάδας Δια-
χείρισης Κρίσεων κάθε εταιρείας.

Οπότε με βάση αυτά που μας λέτε ο CFO πρακτικά ενδια-
φέρεται περισσότερο για ένα Cyber Insurance συμβόλαιο 
σε σχέση με τον CIO; Το έχει συνειδητοποιήσει όμως αυτό;

Ο ρόλος του CFO
στην αντιμετώπιση του

κυβερνοεγκλήματος

cover story

Προσφέρεται δωρεάν στα μέλη της ΕΕΔΕ

Του Γιάννη Μουρατίδη

https://mde.managers.org.uk/hellenicma
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Τόσο ο CIO όσο και ο CFO φροντίζουν πάντα για τη σωστή δι-
αχείριση των κινδύνων που απειλούν μια εταιρεία. Είναι και οι 
δυο μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων και οι λύσεις που 
προτείνει ο CIO απαιτούν εξοικονόμηση πόρων από τον CFO 
και ένταξή τους στον προϋπολογισμό.
Στην Αμερικανική αγορά που το κυβερνοέγκλημα είναι κα-
θημερινότητα, το American National Standards Institute έχει 
δημιουργήσει ειδικό οδηγό για τους CFO με τίτλο ÒFinancial 
Management of Cyber RisksÓ. Ο οδηγός αυτός είναι διαθέσι-
μος στην ιστοσελίδα.
Αν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε τον βαθμό συνειδητοποί-
ησης των κινδύνων και την προτεραιοποίηση αγοράς Cyber 
Insurance από τους CFOs θα έλεγα ότι πρώτα έρχονται οι 
CFOs από τις τηλεπικοινωνίες και τις τράπεζες και μετά όσοι 
ανήκουν στις εταιρείες κρίσιμων υποδομών, όπως: νοσοκο-
μεία, λιμάνια, αεροδρόμια και ενέργεια.
Στην Ευρώπη χρειάζεται ακόμα να γίνει αρκετή δουλειά σε 
θέματα δημιουργίας πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας 
πληροφοριών στις εταιρείες, κάτι που θα γίνει αναγκαστικά 
τους επόμενους μήνες λόγω της νέας νομοθεσίας περί προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων και αντιμετώπισης κυβερ-
νοεπιθέσεων.

Ποια θα ήταν τα βήματα που θα συμβουλεύατε να ακολουθή-
σει ένας CFO, o οποίος θα διαβάσει αυτό το άρθρο;
Να έχει γνώση των κινδύνων που διατρέχει η εταιρεία του, να 
υπολογίσει τις τυχόν χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους και 
να φτιάξει ένα σχέδιο αντιμετώπισής τους χρησιμοποιώντας 
τις δυνατότητες που του προσφέρει η ασφάλιση.

Αν θέλουμε να δούμε ειδικά τι πρέπει να γίνει για περιστατικά 
παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πλη-
ροφοριών, θα πρέπει να έχει μια καταγραφή των κατηγοριών 
δεδομένων που διαχειρίζεται η εταιρεία του, τον όγκο τους 
και τις ευθύνες που έχει λόγω της νέας νομοθεσίας περί προ-
σωπικών δεδομένων.
Επιπλέον, να δημιουργήσει σε συνεργασία με τα άλλα ανώτατα 

στελέχη της εταιρείας ένα σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών 
και να εξετάσει με έναν εξειδικευμένο ασφαλιστή τη δυνατό-
τητα ασφαλισιμότητας της εταιρείας του και το κόστος ασφά-
λισής της.
Η εταιρεία Cromar, η οποία λειτουργεί ως Ανταποκριτής των 
LloydÔs, δημιουργούμε ασφαλιστικές λύσεις διαχείρισης πε-
ριστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευ-
τικών πληροφοριών, οι οποίες υποστηρίζονται από την αγορά 
των LloydÔs.
Πιο συγκεκριμένα μέσω της λύσης Cyber Secure Solution δι-
αθέτει στην ελληνική αγορά σε συνεργασία με τους Beazley 
μια από τις καλύτερες ασφαλιστικές λύσεις διαχείρισης πε-
ριστατικών απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών και προ-
σωπικών δεδομένων παγκοσμίως, το ÒBeazley Global Breach 
SolutionÓ.
Το ÒBeazley Global Breach SolutionÓ προσφέρει, εκτός από 
τις χρηματικές αποζημιώσεις, πρόσβαση στην Ομάδα Διαχεί-
ρισης Περιστατικών του, η οποία έχει αντιμετωπίσει άνω των 
3.000 περιστατικών παγκοσμίως και έχει βραβευθεί από την 
Advisen ως η καλύτερη ομάδα διαχείρισης για το 2015.

Εργαλεία Risk Management και ενημέρωσης μπορείτε να 
βρείτε στα παρακάτω:

The Data Breach Toolkit
Με τη βοήθειά του μπορείτε:

* να βρείτε Οδηγούς αντιμετώπισης περιστατικών
* να υπολογίσετε το ενδεικτικό κόστος τους
* να βρείτε αναλύσεις ζημιών ασφαλισμένων εταιριών
* να δείτε το νομικό πλαίσιο που ισχύει διεθνώς

LinkedIn Groups Cyber Risks Advisors
Cyber Insurance Greece

Web sites
www.cromar.gr
www.cyberrisksadvisors.com
www.privacyrisksadvisors.com
www.cyberinsurancegreece.com
www.cyberinsurance.gr

Οι CFO χάνουν την εμπιστοσύνη 
τους στην αξία υποβολής
χρηματοοικονομικών αναφορών

Σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young μόνο 
55% των CFO είναι πλήρως ή αρκετά βέβαιοι 
ότι οι αναφορές που υποβάλλουν συμμορφώ-
νονται με όλες τις ανάγκες.

Α
νάμεσα σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό εταιρικό πε-
ριβάλλον, οι CFO χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην 
αποτελεσματικότητα που παρουσιάζει η υποβολή χρη-

ματοοικονομικών αναφορών. Μάλιστα, πολλοί διατυπώνουν 
ρητά παράπονα για υπερβολικό όγκο εργασίας στο συγκεκρι-
μένο πεδίο, σύμφωνα με νέα έρευνα της EY.

Σε έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 1.000 CFO σε 25 χώρες, σε 
οργανισμούς με έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων 
διαπιστώθηκε ότι η εμπιστοσύνη σε όλες τις βασικές πτυχές 
των εταιρικών αναφορών έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 
2014. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται στην Òεμπιστοσύνη 
στο βαθμό συμμόρφωσηςÓ. Μόνο 55% των ερωτηθέντων ανα-
φέρουν ότι είναι πλήρως ή κάπως ικανοποιημένοι ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη, έναντι ποσοστού 84% το 2014.
Καταγράφονται και άλλες αισθητές πτώσεις, όσον αφορά στην 
έκταση των αναφορών συγκριτικής αξιολόγησης (44% σήμερα 
έναντι 66% το 2014), της σαφήνειας και καταλληλότητας των 
μηνυμάτων (45% έναντι 67%), και της συνέπειας στην εφαρμογή 
των κύριων δεικτών επίδοσης (44% έναντι 65%).
Μόλις 39% των CFO αντιλαμβάνονται την υποβολή χρηματο-
οικονομικών αναφορών ως οικονομικώς αποδοτική, έναντι 
68% το 2014. Εξάλλου, μόνο 48% των ερωτηθέντων είπαν ότι η 
υποβολή αναφοράς υπήρξε αποτελεσματική στο να εξασφα-
λίσει την εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, μια ση-
μαντική πτώση από το ποσοστό 71% του προηγούμενου έτους.

ÒΟι CFO οφείλουν να κάνουν ένα βήμα πίσω και να αξιολο-
γήσουν το έργο τους, καθώς και να εξετάσουν τις ανησυχίες 
τους σχετικά με την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματικότη-
τα γρήγοραÓ, υποστηρίζει σε Δελτίο Τύπου ο Peter Wollmert, 
επικεφαλής της Διεύθυνσης Financial Accounting & Advisory 
Services της EY. ÒΤυχόν καθυστέρηση σημαίνει ότι η έγκαιρη 
και με ακρίβεια υποβολή της αναφοράς θα εξακολουθήσει να 
έχει επιπτώσεις στην απόδοση. Η υποβολή εταιρικών αναφο-
ρών θα εξυπηρετήσει τον σκοπό της, μόνο εφόσον ο CFO είναι 
βέβαιος για την αξία τηςÓ.

Η EY εντόπισε διάφορες ακόμα αιτίες για την απώλεια εμπι-
στοσύνης στις χρηματοοικονομικές αναφορές, συμπεριλαμβα-
νομένης της αυξανόμενης περιπλοκότητας στη δομή των ανα-
φορών. Μια άλλη αιτία είναι η αυξανόμενη ζήτηση, την ίδια 
στιγμή που οι επικεφαλής των Οικονομικών Διευθύνσεων ανη-
συχούν για το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αναφορών που 
απαιτούν οι κανονισμοί και εκείνων που ζητούν οι υπόλοιποι 
ενδιαφερόμενοι (stakeholders), όπως οι επενδυτές. Επίσης, 
υπάρχει και η πίεση που ασκείται στους πόρους.
Η έρευνα επίσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι CFO αισθά-
νονται την αλυσιδωτή αντίδραση που επιφέρει ο εξονυχιστικός 
έλεγχος που εφαρμόζεται στις επιτροπές λογιστικού ελέγχου 
και τα εποπτικά συμβούλια. Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 84% 
ισχυρίζονται ότι οι επιτροπές ελέγχου και τα εποπτικά συμ-
βούλια έχουν εντείνει τη γενική προσοχή τους στην υποβολή 
αναφορών κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ το 34% επιση-
μαίνει ότι η προσοχή έχει ενισχυθεί σημαντικά.
ÒΟι επιτροπές λογιστικού ελέγχου βρίσκονται στο επίκεντρο 
αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούν τις αρμοδι-
ότητές τους, και οι CFO με τη σειρά τους δέχονται πίεση ώστε 
να προσφέρουν όλο και περισσότερες πληροφορίεςÓ, τονίζει 
ο Wollmert. – – –

Της Αγγελικής Θεοδωρακοπούλου

http://webstore.ansi.org/cybersecurity.aspx
https://www.linkedin.com/groups/5144882/profile
https://www.linkedin.com/groups/8319011/profile
http://www.ey.com/GL/en/Services/Assurance/EY-are-you-prepared-for-corporate-reportings-perfect-storm
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Η 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού έχει σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες.
Η διαχείριση της αυξανόμενης περιπλοκότητας κατά τη 

διοχέτευση προϊόντων και υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά, η 
αντιμετώπιση των έντονων διακυμάνσεων στην αξία του νομί-
σματος και η διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την 
υπερπόντια ναυτιλία αναδεικνύονται σε κύριες αρμοδιότητες 
της συγκεκριμένης λειτουργίας για τους περισσότερους οργα-
νισμούς.
Όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση που η αξία ενός λειτουργι-
κού τομέα κλιμακώνεται, (φαινόμενο που επισημαίνεται σήμερα 
στο χώρο του digital και social media marketing), χάνεται η σα-
φήνεια σχετικά με εκείνες τις πτυχές του τομέα που είναι πραγ-
ματικά σημαντικές για την εξασφάλιση της ανάπτυξης μιας εται-
ρείας στη σύγχρονη οικονομία.
Όλοι οι CFO αναγνωρίζουν ότι στις σημερινές συνθήκες η επι-
τυχία εξαρτάται ουσιαστικά από τους ίδιους παράγοντες, όπως 
σχεδόν πριν από μια δεκαετία - δηλαδή κυρίως από την ενίσχυ-
ση της αξίας που προσθέτει η αλυσίδα εφοδιασμού. Στο σημείο 
αυτό έγκειται ένα μειονέκτημα που επιφυλάσσει η ανάδειξη της 

Πώς μπορούν οι CFO να εξασφαλίσουν τη 
στρατηγικά υγιή λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού;
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σπουδαιότητας της αλυσίδας εφοδιασμού. Έχουμε παγιδευτεί 
στην πεποίθηση ότι η μείωση του κόστους και η διαχείριση κιν-
δύνου είναι οι πλέον σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της αξίας 
μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού. Άλλωστε αυτό επισημαίνουν 
κατά κύριο λόγο όσοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο (ως στελέχη 
ή με άλλη ιδιότητα) στο συγκεκριμένο λειτουργικό τομέα.
Ενδεχομένως, αυτό να μην ακούγεται εσφαλμένο, αλλά επικε-
ντρώνοντας αυστηρά και μόνο στα παραπάνω, έχουμε χάσει την 
επαφή με την πραγματική σημασία της έννοιας ÒαξίαÓ και κυρίως 
με τον τρόπο που ένας οργανισμός οφείλει να συνεργαστεί, τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ώστε να την κατακτήσει.

Στρατηγικό έλλειμμα

Με την παραπάνω επισήμανση δεν υπονοούμε ότι οι εμπλεκό-
μενοι στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν έχουν τη διάθεση να συνει-
σφέρουν στην αξία. Σε αρκετές περιπτώσεις δε γνωρίζουν καν τι 
μπορεί να σημαίνει ÒαξίαÓ για τον οργανισμό τους.
Σε πρόσφατη συζήτηση με ορκωτό λογιστή που ήταν υπεύθυ-
νος για τη διαχείριση των εξόδων απογραφής ενός προϊόντος 

Η ευκαιρία να αξιοποιήσετε την αλυσίδα αυτή προκειμένου να ενισχύσετε τη 
στρατηγική του οργανισμού και την καινοτομία βρίσκεται στη διάθεσή σας. 
Το μόνο ερώτημα που απομένει είναι αν επιλέγετε να ενδυναμώσετε την 
αλυσίδα εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίσετε αξία.

υψηλής τεχνολογίας, του ζήτησα να προσδιορί-
σει το μέγιστο εμπόδιο που συναντά η επιτυχία 
της πορείας του. Απάντησε ότι το Τμήμα Στρα-
τηγικών Προμηθειών της εταιρείας του επιβρα-
βεύεται για την αγορά προϊόντων σε μεγάλες 
ποσότητες, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές, 
γεγονός που οδήγησε σε μεγάλο βαθμό οικονο-
μικής απαξίωσης και απορριμμάτων. Αντιθέτως, 
η μείωση της οικονομικής απαξίωσης όχι μόνο 
θα αποτελούσε καλύτερο τρόπο ελέγχου των 
εξόδων, αλλά θα συνέβαλλε επίσης στην εξα-
σφάλιση ότι οι πελάτες λαμβάνουν τον πλέον 
ενημερωμένο, σύγχρονο εξοπλισμό.

Κάτι τέτοιο, βέβαια, αποτελεί στρατηγική επιλογή, 
αλλά είναι γεγονός ότι η πολιτική της εταιρείας 
στην παραπάνω περίπτωση ευνόησε την κο-
ντόφθαλμη στάση και υποστήριξε την τακτική 
διαχείριση των εξόδων παρά τη στρατηγική δια-
χείριση των αποθεμάτων. Δεν έλαβε υπόψη την 
επίδραση που θα είχαν τέτοιου είδους αγοραστι-
κές συνήθειες στον οργανισμό και τους πελάτες 
τους. Έτσι, παρά την ονομασία του τμήματος ως 
ÒΣτρατηγικών ΠρομηθειώνÓ, αυτό δεν ενεργούσε 
καθόλου με στρατηγικό τρόπο.
Το φαινόμενο που μόλις περιγράφτηκε δεν 
αποτελεί σπάνιο μειονέκτημα των τμημάτων 
αλυσίδας εφοδιασμού. Στην πραγματικότητα οι 
απόψεις τους σχετικά με το τι ακριβώς έχει αξία 
για τον οργανισμό, τους μετόχους και άλλους εν-
διαφερόμενους, αλλά και τους πελάτες, συνήθως 
διαμορφώνεται από σκέψεις όχι στρατηγικής 
αλλά τακτικής. Η μείωση του κόστους και η δι-
αχείριση κινδύνου έχουν σημασία, αλλά όχι σε 
βάρος της μελλοντικής ανάπτυξης και της ικανο-
ποίησης του πελάτη.

Τι μπορούν να κάνουν οι CFO;

Η μεγαλύτερη αξία που μπορεί κανείς να λάβει 
από την ομάδα που χειρίζεται την αλυσίδα εφο-
διασμού θα προκύψει από τη συμμετοχή των 
ηγετών της στη διαμόρφωση της εταιρικής 
στρατηγικής. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
άτομα που έχουν τέτοιους ρόλους είχαν ελάχι-
στη συμμετοχή ή γνώση της εταιρικής στρατηγι-
κής, όπως τη γνωρίζουμε.

Με την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους η έκθεση χρησιμεύει όχι μόνο για 
τη διεύρυνση του πεδίου αντίληψης ως προς την κατεύθυνση του οργανισμού, 
συμβάλλει επίσης στο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των καθημερινών ενερ-
γειών τακτικής και του σημείου στο οποίο θα έπρεπε να εστιάσει η αλυσίδα 
εφοδιασμού, για να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή αξία στους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς πελάτες.
Επίσης, οι CFO θα μπορούσαν να συμβάλουν με πιο άμεσο τρόπο στο να απο-
κτήσει η αλυσίδα εφοδιασμού περισσότερο στρατηγικό ρόλο. Καθώς αυτή η λει-
τουργία ενισχύεται ως προς τη σημασία και την αναγνώριση που της επιφυλάσ-
σεται, αντίστοιχα έχει κλιμακωθεί και ο ρόλος της στη διαχείριση εξωτερικών 
προμηθευτών και αντισυμβαλλόμενων. Φυσικά αυτό είναι θετικό όσον αφορά 
τη διαχείριση κόστους και κινδύνου. Το πρόβλημα στους περισσότερους οργα-
νισμούς είναι ότι τα στελέχη από τον χώρο της αλυσίδας εφοδιασμού θεωρούν 
εαυτούς ρυθμιστές και απορρίπτουν για λόγους κόστους τυχόν προμηθευτές 
που προσφέρουν νέες ιδέες, νέα προϊόντα και υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις η καινοτομία χτυπά την πόρτα, αλλά η πόρτα πα-
ραμένει κλειστή.

"Όταν εργαζόμουν σε εταιρεία παραγωγής ενέργειας πριν πολλά χρόνια", ανα-
φέρει ο Shawn Casemore, επικεφαλής του Casemore & Co., συμβουλευτικής 
εταιρίας στο χώρο του supply-chain management, "υπήρχαν αρκετοί νέοι και 
παλαιοί προμηθευτές που βολιδοσκοπούσαν τον οργανισμό για νέες συνεργασί-
ες σε καθημερινή βάση. Οι αφορμές ήταν ποικίλες, από μια νέα λύση για τον κα-
θαρισμό των δαπέδων χωρίς χρήση χημικών, μέχρι τεχνολογία που θα μπορούσε 
να επιφέρει επανάσταση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως, αν το τμήμα 
προμηθειών δεν έχει λάβει επίσημη εντολή για προμήθεια τέτοιου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, ο υποψήφιος προμηθευτής απορρίπτονταν". 
Την ίδια στιγμή, δεν είναι ρεαλιστικό για τα τμήματα προμηθειών να διαβάζουν 
τη σκέψη όλων των εσωτερικών πελατών τους, να γνωρίζουν όλες τις ανάγκες ή 
τις επιθυμίες τους. Οι μεγάλες εταιρίες, που είναι καλά οργανωμένες και στηρί-
ζονται σε μεγάλο βαθμό σε νέες ιδέες, τεχνολογίες και προϊόντα, όπως η Procter 
and Gamble, χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια μια διαδικτυακή πλατφόρμα που 
ονομάζεται Òconnect and developÓ, ώστε να ερευνούν την αγορά για αυτά.
Ο Shawn Casemore τονίζει από την εμπειρία του με πολυάριθμους οργανισμούς 
ότι είναι σημαντικό για τους CFO να θεσπίσουν ομάδες συζήτησης για θέματα 
καινοτομίας - ορίζοντας συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες οι εξωτερικοί 
προμηθευτές καλούνται να κάνουν εισηγήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη σχετικά 
με πιθανές λύσεις σε οργανωσιακές προκλήσεις και ευκαιρίες. Ο ίδιος υποστη-
ρίζει ότι "αν ανοίξετε τις πόρτες σε νέους προμηθευτές και τις ιδέες τους, θα 
παρακολουθήσετε την καινοτομία μέσα στον οργανισμό σας να αναπτύσσεται 
θεαματικά".
Καθώς όλο και περισσότεροι CFO εμπλέκονται και επιβλέπουν την αλυσίδα 
εφοδιασμού, αποκτά μεγάλη σημασία το να κατανοήσουν πού ενδέχεται να 
υπάρχουν ελλείμματα και να επιλέξουν τα σημεία που θα πρέπει να εστιάσουν, 
προκειμένου να αυξήσουν την αξία που προσφέρουν μέσω της αλυσίδας εφο-
διασμού τους. – – –

Διαδραματίζει
στρατηγικό ρόλο
η αλυσίδα
εφοδιασμού σας;

logistics

Της Αγγελικής Θεοδωρακοπούλου
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Δ ιμην ια ίο  News le t te r  του  Ε ΙΟΔ  της  ΕΕΔΕ

Ν
έο παραγωγικό μοντέλο με προτεραιότητα στις εξαγω-
γές χρειάζεται η χώρα. Μείζον ζητούμενο η χαλάρω-
ση των capital controls και η προώθηση των επενδύ-

σεων σε εξωστρεφή κατεύθυνση. Απαιτείται να επεκταθούμε σε 
νέες εξαγωγές - πέραν όσων πραγματοποιούνται παραδοσιακά 
μέχρι σήμερα - με παράλληλη προώθηση της πολυπλοκότητας 
στην οικονομία. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα της 
εκδήλωσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως 
(ΕΙΟΔ) της ΕΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 
στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με θέμα ÒΑποκατά-
σταση Επιχειρηματικής Ρευστότητας, Εμπιστοσύνης και Ενίσχυση 
της Εξαγωγικής ΔραστηριότηταςÓ.

Το αÔ panel με θέμα Χρηματοδότηση & Ανάπτυξη της Στρατη-
γικής Εξαγωγών: Αποκατάσταση Εμπιστοσύνης και Επιχειρημα-
τικής Ρευστότητας συντόνισε ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπα-
γιαννίδης.
Στην ομιλία της η κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος ΔΣ του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), τόνισε πως ιδιαίτε-
ρη σημασία έχει η προώθηση των επενδύσεων που οδηγούν σε 
αύξηση των εξαγωγών. Παρά το γεγονός ότι το 2015 κατέληξε με 
μια συνολική αύξηση 8,2%, η δυναμική του αÔ εξαμήνου (+19%) 
δεν συνεχίστηκε μέχρι τέλους, είπε η πρόεδρος του ΠΣΕ. Αν 
θέλουμε εξαγωγές απαιτείται η χαλάρωση των capital controls.
Ο κ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ), αναφέρθηκε και αυτός στην αρνητική επίδρα-

ση των capital controls στις εξαγωγές, ενώ χαρακτήρισε τις συν-
θήκες χρηματοδότησης ακραία δυσμενείς -με μέσο επιτόκιο 6% 
το όποιο χρήμα υπάρχει είναι αρκετά ακριβό. Στο νέο παραγωγικό 
μοντέλο, οι εξαγωγές δεν μπορούν παρά να έχουν προτεραιότητα, 
κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ.
Από την πλευρά του ο κ. Χρήστος Στάϊκος, Πρόεδρος της 
Enterprise Greece Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτε-
ρικού Εμπορίου διέκρινε βελτίωση του επενδυτικού κλίματος το 
βÔ εξάμηνο του 2015 (λόγω ανακεφαλαιοποίησης, προοπτικής 
αναδιάρθρωσης χρέους, ζήτηση στη διαδικασία fast-track). Στην 
δραστηριότητα του Enterprise Greece, όπου οι πόροι για την εξω-
στρέφεια είναι σήμερα περιορισμένοι, κεντρική σημασία έχει η 
στόχευση των πρωτοβουλιών, κατέληξε ο ομιλητής.
Ο κ. Μιχάλης Μασουράκης, Οικονομικός Σύμβουλος και επι-
κεφαλής οικονομολόγος του ΣΕΒ, επεσήμανε ότι συνολικά πα-
ρατηρείται μια βελτίωση του μείγματος των εξαγωγών, ωστόσο 
είναι μεγάλα τα περιθώρια βελτίωσης της προστιθέμενης αξίας. 
Ζητούμενο, να υπάρξει στροφή σε νέα προϊόντα, που να εκμεταλ-
λεύονται το know-how όσων ήδη εξάγονται. Ο κ. Μασουράκης 
κατέληξε ότι η δημιουργία επιχειρηματικής πολυπλοκότητας και 
πυκνότερης διασύνδεσης των επιχειρηματιών που παράγουν εξα-
γωγικό έργο πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Όπως είπε ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, από 
το 2009/10 συνειδητοποιήθηκε η επιτακτική ανάγκη για αύξηση 
των επενδύσεων και της εξαγωγικής δράσης. Σήμερα το 2016, 

ούτε στη μία, ούτε στην άλλη πλευρά υπήρξε βελτίωση. Και η 
αύξηση των εξαγωγών που έχει επιτευχθεί είναι περισσότερο 
σε όγκο παρά σε αξία. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι 
ελάχιστα τα διεθνώς αναγνωρίσιμα ελληνικά σήματα. Επιπλέον, 
η μεγάλη υστέρηση άμεσων ξένων επενδύσεων έχει άμεση επί-
πτωση στην εξαγωγική προσπάθεια: η σύνδεση αυτών των δύο 
είναι άμεση, κατέληξε ο Γεν. Διευθυντής του ΙΟΒΕ.
Μιλώντας για την άφιξη της EBRD στην Ελλάδα, ο κ. Άλκης 
Δρακινός, Deputy Director, Greece, European Business for 
Reconstruction and Development, EBRD είπε πως πρέπει να θε-
ωρηθεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας. Η προσπάθεια είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης 
ξένων επενδύσεων αλλά και άμεση κεφαλαιακή επένδυση ή 
και δανεισμό (π.χ. μέσω τραπεζών) οδηγώντας σε εξωστρέφεια. 
Στόχος είναι βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας.

Αναφερόμενος στην κρίση ο κ. Αναστάσιος Ιωαννίδης, Γενικός 
Διευθυντής Global Markets & Treasury της Eurobank, ανέφερε 
ότι η συμβιωτική δράση τραπεζών / εξαγωγικών επιχειρήσεων 
προϋποθέτει ολοκλήρωση της αξιολόγησης που βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Τα projects προς χρηματοδότηση κατά κύριο λόγο θα 
στρέφονται στις εξαγωγές, κατέληξε.
Το κλειδί της επιτυχίας των εξαγωγών μέσα από την εμπειρία 
διεθνών πρακτικών και επιτυχημένων εξαγωγικών επιχειρήσε-
ων, τι έχει βελτιωθεί, τι αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση, ήταν 
το θέμα που απασχόλησε το βÔ panel, με συντονιστή τον δημοσι-
ογράφο Αθανάσιο Παπανδρόπουλο.
Μιλώντας πρώτη η κ. Νέλλη Κάτσου, Διευθύνουσα Σύμβουλος 
& Αντιπρόεδρος της Pharmathen, ανέφερε ότι η Pharmathen 
καλύπτει το 1% των ελληνικών εξαγωγών, συμπληρώνοντας ότι 
η εταιρεία είναι παγκοσμιοποιημένη με 200 συνεργάτες/εταιρεί-
ες στον κόσμο, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των 50 ερευνητικών 
εταιρειών παγκοσμίως. Το φάρμακο προσφέρει ακόμα μεγάλες 
δυνατότητες για επενδύσεις & εξαγωγές, τόνισε η κ. Κάτσου, κα-
ταλήγοντας ότι η εξωστρέφεια είναι κουλτούρα επιχειρηματικό-
τητας.
Η κ. Αλεξάνδρα Χαζάπη-Πίττα, Διευθύνουσα Σύμβουλος & Αντι-
πρόεδρος στην ÒΑΤΤΙΚΗÓ Μελισσοκομική, είπε πως οι εξαγωγές 
έχουν δική τους γλώσσα και άρα διαθέτουν και ξεχωριστή κουλ-
τούρα. Πρέπει να προσφέρεις αυτά που έχεις υποσχεθεί. Έτσι 
αποκτάς σχέσεις εμπιστοσύνης, πράγμα που αποτελεί συγκριτικό 

πλεονέκτημα για την ÒΑΤΤΙΚΗÓ Μελισσοκομική. Η εταιρεία συνερ-
γάζεται με 2000 παραγωγούς, πράγμα που εξασφαλίζει σταθερό-
τητα στην ποιότητα της παραγωγής. Η κ. Χαζάπη-Πίττα κατέληξε 
ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ανάπτυξη των εξαγωγών 
είναι συλλογική υπόθεση & ευθύνη.
Για κάμψη του παγκόσμιου ρυθμού ανάκαμψης μίλησε κ. 
Νικόλας Μπαδήμας, Εμπορικός Διευθυντής της Euler Hermes 
Hellas, συμπληρώνοντας πως κάνει την εμφάνισή της η άνοδος 
της διεθνούς αφερεγγυότητας, κυρίως από τα προβλήματα της 
Κίνας και της Βραζιλίας. Παρατηρείται πτώση των εξαγωγών μας 
στις αναδυόμενες αγορές, ενώ στις ευκαιρίες καταγράφεται η 
ύπαρξη του λιμανιού του Πειραιά που μπορεί να γίνει ένας νέος 
δρόμος του μεταξιού. Η ασφάλιση πιστώσεων συνδυάζει χρημα-
τοοικονομική και ασφαλιστική κάλυψη αποτελώντας λύση για τις 
επιχειρήσεις, κατέληξε ο ομιλητής.

Στα 65 χρόνια παρουσίας της ΛΟΥΞ στην ελληνική αγορά, που 
είναι αμιγώς ελληνική και χρησιμοποιεί 100% ελληνική πρώτη ύλη 
στους χυμούς, αναφέρθηκε ο κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, Διευθυ-
ντής Marketing & Εξαγωγών της ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας, με εξαγω-
γές σε 19 χώρες και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό από το 2008. 
Χαρακτήρισε τα ελληνικά αναψυκτικά κορυφαία, με 20% φυσικό 
προϊόν ενώ μίλησε και για την ανάγκη συνεργασίας των ελληνι-
κών επιχειρήσεων ώστε να δημιουργηθεί ράφι με ελληνικά είδη 
διατροφής στις ξένες αγορές.
Από την πλευρά του ο κ. Νικόλαος Κουτσιανάς, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της APIVITA, επεσήμανε ότι υπάρχει ανάγκη να δούμε 
ποια είναι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, ενώ παρατήρη-
σε ότι χρειάζεται ανάπτυξη δικτύων και συναίνεση των πολιτικών 
δυνάμεων. Η Apivita είναι παρούσα σε 14 χώρες, ενώ πλεονεκτεί 
στο brand που συνδέεται με τις ρίζες μας και έτσι χρησιμοποιεί τα 
καλύτερα εκχυλίσματα. Τόνισε, τέλος, τη συμμετοχή της εταιρείας 
του σε 11 ερευνητικά προγράμματα.
Κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε στην έναρξη της εκδήλωσης, 
ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Παντελής Δημόπου-
λος, μίλησε για την ανάγκη στήριξης των εξαγωγών. Χαιρετισμό 
απηύθυναν ακόμα, ο κ. Αναστάσιος Ροδόπουλος, Πρόεδρος της 
Δ.Ε του ΕΙΟΔ, ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Πρόεδρος και Διευ-
θύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ και ο κ. Πάνος Καρβούνης, Επι-
κεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΠΣΕ και 
του ΣΕΒΕ. Χορηγοί ήταν οι εταιρείες ÒΑΤΤΙΚΗÓ Μελισσοκομική, 
Euler Hermes Hellas, Eurobank, Pharmathen και υποστηρικτής 
ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. – – –

από το ΕΙΟΔ: 
Ανάγκη για νέο παραγωγικό μοντέλο με προτεραιότητα στις εξαγωγές

The

BigExport Event

Από αριστερά οι Αν. Ιωαννίδης, Αλ. Δρακινός, Ν. Βέττας, Αντ. Παπαγιαννίδης,
Χρ. Στάϊκος, Μιχ. Μασουράκης, Κυρ. Λουφάκης, Χρ. Σακελλαρίδη

Από αριστερά οι Ν. Κάτσου, Πλ. Μαρλαφέκας, Αλ. Πίττα-Χαζάπη,
Ν. Κουτσιανάς, Ν. Μπαδήμας, Αθ. Παπανδρόπουλος
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Everybody wants to

Ίσως το πιο ÒκλειστόÓ επάγγελμα από την αρχαιότητα, βλέπει τα τείχη 
του να βάλλονται από χιλιάδες start ups που διεκδικούν ένα ελάχιστο 

μερίδιο μιας πίτας τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Δ ιμην ια ίο  News le t te r  του  Ε ΙΟΔ  της  ΕΕΔΕ

Ο 
τραπεζικός τομέας έδειχνε ανέκαθεν αντίσταση στις τε-
χνολογίες και ειδικά όταν αυτές ήταν καινοτομικές. Θα 
έλεγε κάποιος ότι οι τράπεζες επένδυαν στην τεχνολο-

γία περισσότερο από ανάγκη για να μειώσουν τα λειτουργικά 
τους έξοδα και για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες που εκπαι-
δεύονταν σε καλύτερη εξυπηρέτηση από άλλους τομείς, όπως 
το λιανεμπόριο και οι τηλεπικοινωνίες.
Οι τραπεζίτες έβλεπαν την καταιγίδα στον ορίζοντα από τη 
στιγμή που το Internet έγινε προσβάσιμο στο ευρύ κοινό μέσω 
του Netscape. Από τότε και μέχρι την εξαγορά της PayPal 
από την eBay, περισσότερες από 450 επιχειρήσεις με υπη-
ρεσίες ψηφιακών νομισμάτων, ψηφιακών πορτοφολιών και 
συναλλακτικών δικτύων, απείλησαν την παντοκρατορία των 
τραπεζών στο οικονομικό σύστημα. Από αυτές τις εταιρείες, 
λιγότερες από 5 έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Η κατάστα-
ση έχει αρχίσει να αλλάζει ξανά τα τελευταία χρόνια με το 
start-up boom, καθώς σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε 
η McKisney, ο αριθμός των start-ups που εντάσσονται στον 
τομέα FinTech ξεπερνά τις 2000, ενώ τον Απρίλιο του 2015 
ήταν μόλις 800. Στις επιχειρήσεις αυτές έχουν επενδυθεί 
την τελευταία πενταετία 23 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των 
οποίων 12,2 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύθηκαν το 2014.

Σύμφωνα με αναλυτές, ένας από τους λόγους που συμβαίνει 
αυτή η αλλαγή, είναι το έλλειμμα εμπιστοσύνης που δημιουρ-
γήθηκε στο τραπεζικό σύστημα με την οικονομική κρίση. Επι-
πλέον, η αυξημένη χρήση υπολογιστών και κυρίως φορητών συ-
σκευών περιόρισε τις επισκέψεις των πελατών στα τραπεζικά 
καταστήματα και ενίσχυσε και την αίσθηση του άυλου χρήματος. 
Οι νέοι των ανεπτυγμένων χωρών είναι πολύ πιθανό να δουν το 
φυσικό χρήμα να εξαφανίζεται από την καθημερινότητά τους.
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Οι νεοεισερχόμενοι θα πρέπει να ξεπεράσουν 
εμπόδια

Τα στεγαστικά δάνεια, η καταναλωτική πίστη, ο δανεισμός 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η διαχείριση περιουσίας 
είναι οι κύριοι τομείς που στοχεύουν τα fintech start-ups. Οι 
εκτιμήσεις για το ποσοστό των εσόδων του τραπεζικού συστή-
ματος που θα αντιπροσωπεύουν αυτοί οι τομείς την ερχόμενη 
δεκαετία, ποικίλουν από 10 έως 40%.

Ωστόσο, ο δρόμος δεν είναι σπαρμένος με ρόδα για τους νε-
οεισερχόμενους. Ίσως το πιο δύσκολο εμπόδιο που έχουν να 
ξεπεράσουν είναι η εύρεση πελατών. Οι τράπεζες έχουν ήδη 
πελάτες, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να συνεργάζονται μαζί 
τους και να τις εμπιστεύονται. Επομένως, οι start-ups θα χρει-
αστούν ÒοχήματαÓ για να τους πάνε κοντά στους πελάτες με 
Òφθηνό εισιτήριοÓ. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η PayPal, η 
οποία πέτυχε να μειώσει κατά 80% το κόστος απόκτησης νέων 
πελατών μετά την εξαγορά της από την eBay. Φανταστείτε, τι 
θα μπορούσαν να πετύχουν εταιρείες που θα συνεργάζονταν 
με την Apple και τη Google, οι οποίες έχουν δισεκατομμύρια 
πιστοποιημένους πελάτες;

Δεύτερο σημαντικό εμπόδιο είναι το κόστος ασφάλειας. Μια 
τράπεζα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει σημαντικά κεφά-
λαια στην ασφάλειά της και επιπρόσθετα ένα χτύπημα δεν είναι 
αρκετό για να μηδενίσει την αξιοπιστία της. Αντιθέτως, η παρα-
βίαση της ασφάλειας ενός start-up μπορεί να οδηγήσει στην 
εξαφάνισή του μέσα σε μια νύχτα.

Τέλος, τα start-ups θα χρειαστεί να σεβαστούν την αυστηρότητα 

των ρυθμιστικών αρχών, πράγμα που είναι αρκετά δύσκολο αν 
αναλογιστούμε την ÒεκρηκτικήÓ φύση τους. Η ÒγραφειοκρατίαÓ 
που είναι αποδεκτή για τους τραπεζίτες, μοιάζει με φαγουρό-
σκονη στην πλάτη για ένα start-up. Προσωρινά, τα start-ups δεν 
έχουν μεγάλο στίγμα στο ραντάρ των ρυθμιστικών αρχών, αυτό 
όμως θα αλλάξει όσο το μέγεθός τους μεγαλώνει. Και δεδομέ-
νου ότι οι πελάτες θα αναζητούν κατά πάσα πιθανότητα περισ-
σότερο την ασφάλεια σε σχέση με την ταχύτητα και την ευκολία, 
οι τράπεζες θα αποτελέσουν πιο σίγουρο λιμάνι.
Σημαντική εξαίρεση αποτελούν οι παράνομες συναλλαγές, για 
τις οποίες η ψηφιακή οικονομία είναι επίγειος παράδεισος. Το 
bitcoin έχει ήδη δεχτεί έντονα πυρά από παραδοσιακούς χρη-
ματοοικονομικούς οργανισμούς, οι οποίοι το βλέπουν ως κρη-
σφύγετο εμπόρων ναρκωτικών και τρομοκρατών. Ωστόσο, είναι 
αξιοσημείωτο ότι οι ίδιοι οργανισμοί που βάλουν το ψηφιακό 
νόμισμα, λίγο αργότερα το αγκαλιάζουν, καθώς όπως φαίνεται 
δεν είναι σίγουροι ακόμα τι τους ξημερώνει.

Τα start-ups έχουν βέλη στη φαρέτρα τους

Όπως ήδη αναφέραμε, το πρόβλημα της εύρεσης πελατών είναι 
δυνατό να ξεπεραστεί μέσω συνεργασίας των start-ups με καλά 
εδραιωμένες εταιρείες της ψηφιακής οικονομίας.
Η απουσία των start-ups από το φυσικό κόσμο, συνεπάγεται 
σημαντικά χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα, τα οποία σε προϊ-
όντα δανείων μπορούν να δώσουν ένα προβάδισμα μέχρι και 
400 μονάδες βάσης.
H πιο πολλά υποσχόμενη διαφορά, είναι η δυνατότητα των 
start-ups να αξιοποιούν τα δεδομένα. Για παράδειγμα πολλές 
επιχειρήσεις πειραματίζονται με νέα μοντέλα credit-scoring, 
αξιοποιώντας την παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμέ-
νων ομάδων, όπως για παράδειγμα οι φοιτητές που σπουδάζουν 
εκτός της χώρας τους. Είναι αναμενόμενο ότι πολλά από αυτά 
τα μοντέλα θα αποτύχουν, αλλά όσα επιβιώσουν είναι πιθανό 
να οδηγήσουν σε μετάλλαξη του παραδοσιακού τραπεζικού συ-
στήματος.

VIDEO

Απόρροια του πλεονεκτήματος που προαναφέραμε, είναι η 
δυνατότητα των start-ups να στοχεύσουν ομάδες πελατών με 
μεγάλη ακρίβεια. Για παράδειγμα, η εταιρεία Wealthfront απευ-
θύνεται μόνο σε millennials, οι οποίοι προτιμούν τις αυτοματο-
ποιημένες συναλλαγές σε σχέση με την ανθρώπινη επικοινω-
νία, ενώ η LendingHome στοχεύει σε αγοραστές ακινήτων που 
έχουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Who is this Bank? Who cares?

Τον περασμένο Ιούλιο, το Time δημοσίευσε θέμα με τίτλο 
ÒBanks Are Right To Be Afraid of the FinTech BoomÓ, στον 
οποίο το ερωτηματικό δεν απουσιάζει από λάθος. Οι νεοσύστα-
τες επιχειρήσεις δεν ισχυρίζονται μόνο ότι προσφέρουν υπηρε-
σίες με χαμηλότερο κόστος, αλλά και ότι θα καλύψουν κάποιες 
ÒαδικίεςÓ που δημιουργεί το υπάρχον τραπεζικό σύστημα. Προ-
σωρινά, οι πελάτες τους είναι στο σύνολό τους και πελάτες 
τραπεζών. Το γεγονός αυτό ίσως αργήσει να αλλάξει ή δε θα 
αλλάξει ποτέ. Αλλά, τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. 
Η IBM, κατασκευάστρια του πρώτου προσωπικού υπολογιστή, 
δε δίστασε να πουλήσει το συγκεκριμένο τομέα στην κινεζική 
Lenovo, όταν διαπίστωσε ότι ήταν ασύμβατος και ζημιογόνος με 
το μοντέλο ανάπτυξής της. Μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάτι 
ανάλογο θα συμβεί και στον τραπεζικό τομέα; – – –

Bank      Now
Του Γιάννη Μουρατίδη

http://time.com/3949469/financial-technology-boom/
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