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Τί είδα στο 16ο CFO Forum
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J. Bellini, Ιστορικός του μέλλοντος και συγγραφέας, πρώην συντάκτης και παρουσιαστής

της Financial Times Television

–  Το προσδόκιμο ζωής των επιχειρήσεων θα μικρύνει αισθητά. 

–  Τα Big Data, το «πετρέλαιο του 20ου αιώνα», οδηγούν την 4η βιομηχανική

επανάσταση και θα αποτελέσουν το θεμέλιο της οικονομίας τα επόμενα 20-30

χρόνια.

Luis Antonio, Partner, Process Automation Global Delivery Center, KPMG

–  Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών στις επιχειρήσεις είναι μονόδρομος.

–  Έρευνες δείχνουν ότι μέχρι το 2020 η ψηφιακή εργασία θα είναι μια αγορά αξίας

152 δις δολαρίων.

–  Το Robotics Process Automation (RPA) θα ενταχθεί στις επιχειρήσεις

εξοικονομώντας πολύ χρόνο για τα στελέχη.

–  Οι αυτοματοποιημένες εργασίες θα γίνονται χωρίς λάθη.

–  Η ανθρώπινη εμπλοκή θα περιορίζεται στη διαδικασία των εγκρίσεων.

Peter Zinn, Ειδικός σε θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου και Ιδρυτής του Cyber

–  Η νέα τεχνολογική επανάσταση φέρει τον κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων.

–  Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να προχωρήσουν τουλάχιστον σε ένα βασικό επίπεδο

προστασίας. 

–  Κανείς δε μπορεί να είναι 100% ασφαλής.

–  Όλα τα συστήματα είναι «ευάλωτα» σε κινδύνους.

Markus Kreher, Global Service Line Leader for Accounting Advisory Services for the

Consumer Markets, KPMG

–  Η σωστή προετοιμασία των οικονομικών διευθύνσεων αποτελεί το πρώτο και

βασικό βήμα για να αποφευχθεί μια κρίση

–  Συμβουλεύω τους οικονομικούς διευθυντές να εμπλέξουν και τα υπόλοιπα

διοικητικά στελέχη σε αυτή την λογιστική μετάβαση, ώστε όλες οι απαραίτητες

διαδικασίες να γίνουν ομαλά.

Tο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών μέτρησε φέτος τη 16η χρονιά επιτυχούς παρουσίας,
αποτελώντας μέρος μίας μακράς σειράς CFO Fora της KPMG. Το ‘’Post Event Report’’
αποτελεί μια ανασκόπηση με στόχο την καταγραφή και παρουσίαση των σημαντικότερων
σημείων του συνεδρίου.

Αν και ήταν πολλά τα σημαντικά θέματα που αναπτύχθηκαν σας παρουσιάζουμε τα σημεία που
ξεχώρισαν:
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Γιάννης Καλαφατάς, Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου

Μυτιληναίος

–  Ο μετασχηματισμός μπορεί να είναι συγχώνευση ή απόσχιση ή είσοδος σε νέες

αγορές και τομείς δραστηριοποίησης. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίος για την

επιβίωση ενός οργανισμού

–  Η πορεία του μετασχηματισμού της επιχείρησης εξαρτάται από την διορατικότητα

της διοίκησης, από το χρονικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται, καθώς και το βαθμό

προσαρμοστικότητας της επιχείρησης.

Peter Spiegel, Συντάκτης, Financial Times

–  Χρειάζεται να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά στην Ευρώπη προκειμένου να γίνει

πιο ανταγωνιστική ήπειρος.

–  Το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ είναι πιο ευνοϊκό και ευέλικτο με

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις εκεί να μπορούν να αναπτύσσονται γρήγορα.

Πάνελ με θέμα «μη εξυπηρετούμενων δανείων» με συντονιστή τον

Θάνο Τσοτσορό, Γενικό Διευθυντή, Deal Advisory, επικεφαλής των δραστηριοτήτων

Corporate Finance και Restructuring της KPMG

και ομιλητές τους κ.κ Βασίλη Θεοφανόπουλο, Εταίρο της Pillarstone, 

Αλέξανδρο Μεταλληνό και Σεραφείμ Σωτηριάδη,

Εταίρο και Δικηγόρο της Καρατζάς και Συνεργάτες αντιστοίχως

–  Ενώ τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια είναι ένα ακανθώδες θέμα της

ελληνικής οικονομίας, μπορεί ωστόσο να αποτελέσει ταυτόχρονα και μια σημαντική

ευκαιρία για στρατηγικές επενδύσεις και για συγκέντρωση και ενδυνάμωση

κλάδων.

–  Η μεταμόρφωση ενός οργανισμού

είναι ένα έμβιο όν. Μην εμμένετε

στην τελειότητα, αλλά επιμείνετε

πάντα ώστε να επιτευχθούν οι

προθεσμίες.

Τί είδα στο 16ο CFO Forum



«Κανείς δε μπορεί να είναι ποτέ

ασφαλής100% για τις επιθέσεις

στον κυβερνοχώρο. Όλα τα
συστήματα είναι

ευάλωτα σε κινδύνους»

Peter Zinn

«Δώστε του ό,τι όνομα θέλετε αλλά η ψηφιακή
εργασία δεν είναι πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα. 

Δεν αφορά το "αν" αλλά το "που, πως και πόσο
γρήγορα"»

Luis Antonio

«Η δημιουργική καταστροφή
είναι η διαδικασία της βιομηχανικής

μετάλλαξης, η οποία φέρνει την 

επανάσταση στην οικονομική δομή εκ 

των έσω, καταστρέφοντας ατέρμονα τις παλιές,

δημιουργώντας ατέρμονα τις νέες»

Joseph Schumpeter
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Τί άκουσα στο 16ο CFO Forum

«Γιατί εταιρείες

όπως η Google και η Amazon είναι

Αμερικάνικες; Στην Ευρώπη η

τεχνολογία αντιμετωπίζεται ως κάτι που

πρέπει να ρυθμιστεί αντί για

κάτι που πρέπει να τραφεί»

Peter Spiegel

«Η μελλοντική επιχειρηματική

αναστάστωση δεν βασίζεται μόνο στην

αξιοποίηση των τολμηρώνκαι

καινοτόμων τεχνολογιών»

James Bellini



Το 90% των
συμμετεχόντων θα
πρότεινε σε άλλους
να παρακολουθήσουν
το επόμενο συνέδριο

Το 95% θα ήθελε
σίγουρα να
παρευρεθεί στο
επόμενο CFO Forum

Το 83%
των συμμετεχόντων
θεώρησε ότι τα θέματα
που παρουσιάστηκαν
είναι σχετικά με το
αντικείμενό τους

Το 85% των
συμμετεχόντων βρήκε
ότι οι εισηγητές του
συνεδρίου ανταποκρί -
θη καν στις απαιτήσεις
των θεμάτων
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Το συνέδριο σε αριθμούς

12
χορηγοί 

επικοινωνίας

5
υποστηρικτές

8 000+
ενημερώθηκαν 
μέσω e-mails

83% 85% 90% 95%

10ομιλητές 
εκ των οποίων

3
keynote

180
Συμμετέχοντες 

16
έτη διεξαγωγής

7
χορηγοί

16th

CFO Forum



50%
50%
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Real time polls του συνεδρίου 

Fintech

Το 95% των συνέδρων

θεωρούν ότι το Fintech θα

επηρεάσει το επάγγελμα του

CFO είτε αρκετά είτε κατά

έναν πολύ μεγάλο 

βαθμό.  

HR

Οι CFO's διχάστηκαν στην

ερώτηση αν το δυναμικό

της εταιρείας τους θα

μικρύνει ή θα μεγαλώσει

το 2025. 

Digital Strategy

Όταν ζητήθηκε να

περιγράψουν την προσέγγιση

της εταιρείας τους σε σχέση

με τη ψηφιακή στρατηγική

η πλειοψηφία επέλεξε

το συντηρητικοί και

το αρχάριοι.

Sharing Economy

Το 67% των συνέδρων θεωρούν

ότι η ιδέα του οικονομικού

διαμοιρασμού (sharing economy)

είναι μία πολύ σημαντική

μακροχρόνια τάση ενώ το 24%
θεωρεί ότι είναι ενδιαφέρον αλλά 

όχι ιδιαίτερα  

σημαντικό. 

New techologies

Στην ερώτηση για το ποια

θεωρείτε ότι θα είναι

η πιο καινοτόμα τεχνολογία,

το 50% των συνέδρων

θεωρεί το Internet of Things

ενώ δεύτερο με 38%
έρχεται το 3-D printing. 
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1. Ο Peter Zinn, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

2. Ο Luis Antonio μιλώντας για την ψηφιακή εργασία που
θα αποτελέσει μια αγορά 152 δις δολαρίων έως το 2020.

3. Ο James Bellini λέει εμφατικά ότι "το μέλλον είναι εδώ"!

4. Ο Peter Spiegel υπογραμμίζει την ανάγκη
ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη για να
γίνει πιο ανταγωνιστική.

5. Ο Markus Kreher επικεντρώθηκε στo IFRS 15.

6. Ο Γιάννης Καλαφατάς τονίζει ότι ο μετασχηματισμός
μιας επιχείρησης είναι αναγκαίος για την επιβίωσή της.

Φωτο-στιγμιότυπα

1.

3.

4.
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Φωτο-στιγμιότυπα

3-4-5. Οι χορηγοί Kaiser, ΕΨΑ και
Nespresso πρόσφεραν στιγμές
δροσιάς στους παρευρισκόμενους
στις ώρες των διαλειμμάτων.

6. Τα διαλείμματα πρόσφεραν
ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής
απόψεων.

7. Άποψη της κατάμεστης αίθουσας
κατά τη διάρκεια του CFO forum.

1. O Γ. Μπάκος, διευθυντής της KPMG με
στελέχη της εταιρείας Carlson Wagonlit και της
Emirates και τον νικητή του βραβείου που
κλήρωσαν (ένα ταξίδι με επιστροφή και διαμονή
στη Ν. Υόρκη).

2. Όπως σε κάθε της συνέδριο, έτσι και στο
CFO η KPMG στηρίζει ενεργά την ΕΛΕΠΑΠ.

7.

6.

5.

3.

1.

3.

2.

4. 5.

6.
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Ευxαριστούμε τους xορnγούς και τις εταιρείες που συμμετείxαν

Παρουσίασn xορnγών



International Financial Reporting Standards 

International Financial Reporting Standards 

Large Scale Integration Challenges
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Οι λέξεις που ακούστηκαν 
στο συνέδριο περισσότερο 

ΑΘΗΝΑ
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή 
Τηλ: 210 6062100, Fax: 210 6062111

Μεσογείων 400Β
153 42 Αγία Παρασκευή
Τηλ: 211 1815600
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