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Περίληψη
Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης που μου δόθηκε μέσα από το ΠΜΣ ΔΕΤ εργάστηκα
για έξι μήνες στον όμιλο επιχειρήσεων Σαρακάκη. Πιο συγκεκριμένα η θέση μου στον
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διάστημα μπόρεσα να μάθω για το σύνολο των επιχειρήσεων του ομίλου καθώς και σε ποιο
χώρο δραστηριοποιείται η καθεμία. Επίσης μέσα στο τμήμα είχα την ευκαιρία να έρθω σε
επαφή και να κατανοήσω την λειτουργία μιας μεγάλης εισαγωγικής εταιρίας και πως έχει
αλλάξει η εύρρυθμη λειτουργία της λόγο των capital controls. Το τμήμα στο οποίο
εργάστηκα είχε υπό την ευθύνη του την διαχείριση σχεδόν του συνόλου των λογαριασμών
του ομίλου καθώς μέσα από συνεχή επικοινωνία με τράπεζες του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού επιτυγχάνονταν η πληρωμή τον προμηθευτών του ομίλου.

Abstract
As part of the internship which I was offered through the postgraduate programme of the
Department of Management Science and Technology, I worked for six months in the
Sarakakis group. In particular, my position in the group was in the Treasury Assistant.
During this time I was able to learn about all the companies of the group. Also in the
department of treasury I had the opportunity to get in touch and understand the operation of
a big import company and how the proper operation has changed due to capital controls.
The department in which I worked was responsible for the management of almost all of the
Group's bank accounts as through the continuous communication with domestic and foreign
banks the payment of the suppliers to the group was successful.
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1Εισαγωγή
1.1.1 Περιγραφή της εταιρείας
O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη (Ο.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1922 και
δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Αριθμεί
περίπου 300 άτομα προσωπικό και ελέγχεται και διοικείται από την οικογένεια
Σαρακάκη και από ομάδα ικανών στελεχών (ανώτατα στελέχη του ομίλου
υπήρξαν οικονομικοί διευθυντές σε πολυεθνικές εταιρίες με πολυετή πείρα και
διευθυντές marketing). Επίσης, διαθέτει ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο
συνεργατών για τα προϊόντα που εισάγει και διανέμει στην Ελλάδα, προκειμένου
να διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών του. Τα κεντρικά
γραφεία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών
71, στην Αθήνα. Εκεί λειτουργούν γραφεία διοικήσεως, εκθέσεις, χώροι
εκπαίδευσης προσωπικού, συνεργεία, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
κ.λπ. (εφημ. Η Καθημερινή 15/10/2018 Η «Σαρακάκης» σε κρίσιμο σταυροδρόμι)

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη έχει επενδύσει στη δημιουργία ιδιόκτητων
κάθετων μονάδων υψηλών προδιαγραφών. Οι μονάδες αυτές βρίσκονται σε
στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, περιοχές
που ικανοποιούν περίπου το 60% της συνολικής ζήτησης οχημάτων στην
Ελλάδα. Σήμερα, αυτές οι μονάδες λιανικών πωλήσεων διαθέτουν οχήματα
Honda, Mitsubishi Motors και Volvo και οι δραστηριότητές τους είναι
πιστοποιημένες με ISO-9001. Οι κάθετες μονάδες λιανικών πωλήσεων Σαρακάκη
περιλαμβάνουν έκθεση, τμήμα ανταλλακτικών και σέρβις με στόχο να
προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας στους πελάτες
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση των οχημάτων τους. Όλες οι μονάδες
λιανικής της εταιρίας χρησιμοποιούν έμπειρο και άριστα καταρτισμένο
προσωπικό, που εστιάζει στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών.
Μέχρι τώρα έχει αποδειχτεί ότι ο συνδυασμός ικανότητας και φιλοδοξίας αποτελεί
τη βασική κινητήρια δύναμη για την επιτυχία του Ομίλου όλα αυτά τα χρόνια της
δραστηριοποίησής του. Ξεκινώντας από αυτή την ισχυρή βάση, ο Όμιλος
συνεχίζει με αμείωτο ενθουσιασμό την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές του αξιοποιώντας
παράλληλα τις λειτουργικές συνέργειες.Επιπλέον, η συνεχής επένδυση σε
ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και εγκαταστάσεις αποτελεί τον πυρήνα της
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φιλοσοφίας του Ομίλου προκειμένου να αυξήσει την απόδοση και να
μεγιστοποιήσει την ικανοποίηση των πελατών.
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη πρόσφατα προχώρησε σε εργασίες
ανακαίνισης των κεντρικών εκθέσεων Λιανικής Πώλησης Honda Cars, Mitsubishi
Motors, Honda Moto, Honda Power Products και Volvo Cars ξεκίνησαν στις
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. στη
Λεωφόρο Αθηνών 71. Στόχος της ανακαίνισης είναι η δημιουργία νέων εκθέσεων
συνολικής επιφάνειας 1.633 τ.μ. οι οποίες θα είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τα
νέα λειτουργικά πρότυπα των εταιρειών που εκπροσωπεί και εμπορεύεται ο
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στην Ελλάδα.Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
έχοντας συμπληρώσει 96 έτη συνεχούς λειτουργίας στον κλάδο της αυτοκίνησης
έχει ως πρωταρχικό του στόχο τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών
του.Γι’ αυτό το λόγο προχώρησε στην υλοποίηση μίας πολύ σημαντικής
επένδυσης, η οποία έχει ως στόχο της την ανανέωση όλων των εκθέσεων στις
κεντρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου επί της Λεωφόρου Αθηνών 71. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα εσωτερικών ερευνών του ομίλου για ικανοποίηση των πελατών,
η εσωτερική εμφάνιση των εκθέσεων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στους
υποψήφιους πελάτες του καθώς παρέχεται ένα περιβάλλον λιανικής πώλησης
υψηλού επιπέδου. Ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι πελάτες αλληλοεπιδρούν
με τη μάρκα, περνούν πολύ χρόνο μέσα σε αυτό και τους δίνεται η δυνατότητα
της σωστής παρουσίας τόσο των νέων μοντέλων κάθε μάρκας αλλά και των
αξιών που τη χαρακτηρίζουν.Στο διάστημα της ανακαίνισης οι εκθέσεις θα είναι
λειτουργικές προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η εξυπηρέτησή των πελατών.
Τυχόν εργασίες που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο ή στις
εκθέσεις δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργικότητά των καταστημάτων λιανικής
πώλησης και κατά συνέπεια το βαθμό εξυπηρέτησης των πελατών. Γι΄ αυτό το
λόγο οι εργασίες ανακαίνισης που θα διαρκέσουν 4 μήνες χωρίζονται σε 2
φάσεις:
Η Α’ φάση περιλαμβάνει τη λειτουργική διαμόρφωση του χώρου Volvo και Honda
Μoto και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιανουαρίου 2019.Η Β’ φάση
περιλαμβάνει τη λειτουργική διαμόρφωση του χώρου Honda-Mitsubishi και
εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Μαρτίου 2019.Η αρχιτεκτονική μελέτη
έχει γίνει από το γραφείο NCMP, ενώ η τεχνική εταιρία που έχει αναλάβει το έργο
είναι η ΔΙΟΛΚΟΣ.
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1.1.2 Εταιρείες Ομίλου

Ο όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη περιλαμβάνει μια σειρά εταιριών όπως :
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε., ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΕ,ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.Σ.Ε , ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΕΝΤΕΡ , ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Α & Π.,ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ, SIGMA BULGARIA JSC.
Η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. διαχειρίζεται τον κύριο όγκο των
εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Οι βασικοί
τομείς λειτουργίας της εταιρείας είναι η εισαγωγή-διανομή και λιανική πώληση των
παρακάτω προϊόντων: Επιβατικά αυτοκίνητα, Δίκυκλα, Φορτηγά, Λεωφορεία,
Εσω-εξωλέμβιες μηχανές θαλάσσης, Ηλεκτροπαραγωγά
ζεύγη,Κινητήρες,Γεννήτριες,Χλοοκοπτικά/Θαμνοκοπτικά μηχανήματα,
Υδραντλίες, Οδοποιητικά, Χωματουργικά και Ανυψωτικά μηχανήματα, Υδραυλικοί
γερανοί, Μπαταρίες, Ελαστικά, Λιπαντικά.
Επίσης παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετά την πώληση όπως συντήρησηεπισκευή, φανοποιεία και βαφή οχημάτων καθώς και ανταλλακτικά για όλα τα
προαναφερόμενα προϊόντα.
Από το 1970, η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. προσφέρει
στους πελάτες τις κορυφαίες υπηρεσίες στο χώρο της μεσιτείας ασφαλίσεων
στους κλάδους:
• Οχημάτων
• Πυρός
• Ζωής
• Μεταφορών
• Αστικής ευθύνης
• Επέκτασης εγγύησης
• Οδικής βοήθειας
• Προσωπικών ατυχημάτων
• Νομικής υποστήριξης
Αξιοποιώντας την 40ετή παρουσία της στον ασφαλιστικό κλάδο καθώς και τις
προοπτικές του Διαδικτύου, πρόσφατα παρουσίασε μία σύγχρονη, διαδικτυακή
εφαρμογή μέσω του ιστότοπου www.iasfalia.gr.
Η Απόλλων Α.Ε. είναι μία σύγχρονη και αξιόπιστη εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων
που οδηγεί τον καταναλωτή στην επιλογή της καλύτερης ασφαλιστικής λύσης,
αναλαμβάνοντας παράλληλα την επίλυση των όποιων ασφαλιστικών
υποχρεώσεων προκύψουν.
Με online υπηρεσίες, κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όλο το 24ωρο και μία
ομάδα έμπειρων και πρόθυμων συνεργατών, δεσμεύεται να προσφέρει προσιτές
λύσεις, ειδικά προσαρμοσμένες προτάσεις και εξατομικευμένες υπηρεσίες
πελατών. Μέσω της www.iasfalia.gr, οι υποψήφιοι πελάτες μπορούν να βρίσκουν
προσιτές ασφαλιστικές λύσεις από τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της
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αγοράς: Εθνική, ΑΧΑ, Metlife Alico, AIG, EFG Eurolife, Allianz, Evropaiki Pisti,
Atlantiki Enosi, DAS Hellas, Mondial.
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.Σ.Ε.
Ανώνυμος Εμπορική και Συμμετοχική Εταιρεία με συμμετοχή σε επιχειρήσεις,
εμπορία αγαθών, πάσης φύσεως υπηρεσίες, αξιοποίηση κινητών και ακινήτων.
ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΕΝΤΕΡ
Ανώνυμος Εμπορική και Τουριστική Εταιρεία, Ανάπτυξης και πώλησης ακίνητης
περιουσίας.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Α. & Π.
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη με την εταιρεία Κτηματική και Ναυτική ΑΕ
ασχολείται με την διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο της
εταιρείας περιλαμβάνει ακίνητα συνολικής έκτασης άνω των 300.000 τ.μ.
ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ
H εταιρεία Βερνιχρώμ Α.Ε. είναι ο Επίσημος Εισαγωγέας – Διανομέας για την
Ελληνική αγορά των:
α) χρωμάτων και προϊόντων βαφής αυτοκινήτων της CROMAX – AXALTA
(πρώην DuPont Refinish) από το 1933,
β) χρωμάτων και προϊόντων βαφής μεγάλων σκαφών αναψυχής (mega yachts)
της IMRON MARINE – AXALTA (πρώην DuPont Marine Finishes) και
γ) χρωμάτων και προϊόντων για βιομηχανικές υγρές βαφές PercoTop της
AXALTA (πρώην DuPont Coating Solutions).
Στην πραγματικότητα, η Βερνιχρώμ Α.Ε. είναι ο αρχαιότερος διανομέας της
CROMAX – AXALTA σε όλο τον κόσμο.
Η δομή της Βερνιχρώμ είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να ανταποκρίνεται
με επιτυχία στις ποικίλες και απαιτητικές ανάγκες στους τομείς της βαφής που
δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, συστήματα και προτάσεις βαφών προσφέρονται
σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, συναρμολογητές λεωφορείων και τρένων, ιδιοκτήτες
μεγάλων σκαφών και ναυπηγεία, καθώς και εταιρείες του βιομηχανικού τομέα,
πάντα με έμφαση στο ποιοτικό, ανθεκτικό και παραγωγικό αποτέλεσμα.
Η Βερνιχρώμ Α.Ε. διαθέτει αποθήκες και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης καθώς
επίσης και άριστα κατηρτισμένο προσωπικό πωλήσεων, μάρκετινγκ και
υποστήριξης.
SIGMA BULGARIA JSC
H εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 με αντικείμενο την επέκταση των δραστηριοτήτων
του Ομίλου στην Βουλγαρία και την ευρύτερη Βαλκανική. Απασχολεί 20 άτομα με
έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας.
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1.1.3 Δραστηριότητες

Ο Όμιλος είναι ο Επίσημος Εισαγωγέας – Διανομέας αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών, φορτηγών, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, ανυψωτικών
μηχανημάτων, μηχανών θαλάσσης και βιομηχανικών κινητήρων, κινητήρων
γενικής χρήσης, γεννητριών, ελαστικών, ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
Εκπροσωπεί εδώ και αρκετές δεκαετίες καταξιωμένους, διεθνείς κατασκευαστές
όπως AB Volvo (από το 1950), Honda Motor Co. Ltd (από το 1959), Mitsubishi
Motors Corporation (από το 1963), Komatsu Ltd. (από το 1965) και άλλους.
Ο Όμιλος Σαρακάκη επέκτεινε τις δραστηριότητές του στη γειτονική Βουλγαρία το
2005. Η εταιρεία Sigma Bulgaria AD, πλήρους κυριότητας και μέλος του Ομίλου
είναι ο Επίσημος Εισαγωγέας – Διανομέας της Volvo Construction Equipment
(VCE) στη Βουλγαρία από το 2007.Τα γραφεία διοίκησης λειτουργούν σήμερα σε
νέες, σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις, οι οποίες διαθέτουν επίσης
τμήμα ανταλλακτικών και σέρβις. Η εταιρεία διοικείται από εξαιρετικά ικανούς και
έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα ευθύνης τους.Αυτή τη στιγμή η εταιρεία
διαθέτει ένα δίκτυο εμπόρων στη Σόφια (πρωτεύουσα) και σκοπεύει να επεκταθεί
περαιτέρω στις πόλεις Plovdiv, Burgas, Haskovo και Varna. Όλοι οι έμποροι θα
είναι εξουσιοδοτημένοι και θα διαχειρίζονται δραστηριότητες πωλήσεων, σέρβις
και ανταλλακτικών με στόχο να προσφέρουν πλήρη ικανοποίηση στους
πελάτες.Η εταιρεία ενισχύει ενεργά την παρουσία της στην αγορά της Βουλγαρίας
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών, συμμετέχοντας σε διάφορες
σημαντικές εθνικές εκθέσεις, διαφημίζοντας την οικογένεια των προϊόντων της
VCE στα ειδικά τοπικά περιοδικά και εφαρμόζοντας άλλες ενέργειες μάρκετινγκ.

1.1.4 Ιστορική Αναδρομή του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη
1922: O Ιωάννης Δ. Σαρακάκης ιδρύει στη Θεσσαλονίκη αυτό που πρόκειται να
γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς ομίλους της
Ελλάδας.
1922 - 1940: Πολυάριθμες εταιρείες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων οι
Renault, Fiat, Dunlop, Hudson και General Motors, εκπροσωπούνται και
υποστηρίζονται στη Β. Ελλάδα από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Το 1933,
ξεκινά η συνεργασία με τη DuPont de Nemours για αποκλειστική διαχείριση στην
Ελλάδα των χρωμάτων αυτοκινήτων, προτάσεων βαφής, κλπ.
1941: Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Σαρακάκη μεταφέρονται στην Αθήνα.
1950: Η Volvo αναθέτει στην εταιρεία Σαρακάκη την αποκλειστική Εισαγωγή –
Διανομή επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και στη συνέχεια
μηχανών θαλάσσης, βιομηχανικών κινητήρων και μηχανημάτων έργων Volvo.
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1959: Γίνεται η γνωριμία του Ιωάννη Δ. Σαρακάκη με τη Honda Motor κατά τη
διάρκεια της πρώτης αγωνιστικής παρουσίας μοτοσυκλέτας Honda στην Ευρώπη
κατά τη διάρκεια του αγώνα Isle of Man T.T. Στη συνέχεια αποφασίζει να γίνει ο
Εισαγωγέας – Διανομέας μοτοσυκλετών Honda Ιαπωνικής προέλευσης στην
Ελλάδα.
1963: Ο Όμιλος Σαρακάκη επισημοποιεί τη συνεργασία του με τη Honda
υπογράφοντας συμφωνία αποκλειστικής διανομής για την εισαγωγή
μοτοσυκλετών Honda στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά, η Mitsubishi αναθέτει στον
Όμιλο Σαρακάκη την Εισαγωγή – Διανομή επιβατικών αυτοκινήτων και
επαγγελματικών οχημάτων Mitsubishi στην Ελλάδα.
1965: Τα πρώτα ολοκληρωμένα λεωφορεία Volvo με κινητήρες στο πίσω μέρος
κατασκευάζονται από το Βιομηχανικό τομέα του Ομίλου με την ονομασία SBAV,
πολύ πριν παρόμοια σασί αρχίσουν να διατίθενται στη σειρά των λεωφορείων της
Volvo. Το σασί λεωφορείου SBAV εξελίσσεται από σασί φορτηγού F85 Volvo. Η
συνολική παραγωγή τέτοιων λεωφορείων φτάνει τις 1.200 μονάδες και 50 από
αυτά εξάγονται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Την ίδια χρονιά, ο Όμιλος
Σαρακάκη επισημοποιεί εμπορική συμφωνία με την εταιρεία Komatsu για την
Εισαγωγή – Διανομή μηχανημάτων διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων και
περονοφόρων ανυψωτικών.
1968: Η συνεργασία με τη Honda Motor επεκτείνεται για να συμπεριλάβει επίσης
την Εισαγωγή – Διανομή επιβατικών αυτοκινήτων Honda και στη συνέχεια
μηχανών θαλάσσης Honda και προϊόντων παραγωγής ισχύος στην Ελλάδα.
1975: Απεβίωσε ο Ιωάννης Δ. Σαρακάκης.
1977: Παράγεται το πρώτο αρθρωτό λεωφορείο (αρχικά με πλαίσιο Σαρακάκη και
αργότερα με πλαίσιο Volvo B10M και ημιτρέιλερ Schenk), μήκους 18m, με το
ψευδώνυμο «Δεινόσαυρος». Ο «Δεινόσαυρος» ξεκινά την καριέρα του στη
Θεσσαλονίκη ενώ η απλούστερη έκδοσή του, βασισμένη σε πλαίσιο Volvo B10M,
χρησιμοποιείται για τις ανάγκες μεταφορών της περιοχής του Πειραιά.
1999: Ο Βιομηχανικός τομέας του Ομίλου Σαρακάκης ολοκληρώνει την
κατασκευή 120 αρθρωτών λεωφορείων για τον Οργανισμό Αστικών
Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΕΘΕΛ), βασισμένων σε πλαίσιο Volvo B7LA. Αυτός ο
τύπος λεωφορείου με το όνομα «Αθηνά», είναι το πρώτο τριαξονικό, αρθρωτό
λεωφορείο σε όλο τον κόσμο με χαμηλό πάτωμα σε όλο του το μήκος.
2000: Ο Βιομηχανικός τομέας του Ομίλου καινοτομεί με την παραγωγή του
πρώτου στην Ελλάδα αμαξώματος λεωφορείου από ανοξείδωτο ατσάλι με σασί
Volvo chassis (40 λεωφορεία για τη Θεσσαλονίκη).
2001: Αναγνωρίζοντας τη συμβολή της οικογένειας Σαρακάκη στην ανάπτυξη
οικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών Σουηδίας και Ελλάδας τις τελευταίες 5
δεκαετίες, ο βασιλιάς της Σουηδίας, απονέμει το παράσημο του ‘Ταξιάρχη του
Βασιλικού Τάγματος του Πολικού Αστέρα’ στον κύριο Δ. Ι. Σαρακάκη, Πρόεδρο
του Ομίλου.
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2002: Ο Όμιλος Σαρακάκη γίνεται ο Επίσημος Εισαγωγέας – Διανομέας της
Renault Trucks στην Ελλάδα.
2005: Ο Όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του στη γειτονική Βουλγαρία με την
ίδρυση ανεξάρτητης εταιρείας εκεί. Την ίδια χρονιά, ξεκινά η συνεργασία με τον
Κινέζο κατασκευαστή Anhui Heli για την Εισαγωγή – Διανομή της σειράς των
περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων στην Ελληνική αγορά.
Η χρονιά αυτή σηματοδοτείται και από τη δημιουργία ιδιόκτητων μονάδων
λιανικής πώλησης αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα.
2007: Ο Όμιλος Σαρακάκη υπογράφει συμφωνία με τη Volvo Construction
Equipment για επέκταση των εμπορικών τους σχέσεων όπου αναλαμβάνει την
Εισαγωγή – Διανομή των προϊόντων της VCE και στη Βουλγαρία.
2008: Ο Όμιλος Σαρακάκη υπογράφει συμφωνία με τη BAE Systems για την
αποκλειστική εκπροσώπηση της οικογένειας των μεσαίων στρατιωτικών
οχημάτων - Family of Medium Tactical Vehicles (FMTV) της δεύτερης στην
Ελληνική αγορά.
2009: Οι δραστηριότητες του Ομίλου επεκτείνονται στην Κύπρο, όπου
αναλαμβάνει την Επίσημη Εισαγωγή – Διανομή των προϊόντων της Volvo Truck
Corporation και Volvo Bus Corporation στην αγορά της Κύπρου.
2011: Ο Όμιλος γίνεται ο Επίσημος Εισαγωγέας – Διανομέας στην Ελλάδα της
σειράς περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων της Ιταλικής κατασκευάστριας
εταιρείας OMG και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της Γαλλικής SDMO.
2013: Ο Όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην αγορά ελαστικών
οχημάτων και γίνεται επίσημος Εισαγωγέας – Διανομέας των ελαστικών: Infinity,
Titan, Apollo και Sigma Motion.
1.1.5 Όραμα
Να συνεχίσει την τόσο σημαντική πορεία του ομίλου, χρησιμοποιώντας
καινοτομίες-ευρεσιτεχνίες στο χώρο των μετακινήσεων και των βαρέων
οχημάτων, αξιοποιώντας στο έπακρο τα επιτεύγματα που μας παρέχει η
τεχνολογία, ώστε να κατακτήσει πέρα από την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια
αγορά. Παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες με αξιοπιστία και συνέπεια θα
διατηρηθεί ο σεβασμός και η εκτίμηση από τους εμπορικούς μας εταίρους,
εξασφαλίζοντας την υγιή ανάπτυξη και κερδοφορία του Ομίλου Σαρακάκη. Βασική
μέριμνα αποτελεί το έμψυχο δυναμικό της επιχείρησης το οποίο εργάζεται σε
αξιοπρεπές περιβάλλον, που εμπνέει δημιουργικότητα και ασφάλεια και για το
οποίο ο όμιλος είναι υπερήφανος. (http://www.jobfairathens.gr/sponsors/328)
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1.2 Στόχος Πρακτικής Άσκησης
Στόχος κάθε πρακτικής άσκησης οφείλει να είναι η αξιοποίηση της αποκτηθείσας
γνώσης από το πέρας των σπουδών του ατόμου είτε πρόκειται για προπτυχιακές
είτε για μεταπτυχιακές( όπως στην περίπτωσή μου) είτε ακόμη όταν
πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός διδακτορικού. Άλλωστε αυτός είναι και ο
λόγος για τον οποίο εκπονείται μία πρακτική άσκηση, δηλαδή να μπορέσει ο
έκαστος φοιτητής να αφομοιώσει ακόμα περισσότερο εις βάθος την
προσφερόμενη σε αυτόν γνώση αλλά και να την χρησιμοποιήσει με τέτοιον τρόπο
έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει τόσο παραγωγικός όσο και αποτελεσματικός στον
χώρο ενασχόλησής του. Η πρακτική άσκηση, εν ολίγοις, αποτελεί την γέφυρα
που ενώνει το θεωρητικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο με την επικρατούσα κατάσταση
στην αγορά εργασίας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία στον
μαθητευόμενο να «γευτεί» τι θα τον επακολουθήσει στην επαγγελματική του
σταδιοδρομία.
Εν προκειμένη περιπτώσει όσον αφορά την δική μου πρακτική άσκηση και τους
προσωπικούς μου στόχους και φιλοδοξίες που έχω θέσει για αυτήν το γενικότερο
σκεπτικό δεν διαφοροποιείται. Πρωταρχικής σημασίας σκοπός της εν λόγω
εξάμηνης άσκησής μου στον όμιλο επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι η πρώτη επαφή
και η απόκτηση εμπειρίας από έναν πολυσύνθετο και πολυσήμαντο
επιχειρηματικό οργανισμό, όπως είναι ο Ο.Ε.Σ, έτσι ώστε να εμπεδώσω τον
τρόπο λειτουργίας τέτοιου είδους οργανισμών και να κατανοήσω τον ρόλο μου
μέσα σε αυτούς εφόσον βεβαίως σκοπεύω να εργαστώ σε αυτόν τον τομέα.
Επιπροσθέτως, μία ακόμη επιδίωξή μου διαμέσου της συγκεκριμένης πρακτικής
άσκησης που επέλεξα είναι να κατορθώσω να θέσω σε εφαρμογή τις γνώσεις
που με κόπο απέκτησα τα προηγούμενα έτη της ακαδημαϊκής μου
σταδιοδρομίας( τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο) και
βεβαίως να λάβω νέες πιο πρακτικού περιεχομένου που θα αποσκοπούν
στοχευμένα στον τομέα διαχείρισης διαθεσίμων (treasury). Τέλος, ο απώτερος
στόχος της πρακτικής μου άσκησης είναι η κατανόηση της επίδρασης της
οικονομικής κρίσης και πιο συγκεκριμένα της μειωμένης ρευστότητας σε μία
μεγάλη εισαγωγική εταιρεία όπως ο Ο.Ε.Σ. Δηλαδή, προσδοκώ να γνωρίσω τις
επιπτώσεις της μακροχρόνιας κρίσης που βιώνουμε με σκοπό να συλλάβω
τρόπους αντιμετώπισής της γεγονός που θα συνδράμει τα μέγιστα ώστε να
αποκτήσω συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση
2.1 Κύρια επιστημονικά αντικείμενα συναφή με την Πρακτική Άσκηση
Σε μια εισαγωγική εταιρία όπως ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακακη υπάρχει
επιτακτική ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση πόρων και
ευρύτερα επιχειρηματικών ευκαιριών.
Ο όρος διαχείριση «μάνατζμεντ» (management), είναι η προσπάθεια καλύτερης
οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων (οικονομικών πόρων, ανθρώπινου
δυναμικού, τεχνολογικών εργαλείων) για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων
(Μπουραντάς κ.ά, 1999). Τα τελευταία χρόνια επειδή η χώρα μας βιώνει πολυετή
οικονομική κρίση είναι αναπόφευκτη η ορθή διαχείριση πόρων και κεφαλαίων για
να μπορέσει όχι μόνο να επιβιώσει μια επιχείρηση αλλά και για να εκμεταλλευτεί
ορισμένες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Με τον όρο διαχείριση κεφαλαίων εννοούμε
την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση για να διατηρήσει
επαρκή και ίσα επίπεδα κεφαλαίου κίνησης, κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Treasury Management The
Practitioner’s Guide Steven M.Bragg). Τα παραπάνω θα τη βοηθήσουν να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τις δαπάνες της, διατηρώντας
παράλληλα επαρκείς ταμειακές ροές και σχετίζονται κυρίως με βραχυπρόθεσμες
οικονομικές αποφάσεις. Στην πράξη το management και η διαχείριση κεφαλαίων
είναι δυο έννοιες που αλληλοσυμπληρώνουν η μια την άλλη και μαζί με την
συνδρομή της πληροφορικής ενισχύουν την οικονομική και εμπορική θέση μιας
επιχείρισης. Αναμφίβολα ένα επιστημονικό πεδίο που έχει άμεση εφαρμογή στο
τμήμα treasury είναι αυτό της πληροφορικής και συγκεκριμένα των
πληροφοριακών συστημάτων. Ένα πληροφοριακό σύστημα βοηθάει στον έλεγχο,
στο συντονισμό, στην ανάλυση προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κάθε πληροφοριακό σύστημα πρέπει να
προσδιορίζει αποδοτικά και αποτελεσματικά, τις ανθρώπινες ανάγκες αυτών που
το χρησιμοποιούν και να επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες με αποτέλεσμα την
ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Αυτό γίνεται πραγματικότητα με την πιο
αποτελεσματική ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση και διάδοση
των πληροφοριών, με την παροχή των απαραίτητων μέσων και του κατάλληλου
περιβάλλοντος μάθησης στους εμπλεκόμενους χρήστες ώστε να βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης απόφασης με την υποστήριξη των
διαδικασιών λειτουργίας, ελέγχου και στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης ή
του οργανισμού. Ένα πληροφοριακό σύστημα δημιουργείται, αναπτύσσεται,
εξελίσσεται και αποσύρεται. Η ύπαρξή του αρχίζει από τη στιγμή που η
επιχείρηση ή ο οργανισμός θα αποφασίσει τη δημιουργία του. Μετά έχουμε μια
περίοδο στην οποία προσδιορίζονται οι βασικές απαιτήσεις των λειτουργιών του
και σχεδιάζονται οι λειτουργίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές. Έπειτα
αρχίζει μια μεγάλη χρονική περίοδος στην οποία πραγματοποιείται η ανάπτυξή
του και η διαρκής εξέλιξή του ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης ή
του οργανισμού στον οποίο ανήκει. Τέλος όταν η επιχείρηση ή ο οργανισμός
αποφασίσει ότι είναι πια αναποτελεσματικό και μη αποδοτικό, το πληροφοριακό
σύστημα αποσύρεται.
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2.2 Επισκόπηση ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας
Το τμήμα Treasury είναι υπεύθυνο για τη ρευστότητα της εταιρείας. Ο treasurer
πρέπει να παρακολουθεί τις τρέχουσες ταμειακές ροές, τις ειδικές ανάγκες
χρηματοδότησης και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να επενδύσει
σωστά τα επιπλέον κεφάλαια, καθώς και να προετοιμαστεί για πρόσθετα δάνεια ή
αύξηση κεφαλαίου. Το τμήμα πρέπει επίσης να διασφαλίζει τα υπάρχοντα
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία απαιτούν συνετή επένδυση κεφαλαίων,
προστατεύοντας παράλληλα τις υπερβολικές απώλειες εξαιτίας των επιτοκίων και
των συναλλαγματικών θέσεων. Ο treasurer πρέπει να παρακολουθεί τις
εσωτερικές διαδικασίες και αποφάσεις που προκαλούν αλλαγές στο κεφάλαιο
κίνησης και την κερδοφορία, διατηρώντας παράλληλα άριστες σχέσεις με τους
επενδυτές και τους δανειστές. (Treasury Management The Practitioner’s Guide
Steven M.Bragg)
2.2.1 Ο ρόλος του τμήματος Treasury
Το τμήμα διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (Treasury) διασφαλίζει ότι μια
επιχείρηση διαθέτει επαρκή διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για να καλύψει τις
ανάγκες των κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, οι ευθύνες
του επεκτείνονται πολύ πέρα από αυτόν τον στόχο. Έχει επίσης σημαντικές
αρμοδιότητες στους ακόλουθους τομείς:
• Προβλέψεις μετρητών: Το τμήμα του λογιστηρίου χειρίζεται γενικά την
παραλαβή και την εκταμίευση μετρητών, αλλά το τμήμα του treasury πρέπει να
συγκεντρώσει πληροφορίες από όλες τις εταιρίες του ομίλου όσον αφορά τις
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις μετρητών. Αυτές οι
προβλέψεις απαιτούνται για επενδυτικούς σκοπούς, επομένως το τμήμα του
treasury μπορεί να σχεδιάσει επενδύσεις για να ταιριάζουν με τις
προγραμματισμένες ταμειακές εκροές. Το προσωπικό χρησιμοποιεί επίσης τις
προβλέψεις για να καθορίσει πότε χρειάζονται περισσότερα μετρητά, ώστε να
μπορεί να προγραμματίσει απόκτηση κεφαλαίου είτε μέσω της χρήσης χρέους ή
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η πρόβλεψη μετρητών είναι απαραίτητη για το
τμήμα του treasury για να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους
διαθέσιμους πόρους.
• Διαχείριση κεφαλαίων: Βασικό συστατικό της πρόβλεψης μετρητών και της
διαθεσιμότητας μετρητών είναι το κεφάλαιο κίνησης, το οποίο συνεπάγεται
αλλαγές στα επίπεδα των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των
τρεχουσών υποχρεώσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο γενικό επίπεδο
πωλήσεων μιας εταιρείας και σε διάφορες εσωτερικές πολιτικές. Ο treasurer θα
πρέπει να γνωρίζει τα επίπεδα και τις τάσεις του κεφαλαίου κίνησης και να
προτείνει στη διοίκηση τις κατάλληλες ενέργειες και αλλαγές πολιτικής που
επηρεάζουν το κεφάλαιο κίνησης.
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• Διαχείριση μετρητών: Το τμήμα του treasury χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που
έλαβε από τις δραστηριότητες διαχείρισης προβλέψεων μετρητών και διαχείρισης
κεφαλαίου κίνησης για να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες
πιστώσεις για επιχειρησιακές ανάγκες. Η αποτελεσματικότητα αυτής της περιοχής
βελτιώνεται σημαντικά με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.
• Διαχείριση επενδύσεων: Το τμήμα του treasury είναι υπεύθυνο για τη σωστή
επένδυση των πλεοναζόντων κεφαλαίων. Η μέγιστη απόδοση των επενδύσεων
αυτών των κεφαλαίων είναι σπάνια ο πρωταρχικός στόχος. Αντίθετα, είναι πολύ
πιο σημαντικό να μην τεθούν τα κεφάλαια σε κίνδυνο, αλλά και να ταυτιστούν οι
ημερομηνίες λήξης των επενδύσεων με τις προβλεπόμενες ανάγκες σε μετρητά
μιας εταιρείας.
• Διαχείριση κινδύνων :Τα επιτόκια που μια επιχείρηση πληρώνει για τις οφειλές
της μπορεί να διαφέρουν άμεσα με τα επιτόκια της αγοράς. Ας υπογραμμίσουμε
ότι τα επιτόκια της επιχείρισης παρουσιάζουν πρόβλημα αν τα επιτόκια της
αγοράς αυξάνονται. Οι συναλλαγματικές θέσεις μιας εταιρείας θα μπορούσαν
επίσης να τεθούν σε κίνδυνο, αν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επιδεινωθούν
ξαφνικά. Και στις δύο περιπτώσεις, το τμήμα του treasury μπορεί να
δημιουργήσει στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου και να εφαρμόσει τακτικές
αντιστάθμισης για να μετριάσει τον κίνδυνο, τον οποίο διατρέχει η εταιρεία.
• Συμβουλές διαχείρισης: Το προσωπικό του Treasury παρακολουθεί συνεχώς τις
συνθήκες της αγοράς και ως εκ τούτου είναι ένας εξαιρετικά νευραλγικός
εσωτερικός πόρος για τη διοίκηση, εάν θέλει να γνωρίζει τα επιτόκια που η
εταιρεία είναι πιθανό να πληρώσει για νέα χρέη, το διαθέσιμο χρέος και τους
πιθανούς όρους που οι ιδιώτες επενδυτές θα θέλουν σε αντάλλαγμα για την
επένδυσή τους στην εταιρεία.
• Πιστωτικές σχέσεις με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς: Όταν μια εταιρεία
εκδίδει εμπορεύσιμο χρέος, είναι πιθανό ένας οργανισμός αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας να αναθεωρήσει την οικονομική κατάσταση της
εταιρείας και να εκχωρήσει πιστοληπτική διαβάθμιση στο χρέος. Το προσωπικό
της τράπεζας ανταποκρίνεται σε αιτήματα πληροφοριών από την ομάδα
αξιολόγησης του οργανισμού πιστοληπτικής ικανότητας και του παρέχει
συμπληρωματικές πληροφορίες με την πάροδο του χρόνου.
• Επικοινωνία με τράπεζες: Το προσωπικό του Treasury συναντιέται με τους
εκπροσώπους οποιασδήποτε τράπεζας που συνεργάζεται η εταιρεία για να
συζητήσει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, τα τραπεζικά τέλη της
τράπεζας, οποιοδήποτε δάνειο που έχει χορηγήσει στην εταιρεία η τράπεζα ή και
άλλες υπηρεσίες. Εάν μια εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, μπορεί
μερικές φορές να οδηγήσει σε μειώσεις των τραπεζικών τελών, εφόσον έχει
επιτευχθεί επικοδομητική συνεργασία με την τράπεζα ως αποτέλεσμα της
μακρόχρονης σχέσης τους.
•Εύρεση επενδυτών: Βασική λειτουργία του τμήματος του treasury είναι να
διατηρεί άριστες σχέσεις με την επενδυτική κοινότητα για σκοπούς συγκέντρωσης
κεφαλαίων. Αυτή η κοινότητα αποτελείται από μεσίτες και επενδυτικούς
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τραπεζίτες που πωλούν τα δάνεια και μετοχές της εταιρείας στην αγορά, τα οποία
μπορεί να είναι τα συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλες πηγές μετρητών.
• Παροχή πιστώσεων: Η χορήγηση πίστωσης στους πελάτες μπορεί να βρίσκεται
στην αρμοδιότητα του τμήματος διαχείρισης ή μπορεί να παραδοθεί στο τμήμα
του λογιστηρίου. Αυτό η δραστηριότητα είναι χρήσιμη για το προσωπικό του
Treasury, καθώς επιτρέπει στον treasurer να ελέγξει το ποσό κεφαλαίου κίνησης
που είναι δεσμευσμένο στους λογαριασμούς.
• Άλλες δραστηριότητες: Εάν μια εταιρεία πραγματοποιεί συγχωνεύσεις και
εξαγορές σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τότε το προσωπικό του Treasury θα
πρέπει να έχει εμπειρία στην ενσωμάτωση των ταμειακών συστημάτων. Για
μεγαλύτερους οργανισμούς, αυτό μπορεί να απαιτεί μια κεντρική ομάδα
εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσης εξαγοράς. Μια άλλη δραστηριότητα είναι η
διατήρηση όλων των ειδών ασφάλισης για λογαριασμό της εταιρείας. Αυτή η
δουλειά μπορεί να δοθεί στο προσωπικό του treasury, με το σκεπτικό ότι ήδη
διαχειρίζεται ένα σημαντικό ποσό διαχείρισης κινδύνου μέσω των
δραστηριοτήτων αντιστάθμισης κινδύνου, γεγονός που αποτελεί μια περαιτέρω
συγκέντρωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνου. (Treasury Management
The Practitioner’s Guide Steven M.Bragg)
2.2.2 Τι ελέγχει το Treasury
Δεδομένων των μεγάλων ποσών μετρητών που εμπλέκονται σε πολλές ταμειακές
συναλλαγές, είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευρύ σύνολο ελέγχων που θα
βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι οι συναλλαγές είναι κατάλληλες. Σε γενικότερο
επίπεδο, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται σωστά τα καθήκοντα μεταξύ του
προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη και προσοδοφόρα συνεργασία
τους . Για παράδειγμα, οι εμπορικές δραστηριότητες θα πρέπει να διαχωρίζονται
από τις δραστηριότητες επιβεβαίωσης. Έτσι, ο προϊστάμενος του treasury θα
πρέπει να καταχωρεί τις συναλλαγές, ενώ ένα άλλο πρόσωπο ενδεχομένως ο
προϊστάμενος του λογιστηρίου θα πρέπει να ελέγχει, να εγκρίνει και να λογοδοτεί
για όλες τις συναλλαγές.
Είναι επίσης χρήσιμο για κάποιον εκτός διαδικασίας πληρωμών, παραδείγματος
χάριν κάποια επιτροπή ελέγχου, να παρακολουθεί αν έχει πραγματοποιηθεί
κάποια μη εξουσιοδοτημένη και μη καταγεγραμμένη συναλλαγή.
Το τμήμα του treasury είναι επίσης ένας εξαιρετικός τομέας για τον
προγραμματισμό των εσωτερικών ελέγχων, με σκοπό την αντιστοίχιση των
πραγματικών συναλλαγών με τις πολιτικές και τις φιλοδοξίες της εταιρείας.
Επειδή το τμήμα του treasury καταγράφει και ελέγχει κρίσιμες διαδικασίες και
συγκεκριμένα συναλλαγές, επιβάλλεται να διατηρεί εξαιρετική συνεργασία με το
τμήμα εσωτερικού ελέγχου με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση έγκυρων
συναλλαγών καθώς επίσης και προστασία της εταιρίας από εκροή εμπιστευτικών
πληροφοριών. Παρόλο που οι έλεγχοι αυτοί εντοπίζουν προβλήματα μόνο μετά
την εμφάνισή τους, μια έκθεση ελέγχου συχνά οδηγεί σε διαδικαστικές αλλαγές
που θα αποτρέψουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.
Εκτός από τους ελέγχους διαχωρισμού και τον εσωτερικό έλεγχο, ο προιστάμενος
του treasury πρέπει να θέσει όρια στο προσωπικό του treasury για
διαφορετικούς τύπους συναλλαγών. Αυτά τα όρια μπορούν να προστατεύσουν το
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προσωπικό του treasury από την επένδυση σε ορισμένα είδη χρηματοπιστωτικών
μέσων που παρουσιάζουν υπερβολικά υψηλό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Οι
περιορισμοί μπορούν επίσης να ισχύουν για ορισμένα νομίσματα, εάν φαίνεται να
υπάρχει κάποιος κίνδυνος, για παράδειγμα οι ηγέτες μιας χώρας με τις ενέργιες
τους να επηρεάζουν στο άμεσο μέλλον τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τέλος, θα
πρέπει να υπάρχουν νομισματικά ανώτατα όρια για τα σύνολα συναλλαγών, στα
οποία μπορεί να δεσμευτεί η εταιρεία από το τμήμα διαχείρισης ταμειακών
διαθεσίμων. Ακόμη και ο προιστάμενος του treasury θα πρέπει να έχει
περιορισμό, δηλαδή σε ορισμένες σημαντικές συναλλαγές να απαιτείται η έγκριση
του προέδρου ή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. (Treasury
Management The Practitioner’s Guide Steven M.Bragg)
2.2.3 Αρμοδιότητες του treasurer
Στο πλαίσιο της οργανωτικής ιεραρχίας, ο treasurer αναφέρεται συνήθως στον
επικεφαλής οικονομικό διευθυντή (CFO).
Κύριες ευθύνες:
1. Πρόβλεψη ταμειακών ροών, ανάγκες δανεισμού και διαθέσιμα κεφάλαια για
επενδύσεις
2. Διασφάλιση ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την κάλυψη των συνεχιζόμενων
επιχειρησιακών και κεφαλαιακών απαιτήσεων
3. Χρήση αντισταθμίσεων για τον μετριασμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων
που σχετίζονται με τα επιτόκια δανεισμού της εταιρείας καθώς και με τις
συναλλαγματικές της θέσεις
4. Διατήρηση τραπεζικών σχέσεων
5. Διατήρηση των σχέσεων των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας
6. Διακανονισμός για τη χρηματοδότηση μετοχών και δανείων
7. Επένδυση κεφαλαίων
8. Επένδυση σε συνταξιοδοτικά ταμεία
9. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων τρίτων μερών που διαχειρίζονται εξωτερικές
λειτουργίες για λογαριασμό της εταιρείας
10. Συμβουλές προς την διοίκηση σχετικά με την ρευστότητα για βραχυχρόνιο και
μακροχρόνιο σχεδιασμό
11. Επιτήρηση των επεκτάσεων των πιστώσεων στους πελάτες
12. Διατήρηση ενός συστήματος πολιτικών και διαδικασιών για επιβολή ελέγχου
των ταμειακών δραστηριοτήτων
(Treasury Management The Practitioner’s Guide Steven M.Bragg)
2.2.4 Θέση του τμήματος treasury στην οργανωτική δομή
Σε μια μικρή επιχείρηση, δεν υπάρχει τμήμα treasury καθόλου, ούτε υπάρχει
treasurer.Σε αυτή την περίπτωση οι αρμοδιότητες του treasurer μεταφέρονται στο
τμήμα του λογιστηρίου. Πρόκειται για την περίπτωση που υπάρχουν λίγοι
τραπεζικοί λογαριασμοί, οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα είναι αμελητέες και δεν
υπάρχει υπερβολική ανάγκη για επενδύσεις ή λήψη δανείων. Ωστόσο, καθώς
αναπτύσεται η εταιρεία, αυξάνεται η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό
συνήθως δημιουργεί την ανάγκη για πρόσληψη ενός treasurer, ο οποίος
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διαχειρίζεται προσωπικά όλες τις ευθύνες του τμήματος, και χειρίζεται πιο
σύνθετες συναλλαγές, όπως η συγκέντρωση μετρητών. Η πρόσληψη του
treasurer γίνεται είτε όταν έχει αυξηθεί ο όγκος των συναλλαγών είτε όταν η
διοίκηση αποφασίσει να συγκεντρώσει περισσότερες δραστηριότητες κάτω από
τον treasurer. Μόλις δημιουργηθεί η θέση του treasurer, ο treasurer αναφέρεται
συνήθως απευθείας στον CFO και μπορεί επίσης να κληθεί να παραδώσει
περιστασιακές εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.
(Treasury Management The Practitioner’s Guide Steven M.Bragg)
2.2.5 Καθοριστικής σημασίας παράγοντες για το τμήμα του Treasury
Τέσσερις παράγοντες έχουν μεγαλύτερη σημασία για τη το τμήμα του treasury:
ασφάλεια, αυτοματισμός, κόστος και αξιοπιστία.
Ασφάλεια
Όσον αφορά την ασφάλεια, οι treasurer μετακινούν χρήματα καθημερινά και
πρέπει οι κινήσεις αυτές να είναι ασφαλείς ώστε να μην καταλήξουν χρήματα σε
λάθος λογαριασμούς. Εάν οι συνδέσεις είναι ασφαλείς μειώνεται ο κίνδυνος μη
εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας. Είναι όμως ένα ζήτημα που πρέπει να
αντιμετωπιστεί, έτσι ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μπορούν να έχουν
εμπιστοσύνη ότι οποιοσδήποτε εξωτερικός παράγοντας δεν μπορεί να
παρεμβληθεί μεταξύ των συστημάτων.
Η Jennifer Earyes, διευθυντής treasury risk για δάνεια σπουδαστών της εταιρίας
Navient, συνιστά την εφαρμογή ελέγχων πληρωμής με τους οποίους ένα άτομο
έχει τη δυνατότητα μόνο να καταχωρεί πληρωμές, ενώ ένα άλλο άτομο έχει μόνο
τη δυνατότητα να εγκρίνει τις πληρωμές. Επιπλέον, το treasury department της
εταιρίας Navient απαιτεί έλεγχο δύο παραγόντων πρώτα με token και έπειτα την
σύνδεση του ατόμου στο transportation management system (TMS). Παραδόξως,
πολλές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο, παρά το γεγονός ότι
παρατηρείται ανοδική τάση σε απάτες με την χρήση επαγγελματικού
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (business email compromise-BEC).
Αυτοματοποίηση
Η αυτοματοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντική, όταν πρόκειται για συνδεσιμότητα.
Περιορίζει σημαντικά τις χειρωνακτικές διαδικασίες, απελευθερώνοντας πολύτιμο
χρόνο για το τμήμα του treasury έτσι ώστε να αποκτήσει στρατηγική αξία για τον
οργανισμό.
Ο Mack Makode, αντιπρόεδρος και treasurer της εταιρίας Under Armor, που
κατασκευάζει αθλητικά ενδύματα και υποδήματα, σημείωσε ότι οι διαδικασίες
διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε
τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: συλλογή δεδομένων, ενοποίηση δεδομένων,
ανάλυση δεδομένων και δημιουργία επιχειρησιακής ευφυΐας. "Οι περισσότεροι
άνθρωποι ξεκινούν με ένα υπολογιστικό φύλλο και το 80% του χρόνου τους
πηγαίνει συνήθως στη συλλογή και ενοποίηση", δήλωσε. "Ο στόχος μου ήταν
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πάντα να το αντιστρέψω και να στοχεύω μόνο το 20% του χρόνου για τη συλλογή
και ενοποίηση και το 80% για την ανάλυση και τη δημιουργία επιχειρησιακών
πληροφοριών. Για να επιτευχθεί αυτή η αντιστροφή, πρέπει να δημιουργήσετε
συνδεσιμότητα στο σύστημα ERP ή από όπου προέρχονται οι πληροφορίες και
αυτοματοποιούν ολόκληρη τη διαδικασία συλλογής δεδομένων. "Για παράδειγμα,
όταν πρόκειται για τη διαχείριση μετρητών και την πρόβλεψη ταμειακών ροών, ο
βασικός στόχος του τμήματος διαχείρισης θα πρέπει να είναι η εξάλειψη
υπολογιστικών φύλλων και η δημιουργία αυτοματοποιημένης ροής πληροφοριών,
εξήγησε ο Makode. "Πρέπει να συνδεθείτε στο ERP σύστημα σας και να
αντλήσετε όλες τις αναμενόμενες πληροφορίες που αφορούν χρεώσεις και
πιστώσεις και στη συνέχεια να ενοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να
δημιουργήσετε τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις σας", δήλωσε. "Οι άνθρωποι θα
το κάνουν σε ένα υπολογιστικό φύλλο, αλλά υπάρχει η δυνατότητα για
αυτοματοποίηση. "
Εάν η FedEx κινηθεί προς μια αλλαγή που εκμεταλλεύεται τα πληροφοριακά
συστήματα, το προσωπικό του treasury θα αλλάξει και αυτό από τις χειροκίνητες
διαδικασίες σε πιο αυτοματοποιημένες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο οι
διαδικασίες να γίνονται πιο εύκολα, αλλά και πιο αποτελεσματικά.Για παράδειγμα,
εάν το τμήμα του Treasury της FedEx διαθέτει ένα TMS που τρέχει σε ένα
διακομιστή που δεν έχει ενημερωθεί, ο treasurer πρέπει να κατεβάσει χειροκίνητα
τα αρχεία excel για τα τραπεζικά υπόλοιπα και να τα ανεβάσει στην τράπεζα, έτσι
ώστε να υπάρχει επικοινωνία με αυτήν.
Κόστος
Το κόστος είναι, φυσικά, ένας μεγάλος παράγοντας όταν πρόκειται για
συνδεσιμότητα. Όπως συμβαίνει παντού σήμερα, τα τμήματα ταμειακών
διαθεσίμων πρέπει να κάνουν περισσότερες ενέργειες με το λιγότερο δυνατό
κόστος. Έτσι, όσα περισσότερα γνωρίζουν πριν λάβουν την τελική απόφαση,
τόσο το καλύτερο. Η ύπαρξη συνεχής επικοινωνίας με τους πωλητές μπορεί να
είναι πολύτιμη βοήθεια για τους treasurers. Ως εκ τούτου, είναι καλή ιδέα οι
treasurers να περιγράψουν τι χρειάζονται και πόσα μπορούν να δαπανήσουν.
Παραδείγματος χάριν,η εταιρεία κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών BrownForman έχει πολλούς διεθνείς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά έχει μόνο τρεις
τραπεζικούς εταίρους. Έτσι, το treasury αποφάσισε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για
αλλαγή. Είναι λοιπόν καλή ιδέα να παρακολουθούν το περιβάλλον πριν
πραγματοποιηθούν αλλαγές. Αυτό θα βοηθήσει να καταλάβουν τι πραγματικά
χρειάζεται η εταιρία. Είναι επίσης σημαντικό να βεβαιωθούν ότι έχουν ξοδέψει
σωστά τα χρήματα όταν πρόκειται για συνδεσιμότητα.
Αξιοπιστία
Τέλος, οι δυνατότητες των συνδέσεων είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εάν οι
συνδέσεις τους είναι ελαττωματικές και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
ανάγκες τους, προφανώς υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
"Όταν εξετάζετε το δίκτυο και το 99,9% είναι αξιόπιστο,γνωρίζετε ότι όταν κάνετε
μια πληρωμή, γίνεται τελικά ", δήλωσε ο Waddell. "Έτσι, ανεξάρτητα από το
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δίκτυο ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείτε, θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν είστε
σαν να βρίσκεστε σε μια χώρα τρίτου κόσμου".
Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει σωστή
επικοινωνία του treasury με την τράπεζα και τους πωλητές.
(Treasury Connectivity, Andrew Deichler 10.01.2018 & Main Factors Driving
Treasury Yields, Cinthia Murphy 09.06.2014)

2.2.6 Παράγοντες για ισχυροποίηση του παγκόσμιου treasury
Η ταχεία μετατόπιση της οικονομικής δραστηριότητας από τις καθιερωμένες
αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής στις αναπτυσσόμενες αγορές
στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική έχει κάνει πολλούς CFO να
ζητούν από τους treasurers να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Ο ρυθμός
ανάπτυξης έχει αφήσει πάρα πολλούς από αυτούς να καθυστερούν ακόμη και σε
βασικές δραστηριότητες όπως: διαχείριση μετρητών, τραπεζικές εργασίες, χρέος
και χρηματοδότηση, επενδύσεις και διαχείριση κινδύνων. Αυτές οι ελλείψεις
μεγεθύνονται καθώς οι εταιρείες επεκτείνονται στις αναδυόμενες αγορές όπου
ακόμη και τα τμήματα treasury παγκόσμιας κλάσης δυσκολεύονται να
αντιμετωπίσουν τα τραπεζικά πρωτόκολλα ,τελωνεία κλπ.
Το κόστος μπορεί να είναι μεγάλο, καθώς οι εταιρείες πληρώνουν πρόσθετα
έξοδα τόκων όταν υπερδανείζονται ως αποτέλεσμα μη ακριβή πρόβλεψη
ταμειακών ροών και συχνά χάνουν χρήματα όταν δεν αντισταθμίζουν τα
ανοίγματα για τα νομίσματα και τα επιτόκια, τις τιμές των βασικών προϊόντων.
Επίσης καταβάλλουν περιττούς φόρους όταν τα μετρητά κινούνται άσκοπα μέσω
των φορολογικών περιοχών. Όταν δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι οι εταιρίες
οδηγούνται σε απάτη και αντιμετωπίζουν τόσο οικονομικές ζημίες όσο και ζημιές
στη φήμη. Εκείνοι που χάνουν τις οικονομικές συμφωνίες τους με τις τράπεζες ή
δεν τηρούν τις απαιτήσεις ρευστότητας μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με
υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας τους, απώλεια πιστωτικής ευελιξίας ή
ακόμη και πτώχευση.
Τα παρακάτω αποτελέσματα προκύπτουν μετά από έρευνα που διεξηχθεί σε 120
εταιρικούς treasurers και προσωπικές συνεντεύξεις σε 50 ακόμα treasurers και
έτσι προέκυψαν πέντε παράγοντες που θεωρείται ότι βοηθούν στην βελτίωση του
παγκόσμιου treasury.
(Five steps to a more effective global treasury, Tim Hesler & Kevin Laczkowski &
Paul Roche, 11.2011, Cash Management and the History of Global Treasury,
Martin Bellin, 09.2014 )
1. Ανάδειξη της λειτουργίας του treasury παγκοσμίως
Ιστορικά, οι περισσότερες εταιρείες διέθεταν ένα τμήμα treasury στα κεντρικά
γραφεία των εταιρειών τους, αλλά τα τμήματα αυτά ήταν υπεύθυνα μόνο για
βασικές δραστηριότητες. Καθώς βελτιώθηκε η τεχνολογία των τραπεζών, στα
τμήματα treasury προστέθηκαν νέες αρμοδιότητες. Πολλές εταιρείες
συγκέντρωσαν τις λειτουργίες του treasury στην έδρα τους, υποστηριζόμενες από
εργαζομένους μερικής απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες αγορές. Τα
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περισσότερα τμήματα treasury διατηρούν πάρα πολλά αποκεντρωμένα στοιχεία,
ενώ λίγα στοιχεία είναι συγκεντρωμένα, τόσο στις αναπτυσσόμενες αγορές, όσο
και στις ανεπτυγμένες. Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των
παγκόσμιων εταιρειών που λειτουργούν σε περισσότερες από 50 χώρες, ο μέσος
αριθμός τραπεζικών λογαριασμών ήταν μεγαλύτερος από 850, πολύ υψηλότερος
από τους 200 που θεωρείται μία από τις καλύτερες μετρήσεις. Ένας treasurer
που έδωσε συνέντευξη παραπονέθηκε ότι δεν γνώριζε πόσους τραπεζικούς
λογαριασμούς είχε η εταιρία στο εξωτερικό. Σε μια εταιρεία βαρέων υλικών, η
ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων σε 300 λογαριασμούς που κατείχε σε 25
χώρες έδειξε ημερήσιο μέσο όρο άνω των 80 εκατομμυρίων δολαρίων σε μη
επενδυμένα μετρητά για μια περίοδο τριών μηνών.
Η ενοποίηση της λειτουργίας του treasury υπό τον παγκόσμιο εταιρικό treasurer
μπορεί να βοηθήσει, δίνοντας στους managers μια συνολική εικόνα της ταμειακής
τους ροής και των κινδύνων καθώς και τι πρέπει να κάνουν για το χρέος και τις
επενδύσεις και φυσικά να ελαχιστοποιήσουν τους φόρους και τον
χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Ακόμα το λειτουργικό μοντέλο και οι υποδομές που
συνδέουν τις δραστηριότητες της εταιρίας, τα χαρτοφυλάκια και τους κινδύνους
εξασφαλίζουν ότι και οι τοπικές ομάδες treasury θα έχουν την ταχύτητα που
χρειάζονται για να αξιοποιήσουν τις ευκαρίες σε ευμετάβλητες αγορές. Ως εκ
τούτου, μπορούν να επωφεληθούν από τις τοπικές οικονομικές ευκαιρίες και να
αποφύγουν περιττές απώλειες. Ένα τέτοιο treasury θα πρέπει να είναι ευέλικτο
και καλά ελεγχόμενο ώστε να λαμβάνει εισροές από τα τοπικά τμήματα treasury.
Ο κεντρικός treasurer της εταιρείας πρέπει να οργανώσει μια συνάντηση
φέρνοντας όλους τους τοπικούς treasurers σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία με
απότερο σκοπό να διασφαλίσει ότι ο στόχος του treasury και του λειτουργικού
μοντέλου ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και το στρατηγικό σχέδιο της
εταιρείας. Έτσι ο Οικονομικός Διευθυντής θα εγκρίνει επενδύσεις στο νέο
σύστημα διαχείρισης διαθεσίμων. Οι managers θα μείνουν ικανοποιημένοι με την
πρόοδο του επανασχεδιασμένου του treasury, αν και ο CFO αναφέρει ότι
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα με τις αναφορές μεταξύ του
παγκόσμιου treasurer και της διαχείρισης των περιφερειακών επιχειρηματικών
μονάδων.
2. Ενίσχυση της διακυβέρνησης
Όπου κι αν μετακινούνται χρήματα, η απάτη και η κακοδιαχείριση είναι κίνδυνοι.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ένα τμήμα treasury της εταιρείας, όπου τα κεφάλαια
κινούνται σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά
μέσα και όπου μια εσφαλμένη συναλλαγή μπορεί να επηρεάσει το λογιστήριο, τις
χρηματοοικονομικές αναφορές και τον εσωτερικό έλεγχο. Αν προσθέσουμε και
τις διαφορές των χωρών στα πρωτόκολλα, τη διακυβέρνηση και τα πρότυπα
εποπτείας, το πρόβλημα μπορεί να είναι ένας πραγματικός πονοκέφαλος για τους
CFO και τους treasurers. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να γίνει ακόμα πιο μεγάλο
όταν οι εταιρείες επεκτείνονται σε αναπτυσσόμενες αγορές όπου η διακυβέρνηση
είναι συχνά αδύναμη ή ανύπαρκτη.
Η ενίσχυση της διακυβέρνησης του δημόσιου τμήματος διαχείρισης διαθεσίμων
απαιτεί μια διεξοδική αναθεώρηση των πολιτικών και των διαδικασιών για τις
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βασικές δραστηριότητες. Ένας τρόπος για να ξεκινήσει ένα τέστ έιναι να
δοκιμαστούν οι διαδικασίες κάτω από μεγάλη πίεση και άγχος. Οι treasurers που
εντοπίστηκαν ως πιο αποτελεσματικοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν δοκιμάσει τις
διαδικασίες τους σε απρόβλεπτα καταστροφικά γεγονότα, όπως ο τυφώνας στις
ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, το τσουνάμι του 2011 στην Ιαπωνία ή οι
τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας
Υόρκης. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τέτοιες τακτικές είναι απαραίτητες
για να διορθωθούν αδυναμίες των διαδικασιών που οδηγούν σε λειτουργικούς
κινδύνους και δυστυχώς δεν εφαρμόζονται σε όλες τις περιοχές.
Για παράδειγμα ένας παγκόσμιος treasurer σε έναν αμερικανικό όμιλο, ξύπνησε
από μήνυμα που είχε στο κινητό του τηλέφωνο στις πέντε το πρωί όπου τον
ειδοποίησε ότι υπήρχε διακοπή των κανονικών δραστηριοτήτων, έτσι εκείνος
ξεκίνησε μια σειρά δοκιμών. Αυτές οι δοκιμές τον βοήθησαν να αναπτύξει
επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να επαναφέρει τις λειτουργίες σε κανονική
κατάσταση και να μην θορυβηθούν άσκοπα τα ανώτερα στελέχη.
3. Βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων
Ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης λογισμικού τα τελευταία 20 χρόνια έχει φέρει στην
αγορά μια σειρά από εξελιγμένα εργαλεία που διευκολύνουν τη λειτουργία του
treasury. Ορισμένοι CFO δεν είναι πεπεισμένοι ότι τα προηγμένα συστήματα
αξίζουν το κόστος, το οποίο μπορεί να ξεπεράσει 1 εκατομμύριο δολάρια ή και
περισσότερο για ενοποιημένα συστήματα διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων και
συστημάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού και πόρων (ERP). Στην έρευνα,
διαπιστώθηκε ότι σχεδόν οι μισές εταιρείες με έσοδα κάτω των 10
δισεκατομμυρίων δολαρίων εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τα λογιστικά
φύλλα ως το κύριο σύστημα ταμειακών διαθεσίμων τους. Ωστόσο, οι αναλύσεις
κόστους-οφέλους είναι αναξιόπιστες σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι
δύσκολο να μετρήσουμε την αξία αποφυγής κινδύνου, αυτοματοποίησης,
ενοποίησης και βελτιωμένης αναφοράς διαχείρισης. Η ποσοτικοποίηση της αξίας
της ισχυρότερης διακυβέρνησης, των εσωτερικών ελέγχων και των καλύτερων
αναλυτικών εργαλείων είναι επίσης μια πρόκληση. Αν και τα προγράμματα
υπολογιστικών φύλλων, μπορεί να είναι ισχυρά, είναι ανεπαρκή για ένα
συγκεντρωτικό παγκόσμιο treasury. Ένα σφάλμα σε ένα μόνο κελί μπορεί να
επηρεάσει ένα ολόκληρο μοντέλο, οδηγώντας τους managers να δανείζονται αντί
να επενδύουν,για να αντισταθμίζουν τα λάθη.
Πολλές φορές δεν γίνεται ενσωμάτωση, για παράδειγμα συνεχίζουμε να
συναντάμε treasurer, των οποίων το σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει μέχρι 50
ή 100 διαφορετικά υπολογιστικά φύλλα που συχνά σε αυτά αντικατοπτρίζονται
διαφορετικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις σε διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε περιττές
συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου. Όταν οι managers αντισταθμίζουν το
ανοίγματα σε διαφορετικές περιοχές μεταξύ τους, αντί να συγκεντρώνουν τα
μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα όρια των συναλλαγών και στη συνέχεια να
αντισταθμίζουν την καθαρή θέση. Ακόμα και μικρά λάθη μπορεί να κοστίσουν σε
μια επιχείρηση πιο πολύ από το κόστος ενός εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης
ταμειακών διαθεσίμων. Για παράδειγμα, σε μια εταιρεία της Βόρειας Αμερικής,
ένα απλό σφάλμα λογιστικού φύλλου οδηγεί τους managers να συνάψουν
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συμβάσεις που η εταιρεία δεν χρειαζόταν,αυτό το λάθος κόστισε το ήμισυ των
λειτουργικών κερδών της για το τρίμηνο. Σε μια εταιρεία χημικών, ένα απλό
σφάλμα εισόδου δεδομένων οδήγησε τον αμερικανικό treasurer να μεταφέρει 80
εκατομμύρια δολάρια σε λάθος δικαιούχο σε λανθασμένη χώρα. Τη στιγμή που οι
managers ανακάλυψαν το λάθος, τα επιτόκια των νομισμάτων είχαν αυξηθεί και η
επιστροφή των μετρητών έγινε με μεγάλο κόστος.

4. Αύξηση της ακρίβειας των προβλέψεων ταμειακών ροών
Οι treasurers συχνά παραδέχονται ότι οι προβλέψεις τους για ταμειακές ροές σε
παγκόσμιο επίπεδο είναι κακές ή ελλιπείς. Ο CFO μιας διεθνούς αεροπορικής
εταιρείας, ανέφερε ότι όταν η εταιρεία του έκανε παραγγελία για νέα αεροπλάνα,
δεν είχε ενσωματώσει αυτή την πληροφορία στις ταμειακές ροές και δεν ήξερε
πώς θα τα πλήρωνε όταν τα παραλάμβανε. Αν δεν τα πλήρωνε, ο κατασκευαστής
των αεροπλάνων θα σταματούσε να παραδίδει αεροπλάνα, χτυπώντας την
ανάπτυξη της αεροπορικής εταιρείας. Ωστόσο, στην έρευνα σχεδόν το ήμισυ των
treasurer ανέφερε ότι η πρόβλεψη ταμειακών ροών ήταν περίπου 80 τοις εκατό
ακριβής.Η βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων απαιτεί ένα ισχυρό σύνολο
δραστηριοτήτων τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν έχουν ή δεν μπορούν να
αναλάβουν. Τα τμήματα treasury πρέπει να αναλύουν διεξοδικά τις προβλέψεις
ταμειακών ροών και τα διάφορα σενάρια, συμβουλεύοντας τις επιχειρήσεις της
εταιρίας σε όλες τις παγκόσμιες περιφέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα με σύνεση.Ένα αποτελεσματικό
πρόγραμμα λειτουργεί επίσης ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την
πρόβλεψη πιθανής απουσίας ρευστότητας, η οποία αποτελούν πρωταρχική πηγή
χρηματοοικονομικού κινδύνου, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές. Οι προβλέψεις
ρευστότητας, οι οποίες μετρούν τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία και τις πηγές
πίστωσης για να προβλέψουν εάν μια εταιρεία θα είναι σε θέση να πληρώσει τα
χρέη και τις υποχρεώσεις της βοηθούν στην σωστή διαχείριση των χρημάτων σε
καταστάσεις πίεσης και άγχους για διαφορετικές συνθήκες στην αγορά. Η
καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία παρακολούθηση των μετρητών σε όλες τις
επιχειρήσεις στην παγκόσμια περιφέρεια βοηθά τους treasurers να έχουν τις
απαραίτητες πληροφορίες για να αποφασίσουν ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν
για να αποφύγουν τα ελλείμματα μετρητών και τους επιτρέπει να μετρήσουν τον
αντίκτυπο των προσπαθειών για τη βελτίωση των επιδόσεων των ταμειακών
ροών. Έτσι κατανοούμε ότι ένα προηγμένο σύστημα treasury είναι ένα ισχυρό
εργαλείο.Αλλά όπως συμβαίνει με όλες τις τεχνολογικές λύσεις, δεν μπορεί να
διορθώσει τις διακυμάνσεις των προβλέψεων των παγκόσμιων ταμειακών ροών ή
να αυτοματοποιήσει πλήρως τη διαδικασία. Η πρόβλεψη των ταμειακών ροών
είναι μια δομημένη και επαναληπτική διαδικασία που απαιτεί από τους treasurers
να αναζητήσουν εισροές από το τμήμα treasury και από διάφορες επιχειρηματικές
τοποθεσίες.
5. Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης σε αναπτυσσόμενες αγορές
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις
ισούνται με το κεφάλαιο που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση στις καθημερινές της
δραστηριότητες.Η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο
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αποτελεί πρόκληση, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου οι
δραστηριότητες μπορεί να περιπλέκονται από τις διαφορές στην επιχειρηματική
κουλτούρα. Οι όροι πληρωμής, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τις 30
ημέρες που είναι κοινές σε πολλές αναπτυγμένες αγορές σε 360 ημέρες σε
ορισμένες χώρες της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής. Η έλλειψη
αυτοματοποιημένων συστημάτων επεξεργασίας πιστώσεων και χρεώσεων
εισάγει περαιτέρω πολυπλοκότητα. Επιπλέον, πολλές εταιρείες τόσο στις
ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές επικεντρώνονται σε μέτρα
λογιστικού τύπου, όπως η κατάσταση ταμειακών ροών και η κατάσταση κερδών
και ζημιών. Αυτή η έμφαση υποβαθμίζει την πραγματική λειτουργία μιας
επιχείρησης και αποσπά την προσοχή από τις θεμελιώδεις αρχές της
βελτιστοποίησης των μετρητών. Ο οικονομικός διευθυντής μιας επιχειρησιακής
μονάδας σε μια παγκόσμια βιομηχανική επιχείρηση, αναγνώρισε την
προσπάθεια του τμήματος treasury της εταιρίας του ώστε να μειώσει το κεφάλαιο
κίνησης σε πληρωτέους και εισπρακτέους λογαριασμούς. Επίσης τόνισε ότι
χρειάζονται προσπάθειες για τη βελτίωση του αποθέματος για να
συμπεριλάβουν ολόκληρο τον κύκλο μεταφοράς χρημάτων. Πολλά στελέχη
διαπίστωσαν ότι οι εταιρείες τους κατέχουν υπερβολικά επίπεδα κεφαλαίου
κίνησης σε περιοχές όπου δεν είναι εγκατεστημένες. Η διαχείριση του κεφαλαίου
κίνησης είναι περίπλοκη, επειδή απαιτεί πολύ χρόνο για τις επιχειρηματικές
μονάδες στις διάφορες περιφέρειές τους, ώστε να κατανοήσουν πώς πληρώνουν
τους προμηθευτές τους και να υπολογίζουν τη συμπεριφορά των πελατών.
Βέβαια πολλοί treasurers θεωρούν έναν χρήσιμο τρόπο για να βελτιώσουν το
προφίλ τους, να διακρίνονται ως στρατηγικοί οικονομικοί σύμβουλοι στην εταιρία
τους. Πράγματι, τα δύο τρίτα των treasurers στην έρευνα ανέφεραν ότι η
διαχείριση κεφαλαίου αποτελεί ευκαιρία και θα ήθελαν να συμμετέχουν
περισσότερο.
2.2.7 Το τμήμα Treasury τροφοδοτούμενο από τεχνητή νοημοσύνη
Οι treasurers δεν ανησυχούν για το ενδεχόμενο όπου τα ρομπότ τους
αντικαταστήσουν. Μέχρι στιγμής ένα μηχάνημα δεν μπορεί να βρει πηγές
ρευστότητας σε μια κρίση.Εντούτοις, είναι ίσως σωστό να πούμε ότι η τεχνητή
νοημοσύνη (AI), η μηχανική μάθηση και η αυτοματοποίηση ρομποτικών
διαδικασιών (RPA) έχουν πραγματικά φτάσει στη διαχείριση του treasury. Παρόλο
που εξακολουθούν να είναι σχετικά πρώιμες μέρες για πολλές από αυτές τις
εφαρμογές, οι οποίες κάνουν αρκετά απλά καθήκοντα αυτοματοποιώντας
χειρονακτικές, εντατικές, επαναλαμβανόμενες και επιρρεπείς σε σφάλματα
διαδικασίες, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου αυτού που θα μπορούσαν
δυνητικά να κάνουν.Οι τραπεζίτες και οι πωλητές λογισμικού του Treasury στο
Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Διαθεσίμων της EuroFinance στη Γενεύη από τις 26
έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 αναφέρθηκαν για ένα μέλλον όπου η AI, η μηχανική
μάθηση και η RPA διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στις εφαρμογές
διαχείρισης διαθεσίμων πέρα από τις απλές εργασίες που επιτελούν τώρα.
Στο συνέδριο Eurofinance στη Γενεύη, η Spotify περιέγραψε τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιεί το RPA και τη μηχανοκίνητη εκμάθηση για ορισμένες από τις
λειτουργίες του treasury back-office για να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα και να
εξαλείψει τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους.Οι συμβουλές τους σε άλλα treasuries
που θέλουν να εφαρμόσουν την τεχνολογία τους ήταν να ξεκινήσουν μικρές, να
Page 27

βρουν μια διαδικασία που δεν χρησιμοποιεί πάρα πολλά συστήματα και
βεβαιωθούν ότι έχουν τα κατάλληλα πλαίσια διακυβέρνησης για να διασφαλίσουν
ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δουλειά της σωστά. "Το επόμενο βήμα",
δήλωσε η Sara Andersson, αναλυτής Treasury στην εταιρεία, "είναι να
επιβιβαστούν περισσότερα τμήματα και να ξεκινήσουν να κατασκευάζουν
εφαρμογές RPA μέσα στην επιχείρηση".
Ο Paul Higdon, Chief Technology Officer (CTO) στο τμήμα διαχείρισης
διαθεσίμων, λέει ότι χρησιμοποιεί ήδη εφαρμογές βαθιάς μάθησης για εφαρμογές
ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιούν βιομετρικά στοιχεία (αναγνώριση
προσώπου και φωνής). "Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από την εκμάθηση
μηχανών. Λειτουργεί πολύ καλά σε καλά καθορισμένα προβλήματα, αλλά οι
αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στο επόμενο
επίπεδο πολυπλοκότητας, για παράδειγμα να λύνουν προβλήματα με βάση την
ερμηνεία με περιορισμένα σύνολα ιστορικών δεδομένων. " "Η τεχνητή νοημοσύνη
δεν πρόκειται να αντικαταστήσει έναν treasurer," συνεχίζει ο Higdon, "αλλά θα
μπορούσε να τους μετασχηματίσει σε ένα super treasurer για να τους βοηθήσει
να καταλάβουν τις πολυεπίπεδες εργασίες όπως πληρωμές ή η ανάπτυξη νέων
στρατηγικών. " Η Τράπεζα της Αμερικής Merrill Lynch (BoAML) ξεπέρασε το ένα
εκατομμύριο χρήστες στον Εικονικό Βοηθό της Erica AI-Driven για πελάτες
τραπεζών. Η Erica χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, για αναλυτικές
προβλέψεις, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας ώστε οι πελάτες που
χρησιμοποιούν mobile banking να μπορούν να αναζητούν πιο εύκολα
συναλλαγές, να βλέπουν πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο και να λαμβάνουν
βαθμολογίες πιστοληπτικής ικανότητας. Ο Tom Durkin, επικεφαλής των Global
Digital Channels στην BoAML, λέει ότι αυτά τα είδη τεχνολογιών θα αρχίσουν να
εισέρχονται στην εταιρική τραπεζική. Ο Durkin λέει οι τράπεζες αναζητούν μια
εικονική βοηθό σαν την Erica όπου θα καθοδηγεί τους υπαλλήλους όταν
πραγματοποιούν πληρωμές με στόχο να παρέχει προληπτικές συμβουλές. Ο
Matthew Davies, επικεφαλής της Global Services Transaction Services EMEA
στο BoAML, λέει ότι η κατηγορία τεχνητής νοημοσύνης Cognitive computing
μπορεί να βοηθήσει την πρόβλεψη ταμειακών ροών. "Θα μπορούσατε
ενδεχομένως να πάρετε ιστορικές τραπεζικές καταστάσεις έξω από τα ERP
συστήματα και να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσετε την
πρόβλεψη των ταμειακών ροών", λέει.
(Intelligent Treasury Powered By AI, Anita Hawser, 27.09.2018, Treasury Report
Embraces Machine Learning and Artificial Intelligence in Financial Services, Pamela L.
Marcogliese, Colin D. Lloyd, Sandra M. Rocks & Lauren Gilbert, 29.08.2018)
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2.2.8 Οι ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν ένα πλεονέκτημα στους Treasurers
Η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και η Διασύνδεση προγραμματισμού
εφαρμογών (API) διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στο digital
treasury, καθώς οι εταιρικοί treasurers αναζητούν καλύτερα δεδομένα και
αναλύσεις δεδομένων ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να υπάρξει
ελευθέρωση των πόρων σύμφωνα με τα " Journeys to Treasury " έκθεση που
δημοσιεύθηκε από την BNP Paribas, την PwC, τη SAP και την Ευρωπαϊκή
Ένωση Ταμειακών Ταμείων (EACT).Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης της
ρευστότητας παραμένει προτεραιότητα για πολλούς treasurers, σύμφωνα με την
έκθεση. Αναφέρει ότι οι treasurers προσπαθούν να αξιοποιήσουν νέες
τεχνολογικές λύσεις για να δημιουργήσουν επιχειρησιακό και στρατηγικό
πλεονέκτημα. Οι Treasurers που συμμετείχαν σε συνέντευξη κατά την διάρκεια
του ετήσιου συνεδρίου EuroFinance International treasury Management στη
Γενεύη από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 αναφέρουν ότι αυτές οι νέες
λύσεις υποχρεώνουν τους Treasurers να ξανασκεφτούν πώς διαχειρίζονται τις
δραστηριότητες της εταιρείας τους. Μία από αυτές τις λύσεις είναι οι εικονικοί
λογαριασμοί, τους οποίους η έκθεση περιγράφει ως τρόπο για τις επιχειρήσεις να
"μειώσουν τον αριθμό των εξωτερικών λογαριασμών διατηρώντας παράλληλα
ένα υψηλό επίπεδο δεδομένων για να βελτιώσουν την υποβολή εκθέσεων και
την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ". Οι treasurers μπορούν να δημιουργήσουν
έναν απεριόριστο αριθμό εικονικών λογαριασμών με αριθμούς λογαριασμών, οι
οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευκολότερη επιβεβαίωση των
πληρωμών. Ένας treasurer που του έγινε συνέντευξη αναφέρει ότι
χρησιμοποίησαν εικονικούς λογαριασμούς για να αντικαταστήσουν τους
πραγματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ως απάντηση σε έναν τραπεζικό εταίρο
που βγαίνει από ορισμένες αγορές στις Βαλτικές χώρες. Μια άλλη τεχνολογική
τάση που υπογραμμίζεται από την έκθεση, η οποία είναι πιθανό να
αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα Treasuries, είναι η
παγκόσμια κίνηση προς τα συστήματα πληρωμών σε πραγματικό χρόνο. "Τα
συστήματα πληρωμών σε πραγματικό χρόνο αυξάνονται σε όλο τον κόσμο",
δήλωσε ο Bruno Mellado, επικεφαλής των Διεθνών Συλλογών & Πληρωμών, BNP
Paribas. Παρόλο που τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στις εταιρείες να
διαχειρίζονται τις εξερχόμενες πληρωμές με μεγαλύτερη ακρίβεια, η μεγαλύτερη
επίδραση για πολλούς treasurers είναι στις εισερχόμενες κινήσεις, καθώς μια
εταιρεία μπορεί να πιστώνει τις εισερχόμενες ροές στο λογαριασμό της σε 24ωρη
βάση. Αυτό δημιουργεί πολύ διαφορετική δυναμική ρευστότητας μέχρι σήμερα. Ο
Mellado δήλωσε ότι οι treasurers πρέπει να εξετάσουν τις συνέπειες των 24ωρων
ροών από επιχειρησιακή άποψη, διαχείριση χρημάτων και ρευστότητας και να
συνεργαστούν με τις τράπεζές τους για να διαχειριστούν την ανάγκη για
αναφορές σε πραγματικό χρόνο."Αυτό που δεν είναι ακόμα σαφές σε εταιρικό
επίπεδο είναι εάν τα οφέλη από πληρωμές σε πραγματικό χρόνο ή άμεσες
πληρωμές θα αντισταθμίσουν το κόστος. Ωστόσο, οι treasurers πρέπει να
προετοιμαστούν, ειδικά για εισερχόμενες ροές ", δήλωσε ο Mellado. Ως
αποτέλεσμα του ανοίγματος των τραπεζών σε διασυνδέσεις προγραμματισμού
εφαρμογών (API), οι treasurers στο μέλλον θα είναι σε θέση να έχουν ευκολότερη
πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες από τρίτους παρόχους αντί των τραπεζών
τους. Ωστόσο, οι treasurers που αναφέρονται στην έκθεση υποστήριξαν ότι οι
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υπηρεσίες αυτές θα χρειαστεί να αναπαράγουν αυτό που ήδη λαμβάνουν όσον
αφορά την τυποποιημένη μορφή των τραπεζικών πληροφοριών.Η έκθεση
επισημαίνει ότι είναι νωρίς για τα API σε λειτουργίες του treasury. Ορισμένα
στελέχη εταιριών στο EuroFinance στη Γενεύη υπογράμμισαν την έλλειψη
ενημέρωσης των Treasuries σχετικά με το τι σημαίνει ανοικτή τραπεζική. Ωστόσο,
οι πάροχοι λογισμικού για τμήματα διαχείρισης λογαριασμών στο EuroFinance
πιστεύουν ότι στο μέλλον, τα API θα είναι ο τρόπος με τον οποίο τα συστήματα
θα ενσωματωθούν και ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση
σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, αντί να βασιζόμαστε σε τραπεζικά δίκτυα.
"οι διασυνδέσεις προγραμματισμού εφαρμογών [APIs] θα μπορούν να κάνουν τα
συστήματα πιο έξυπνα καθώς μέσα από την χρήση τους θα μπορείτε να
τραβήξετε πληροφορίες όταν το χρειάζεστε", δήλωσε ο CTO ενός παρόχου
λογισμικού διαχείρισης διαθεσίμων, Global Finance, στην EuroFinance.
(Tech that’s helping treasurers stay on top, Nick Martindale, 26.10.2016, Digital
Age Technologies Give Treasurers An Advantage, Anita Hawser, 27.09.2018,
Reaping the benefits of technology innovation, Peter Schädelbauer, 22.02.2016)
Βλέποντας θεωρητικά τις παραπάνω δυο τάσεις και ερχόμενος σε επαφή με
στελέχη του ομίλου Σαρακάκη τόσο από το τμήμα treasury όσο και από το τμήμα
της πληροφορικής συνειδητοποίησα ότι η υλοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης
στο τμήμα του treasury δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Σε αυτό το
συμπέρασμα οδηγήθηκα επειδή π.χ. αν και υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα που
καταγράφει τις συναλλαγές του ομίλου ανά δέκα περίπου λεπτά, έχει
παρατηρηθεί ότι υπάρχει καθυστερημένη εμφάνιση των συναλλαγών με
αποτέλεσμα να μην προβαίνει το τμήμα του treasury έγκαιρα στις απαραίτητες
ενέργειες.

2.3 Βέλτιστες πρακτικές για διαχείριση διαθεσίμων
Οι βέλτιστες πρακτικές για το Treasury αναπτύχθηκαν από τους εταιρικούς
treasurers, τους βετεράνους της χρηματαγοράς και τους ειδικούς σε θέματα
διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να παρέχουν στους επενδυτές τις καλύτερες
πρακτικές για σωστή διαχείριση διαθεσίμων.Αυτές οι διαδικασίες αποσκοπούν
στην τήρηση των παραδοσιακών αρχών του treasury που οδηγούν στην
διατήρηση του κεφαλαίου, της ρευστότητας και της απόδοσης.
Μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές είναι οι παρακάτω:
Καθορισμός Κινδύνου : Κατανόηση των γενικών στόχων και του κεφαλαίου της
εταιρείας και υλοποίηση στρατηγικής σε επιτρεπτά επίπεδα επιχειρηματικού
κινδύνου για την εταιρία. Αυτή η ικανότητα καθορισμού κινδύνου θα
χρησιμοποιηθεί από την ομάδα διαχείρισης κινδύνου για να διασφαλίσει ότι η
εταιρία δεν λαμβάνει περισσότερους κινδύνους από όσους μπορεί να διαχειριστεί.
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Κατανόηση των κρίσιμων κινδύνων: Οι εταιρείες πρέπει ανατρέξουν σε
ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν για επιχειρίσεις όπου έχουν παρόμοιες
δραστηριότητες. Επίσης να κατανοήσουν ποιοι κίνδυνοι και ποια γεγονότα
έφεραν τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στην καταστροφή. Έτσι αφού καταλάβουν τα
λάθη των άλλων θα θέσουν νέα στρατηγική, θα καθορίσουν τους
χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους που μέχρι τώρα αγνοούσαν.
Θα επωφεληθούν από την πρόβλεψη πιθανών ζημιών και έτσι θα μειωθούν οι
οικονομικές επιπτώσεις για την εταιρία.
Ποσοτικοποίηση κόστους κινδύνου: Μεγαλή αξία για την ηγεσία έχει η
ανάπτυξη ενός πλαισίου κοστολόγησης που συγκεντρώνει τα σταθερά και
μεταβλητά έξοδα για όλο το χαρτοφυλάκιο. Παρά το γεγονός ότι είναι μια αρκετά
απλή ιδέα, πολλές εταιρείες δεν έχουν την γνώση για να κατανοήσουν πως
πρέπει να δαπανήσουν τα χρήματα τους για να υλοποιηθεί. Επιπλέον, πρέπει να
εξεταστεί το κόστος για τις ζημιές, το διοικητικό κόστος για τη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου και των ασφαλίστρων που καταβάλλει η εταιρεία για τη μεταφορά
κινδύνου, π.χ. ασφάλιστρα.
Βελτιστοποίηση της χρηματοδότησης κινδύνων: Οι στόχοι της μεταφοράς
κινδύνου για κάθε εταιρεία θα πρέπει να είναι τέτοιοι, ώστε σε περίπτωση
αξίωσης από την εταιρία η ασφαλιστική εταιρία να μπορεί να καλύψει τις ζημιές με
το λιγότερο δυνατό κόστος. Μια οικονομική ανάλυση αντιστάθμισης κινδύνου με
την βοήθεια των δεδομένων και της ανάλυσης τους θα συμβάλει στη διασφάλιση
σωστής θέσης της εταιρίας σε περίπτωση διαπραγματεύσεων.
Ελαχιστοποίηση του Κινδύνου: Το κόστος του διακρατούμενου κινδύνου
συχνά αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος κινδύνου μιας επιχείρησης. Οι ομάδες
διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να αξιολογούν τις διακυμάνσεις των μέσων όρων
της βιομηχανίας, να εντοπίζουν τις δυνατότητες επηρεασμού, τόσο πριν, όσο και
μετά από τις αξιώσεις και να παρακολουθούν στενά τη διαδικασία εξοικονόμησης
κόστους.
(best practices for corporate treasury improvement, John Ginovsky, 01.05.2015,
Best Practices for Treasury and Finance Risk Managers, Steven Jones,
04.10.2017, Best Practices in Treasury Connectivity, Andrew Deichler,
27.11.2018)
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3. Kύρια Στοιχεία του Έργου της Πρακτικής Άσκησης
3.1 Περιγραφή τμήματος
Κατά την διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης αποτέλεσα ενεργό μέλος του
τμήμα Treasury του ομίλου Σαρακάκη. Το τμήμα στελεχώνεται με τον
Προϊστάμενο μου και φυσικά με έμενα.
Τα κύρια καθήκοντά μου ήταν η λήψη αρχείων συναλλαγών από την εκάστοτε
τράπεζα μέσα από το ebanking της καθεμιάς,η κατάλληλη επεξεργασία των
δεδομένων, με στόχο την ενσωμάτωση σε αρχεία της επιχείρησης, ενώ ο
απώτερος ημερήσιος στόχος ήταν η δημιουργία καθημερινών report έτσι ώστε να
ενημερώνεται τόσο ο διευθυντής Οικονομικών όσο και η ανώτατη διοίκηση για την
καλύτερη λήψη αποφάσεων. Ακόμα καθημερινά ήμουν υπεύθυνος για μικρότερες
δραστηριότητες με μεγάλη ωστόσο σημασία για τον όμιλο. Μερικά παραδείγματα
είναι: δημιουργία πινακίου επιταγών, έκδοση επιταγών, έλεγχο λήξης εγγυητικών
επιταγών – επιστρεφόμενες εγγυητικές επιταγές, καταχώρηση – έλεγχο
αιτημάτων (εμβάσματα) και ενημέρωση λογιστηρίου για εκτέλεση εμβασμάτων,
πληρωμές προμηθευτών ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ.
Κύριος στόχος του τμήματος είναι η παρακολούθηση και πρόβλεψη των αναγκών
τόσο των εξωτερικών όσο και εσωτερικών πελατών έτσι ώστε να ικανοποιούνται
οι χρηματικές ανάγκες όλων με την λιγότερη δυνατή καθυστέρηση. Ο ρόλος του
τμήματος είναι πολύ σημαντικός ειδικά στην εποχή που διανύουμε καθώς ο
συνδυασμός της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των capital controls κάνουν
επιτακτική την ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών διαθεσίμων μιας
εισαγωγικής εταιρίας, όπως ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκης. Το τμήμα του
Treasury υπάγεται απευθείας στον οικονομικό διευθυντή του Ομίλου. Οι βασικές
διαδικασίες που ακολουθεί το τμήμα του Treasury είναι να παρακολουθεί
συνεχώς τις αλλαγές που προκύπτουν τόσο εντός της εταιρίας όσο και σε
επίπεδο τραπεζών με στόχο την εκμετάλλευση των αλλαγών αυτών προς όφελος
της εταιρίας και της εύρρυθμης λειτουργίας της.
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3.2 Περιγραφή της θέσης
Η θέση μου στον όμιλο ήταν στο τμήμα Οικονομικών ως Treasury Assistant. Πιο
συγκεκριμένα το τμήμα ήταν υπεύθυνο για την σωστή διαχείριση των διαθεσίμων
των λογαριασμών σχεδόν ολόκληρου του ομίλου. Ο κυριότερος σκοπός του
τμήματος είναι η σωστή πρόβλεψη και κατανομή των πόρων έτσι ώστε να μην
υπάρχουν μεγάλα διαστήματα αναμονής για πληρωμή των προμηθευτών και
γενικά των οικονομικών υποχρεώσεων του ομίλου. Ο ρόλος μου στο τμήμα ήταν
να αποδεσμεύσω από υποχρεώσεις και απαιτητικές διεργασίες τον προϊστάμενο
του τμήματος με στόχο να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του.
Κυρίαρχος σκοπός της ανάμειξης μου στο τμήμα του treasury είναι να
αξιοποιήσω και να εφαρμόσω σε πραγματικές συνθήκες τις γνώσεις που έλαβα
από το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης να
αποκτώντας ενεργό ρόλο και βοηθώντας τον προϊστάμενο του treasury να
συντελέσω στην εύρρυθμη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των ημερήσιων
στόχων του τμήματος και κατ΄επέκταση της ίδιας της εταιρίας, αξιοποιώντας τις
υπηρεσίες που προσφέρουν οι τέσσερις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο
όμιλος.
Σύμφωνα και με τον Προϊστάμενο του τμήματος του Treasury η συνεισφορά μου
στο τμήμα είναι μεγάλη καθώς οι υποχρεώσεις που είχε πριν τον ερχομό μου
στον τμήμα ήταν περισσότερες με αποτέλεσμα είτε να εργάζεται περισσότερες
ώρες καθημερινά για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του τμήματος είτε
κάποιες φορές να μην είναι 100% παραγωγικός λόγο τον πολλαπλών
υποχρεώσεων που είχε σε συνδυασμό με την κούραση της ημέρας.
Το διάστημα που εργάζομαι στο τμήμα έχω αναλάβει νευραλγικά και χρονοβόρα
κομμάτια της καθημερινής εργασίας του τμήματος με αποτέλεσμα να γίνεται
έντονη η παρουσία μου καθώς μπορεί να εργάζομαι με την μορφή της πρακτικής
άσκησης ωστόσο οι υποχρεώσεις μου είναι ίδιες με αυτές ενός full time
εργαζόμενου.
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4. Δραστηριότητες, Προγραμματισμός και Gantt-Chart
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ημερήσιο report
Κεφάλαιο κίνησης
Έκδοση επιταγών
Εγγυητικές επιστολές
Εμβάσματα εξωτερικού
Πληρωμές ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ προς ασφαλιστικες
εταιριες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2 ώρες
2 ώρες
15 λεπτά
1 ώρα
1 ώρα και 30 λεπτά
2 ώρες

Ημερήσιο report: Για να δημιουργηθεί το ημερήσιο report πρέπει να ληφθούν τα
απαραίτητα αρχεία από το e-banking των τραπεζών (βλέπε παράρτημα) για
όλους του τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτει ο όμιλος. Μετά την λήψη των
αρχείων γίνεται επεξεργασία τους με στόχο να μετασχηματιστούν σε μια μορφή
όπου μπορούμε να εξάγουμε στοιχεία για την κίνηση του κάθε λογαριασμού. Στη
συνέχεια αφού επεξεργαστούμε τα αρχεία αποθηκεύουμε τις πληροφορίες για την
κίνηση του κάθε λογαριασμού σε νέο αρχείο όπου είναι ξεχωριστό ανά τράπεζα.
Έπειτα σε ένα νέο αρχείο excel που περιέχει ένα φύλλο εργασίας για κάθε μέρα
μεταφέρουμε τις κρίσιμες κινήσεις του κάθε λογαριασμού Π.χ. προμηθευτές
εξωτερικού, προμηθευτές εσωτερικού ανά επωνυμία, μισθοδοσία , έξοδα με
στόχο την επαλήθευση των κινήσεων, αλλά και την δημιουργία μιας πιο
ξεκάθαρης εικόνας για κάθε λογαριασμό. Επιπρόσθετα συνοψίζουμε τις
πληροφορίες που εξάγαμε σε ένα άλλο υπολογιστικό φύλλο, όπου εδώ στόχος
είναι η σύνοψη των λογαριασμών κάθε εταιρίας με απώτερο σκοπό την καλύτερη
παρατήρηση των εισροών και εκροών κάθε εταιρίας του ομίλου καθώς και
παρακολούθησης των αναγκών της και φυσικά των δραστηριοτήτων της.
Ακολούθως στο ίδιο αρχείο συνοψίζεται η οικονομική κατάσταση της ημέρας για
το σύνολο των εταιριών του ομίλου. Τέλος ο προϊστάμενος του τμήματος treasury
συντάσσει ένα email προς την ανωτάτη διοίκηση του ομίλου, στο οποίο
ενημερώνει για την οικονομική κατάσταση του ομίλου καθώς και για τα ταμειακά
διαθέσιμα του. Για την παραπάνω καθημερινή δραστηριότητα χρειάστηκε καλή
χρήση του excel για να έχω περισσότερο χρόνο έτσι ώστε να τον αξιοποιήσω σε
άλλα έργα και να είμαι πιο παραγωγικός. Μέσα στο διάστημα της πρακτικής μου
άσκησης κατανόησα ότι έπρεπε να συνδέομαι στο e-banking των τραπεζών
νωρίς το πρωί πριν εισέλθουν στον εργασιακό χώρο άτομα τα οποία συνδεόνται
και αυτά στις τράπεζες για να μην υπάρχει πρόβλημα αποσύνδεσης από τα
συστήματα των τραπεζών και να υπάρχει εκνευρισμός. Ακόμα ένα άλλος λόγος
που συνδεόμουν νωρίς το πρωί ήταν να αποφύγω τις ώρες αιχμής για τις
τράπεζες καθώς παρατήρησα δημιουργούνται προβλήματα τις πρωινές (9:0011:00 π.μ.) και πριν το κλείσιμο των τραπεζών (14:00-15:30 μ.μ), ώστε να είμαι
αποτελεσμάτικός στην εργασία μου και να μην επηρεάζομαι από εξωτερικούς
παράγοντες. Ακόμα με την συνεχή τριβή έγινα πιο γρήγορος στην ολοκλήρωση
του συγκεκριμένου έργου έτσι ώστε να έχω περισσότερο χρόνο για να εμπλακώ
σε νέα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν. Η καθημερινή ενασχόληση μου με το
report με έκανε να συνειδητοποιήσω την ποσότητα της πληροφορίας που
περιέχει και πόσο σημαντικό είναι για την διοίκηση η ορθή ολοκλήρωση του.
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Τα διαγράμματα που ακολουθούν έχουν ώρα έναρξης των δραστηριοτήτων κατά
προσέγγιση στις 9:00 π.μ. διότι δεν είναι καθορισμένη η ώρα έναρξης τους.
Ημερήσιο report

Κεφάλαιο Κίνησης: Όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης για είσπραξη
μεταχρονολογημένων επιταγών ο προϊστάμενος του τμήματος treasury
χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα του ομίλου για να πληροφορηθεί ποιες
επιταγές πληρούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να συμπεριληφθούν σε πινάκια
επιταγών. Αφού καθοριστεί το σύνολο των επιταγών λαμβάνω ένα αρχείο Excel
που περιέχει στήλες με κωδικό πελάτη, όνομα πελάτη, αριθμό επιταγής, τράπεζα,
ποσό και ημερομηνία λήξης. Εν συνεχεία κατατάσσω το αρχείο με όνομα πελάτη
και επιμερίζω το σύνολο των επιταγών σε πινάκια επιταγών όπου το σύνολο κάθε
πινακίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ. Τα
προηγούμενα βήματα γίνονται για τους εξής λόγους : το πρώτο βήμα
διαχωρισμός βάση ονόματος γίνεται με στόχο οι επιταγές ενός πελάτη να
χρησιμοποιούνται σε ένα μόνο πινάκιο έτσι ώστε σε περίπτωση οικονομικής
δυσχέρειας του πελάτη να μην υπάρξει πρόβλημα σε πολλαπλά πινάκια και
συνεπώς να μην μπορέσει ο όμιλος να εκταμιεύσει τα χρήματα των πινακίων. Το
δεύτερο βήμα γίνεται γιατί οι τράπεζες που συνεργάζεται ο όμιλος θέλουν το
κάθε πινάκιο να μην υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ. Εφόσον
πάρουν τα πινάκια την μορφή που έχουν καθορίσει οι τράπεζες (επιταγές
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πινακίου, επιστολή με την μορφή πίνακα με τα στοιχεία επιταγών κάθε πινακίου)
πραγματοποιείται έλεγχος για σφραγίδες σε επιταγές και επιστολές και αφού
έχουμε τις απαραίτητες υπογραφές από τις δυο ομάδες έγκρισης εντός εταιρίας
τα έγγραφα αυτά σκανάρονται για να υπάρχει ιστορικότητα και αποστέλλονται
στην εκάστοτε τράπεζα.
Κεφάλαιο Κίνησης

Έκδοση επιταγών: Για την έκδοση επιταγών πρέπει να έχουμε πρώτα αίτημα
από κάποιον εσωτερικό πελάτη του ομίλου και στην συνέχεια έγκριση από τον
επικεφαλή του λογιστηρίου του ομίλου. Εν συνεχεία εφόσον παρθεί η έγκριση και
έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία (ποσό, ονοματεπώνυμο κλπ) προβαίνουμε σε
έκδοση της επιταγής όπου πάνω σε αυτήν πέρα από τα στοιχεία υπάρχει
σφραγίδα της εταιρίας καθώς και υπογραφές από δυο ομάδες εκπροσώπων της
εταιρίας. Τέλος κρατάμε ψηφιακό αντίγραφο της επιταγής και ενημερώνουμε το
λογιστήριο για την έκδοση της συγκεκριμένης επιταγής.
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Έκδοση επιταγών

Εγγυητικές επιστολές: Για τις εγγυητικές επιστολές υπάρχει ένα αρχείο excel
όπου περιέχει στήλες με την επωνυμία της κάθε επιστολής , το ποσό ,την
ημερομηνία λήξης και αριθμό επιστολής. Το παραπάνω αρχείο είναι ταξινομημένο
με βάση την ημερομηνία λήξης. Μία εγγυητική επιστολή είναι ένα έγγραφο που
εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και ενεργεί ως εγγύηση
τήρησης, από τον εντολέα (αυτόν για τον οποίο παρέχεται η εγγύηση),
υποχρεώσεων οικονομικού ή άλλου περιεχομένου σε έναν δικαιούχο και οι
οποίες απορρέουν από διατάξεις νόμου ή από νόμιμες συναλλαγές. Μπορεί να
είναι καθορισμένης ή αορίστου διάρκειας. Δημιουργείται λοιπόν μια τριμερής
σχέση, με εμπλεκόμενα μέρη τον εγγυητή, τον εντολέα και το δικαιούχο. Πριν
επέλθει η ημέρα λήξης μιας εγγυητικής επιστολής καλούμαστε να ενημερώσουμε
το πιστωτικό τμήμα της εταιρίας για τα στοιχεία της επιστολής με αποτέλεσμα
εκείνο να έρθει σε επικοινωνία με τον εντολέα που έχει δώσει την εγγυητική
επιστολή για να έχουμε μια απάντηση, αν θα ανανεωθεί η εγγυητική επιστολή ή
θα έχουμε λήξη της. Εφόσον έχουμε ανανέωση πρέπει να έχουμε σε έντυπη
μορφή την νέα εγγυητική επιστολή πριν την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης
επιστολής. Εν συνεχεία ενημερώνουμε το αρχείο μας για την ανανέωση της
εγγυητικής επιστολής και αποστέλλουμε την εγγυητική επιστολή στην εκάστοτε
τράπεζα(εγγυητή) μαζί με μία επιστολή η οποία φέρει σφραγίδα και υπογραφές
από δυο ομάδες εκπροσώπων της εταιρίας. Τέλος τα έγγραφα προωθούνται
προς την εκάστοτε τράπεζα, αφού πρώτα έχουμε κρατήσει αντίγραφο σε
ηλεκτρονική μορφή.
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Εγγυητικές επιστολές

Εμβάσματα εξωτερικού: Για τα εμβάσματα εξωτερικού συμβουλευόμαστε ένα
αρχείο excel με το οποίο βλέπουμε ποια τιμολόγια έχουμε ανοιχτά για τo κάθε
brand και ζητάμε από το λογιστήριο να τυπώσει ένα σύνολο τιμολογίων καθώς
και την αίτηση που πρέπει να συνοδεύει τα τιμολόγια και είναι διαφορετική για
κάθε τράπεζα. Εφόσον πάρει την τελική του μορφή το έγγραφο, το λογιστήριο το
προωθεί στο τμήμα του treasury, όπου γίνεται έλεγχος για τυχόν λάθη και
παραλείψεις. Στην συνέχεια μπαίνουν οι απαραίτητες σφραγίδες της επιχείρησης
και υπογράφονται από δυο ομάδες εκπροσώπων της εταιρίας. Τέλος τα αιτήματα
των εμβασμάτων προωθούνται προς την εκάστοτε τράπεζα, αφού πρώτα έχουμε
κρατήσει αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.
Εμβάσματα εξωτερικού
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Πληρωμές ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ προς ασφαλιστικές εταιρίες: Οι πληρωμές της
εταιρίας Απόλλωνα προς τις ασφαλιστικές εταιρίες γίνεται κάθε Τρίτη και
Παρασκευή. Από την προηγούμενη εργάσιμη μέρα λαμβάνουμε email όπου
περιέχονται σε ένα αρχείο excel οφειλές του Απόλλωνα ανά τράπεζα. Το τμήμα
του treasury επεξεργάζεται το συγκεκριμένο αρχείο με τέτοιο τρόπο ώστε να
γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των πληρωμών είτε με βάση κάποιο τραπεζικό
λογαριασμό είτε με βάση κωδικού πληρωμής. Επίσης η επεξεργασία του αρχείου
που λαμβάνει το τμήμα γίνεται με σκοπό να φαίνονται ξεκάθαρες οι οφειλές της
εταιρίας Απόλλωνα και να μειωθεί η πιθανότητα λάθους κατά την εκτέλεση της
πληρωμής. Έτσι το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας ( Τρίτη ή Παρασκευή)
με βάση το νέο αρχείο που δημιουργήσαμε προβαίνουμε σε εξόφληση των
οφειλών προς τις ασφαλιστικές εταιρίες. Να σημειωθεί ότι για τις συγκεκριμένες
πληρωμές χρησιμοποιούμε το e-banking των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.
Εφόσον καταχωρίσουμε τις πληρωμές στο e-banking κάθε τράπεζας
αποστέλλουμε email με το αρχείο και αντίγραφο των καταχωρήσεων που κάναμε
έτσι ώστε να πάρει έγκριση η κάθε πληρωμή από τις δυο ομάδες εκπροσώπων
της εταιρίας.
Πληρωμές της εταιρίας Απόλλωνα
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5. Ανάλυση Κύριων Δραστηριοτήτων
Ημερήσιο report: Αρχικά για να δημιουργηθεί το ημερήσιο report απαιτείται να
ληφθούν τα απαραίτητα αρχεία από τα ψηφιακά συστήματα των τραπεζών (από
όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο όμιλος) και φυσικά για όλους τους
τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτει. Μετά την λήψη των αρχείων και την
κατάλληλη αποθήκευση τους για λόγους ιστορικότητας αλλά και αρχείου, γίνεται
επεξεργασία των αρχείων με στόχο να μετασχηματιστούν σε μια μορφή όπου
μπορούμε να εξάγουμε στοιχεία για την κίνηση του κάθε λογαριασμού. Στην
συνέχεια αφού τροποποιήσουμε το κάθε αρχείο, μεταφέρουμε την πληροφορία
από αυτό σε ένα μεγαλύτερο αρχείο, για κάθε τράπεζα και κάθε λογαριασμό,
όπου μέσα σε αυτό έχουμε ιστορικότητα των κινήσεων καθώς και πληροφορία για
τις χρεώσεις, πιστώσεις και το σύνολο του κάθε λογαριασμού για κάθε εργάσιμη
μέρα. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή για όλους τους λογαριασμούς, τότε
σε ένα νέο αρχείο excel που περιέχει ένα φύλλο εργασίας για κάθε μέρα
μεταφέρουμε τις κρίσιμες κινήσεις του λογαριασμού Π.χ. πληρωμή ΦΠΑ,
μισθοδοσία , έξοδα κ.λπ. με στόχο την επαλήθευση των κινήσεων καθώς και των
χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού αλλά και την δημιουργία μιας πιο
ξεκάθαρης εικόνας για κάθε λογαριασμό. Έπειτα μεταφέρουμε τις πληροφορίες
που έχουμε συλλέξει σε ένα άλλο αρχείο excel, όπου εδώ στόχος είναι η σύνοψη
των λογαριασμών κάθε εταιρίας με απώτερο σκοπό την καλύτερη εικόνα κάθε
εταιρίας του ομίλου καθώς και παρακολούθησης των αναγκών της και φυσικά των
δραστηριοτήτων της. Ακολούθως στο ίδιο αρχείο υπάρχει μια σύνοψη για την
προηγούμενη εργάσιμη μέρα όσον αφορά την πρόβλεψη των εισροών και
εκροών του ομίλου σαν σύνολο καθώς επίσης και σύνολο εισροών και εκροών
ημέρας. Τέλος ο προϊστάμενος του τμήματος συντάσσει ένα email προς την
ανωτάτη διοίκηση του ομίλου που ενημερώνει για την οικονομική κατάσταση του
ομίλου καθώς και για τα διαθέσιμα του.
Κατά την υλοποίηση του παραπάνω έργου υπήρξαν προβλήματα που άλλαξαν
τον αρχικό προγραμματισμό όσον αφορά την συνολική διάρκεια του έργου διότι
ορισμένες φορές προέκυψαν προβλήματα π.χ. προβλήματα σύνδεσης στο
ebanking τραπεζών, προβλήματα εύρρυθμης λειτουργίας των υπολογιστών,
ανάγκη για περισσότερο χρόνο σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην ημέρα. Παρά
τις δυσκολίες το συγκεκριμένο έργο καθημερινά ερχόταν εις πέρας ακόμα και με
καθυστερήσεις διότι θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα του τμήματος treasury
καθώς ενσωματώνει όλη την απαραίτητη πληροφορία για ορθή λήψη αποφάσεων
από την ανωτάτη διοίκηση του ομίλου.

Εμβάσματα εξωτερικού: Για τα εμβάσματα εξωτερικού συμβουλευόμαστε ένα
αρχείο excel με το οποίο βλέπουμε ποια τιμολόγια έχουμε ανοιχτά για τo κάθε
brand και ζητάμε από το λογιστήριο να τυπώσει ένα σύνολο τιμολογίων. Έπειτα
το σύνολο των τιμολογίων επισυνάπτεται με τα απαραίτητα έγγραφα που η κάθε
τράπεζα ορίζει με στόχο να γίνονται γνωστά και τα στοιχεία του πληρωτή αλλά και
του αμειβόμενου καθώς και ιστορικότητα τον συναλλαγών του εξωτερικού.
Ανάλογα το ποσό της πληρωμής αλλάζει και η αίτηση προς την εκάστοτε τράπεζα
π.χ για ποσά μεγαλύτερα των πενήντα χιλιάδων ευρώ υπάρχει άλλη υπεύθυνη
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δήλωση και άλλη αίτηση, ενώ για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ άλλη.
Αυτό το στάδιο για πληρωμή εμβασμάτων εξωτερικού έχει γίνει υποχρεωτικό από
την εφαρμογή των capital controls και έπειτα. Εφόσον πάρει την τελική του μορφή
το έγγραφο το λογιστήριο το προωθεί στο τμήμα του treasury όπου γίνεται
έλεγχος για τυχόν λάθη και παραλείψεις. Στην συνέχεια μπαίνουν οι απαραίτητες
σφραγίδες της επιχείρησης υπογράφονται από δυο ομάδες εκπροσώπων της
εταιρίας. Τέλος τα αιτήματα των εμβασμάτων προωθούνται προς την εκάστοτε
τράπεζα αφού πρώτα έχουμε κρατήσει αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.
Η συνολική διάρκεια του συγκεκριμένου έργου μπορεί να αλλάξει π.χ. αν η
τράπεζα αλλάξει την μορφή των αιτήσεων και αυτό συμβαίνει ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, εάν ο προμηθευτής εξωτερικού συνεργάζεται μαζί μας για πρώτη
φορά, τότε η τράπεζα θέλει ειδική αίτηση που να αναφέρονται τα στοιχεία του
προμηθευτή και την δραστηριότητα του. Ωστόσο παρά τις δυσκολίες που τυχόν
προκύπτουν κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου έργου πρέπει το τμήμα του
treasury να τις αντιμετωπίσει με αποτέλεσμα ο όμιλος να είναι συνεπής σε ότι
αφορά τις οικονομικές του δραστηριότητες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις
πώλησης, τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρίας.
Πινάκιο Επιταγών Κεφάλαιο Κίνησης: Όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης για
είσπραξη μεταχρονολογημένων επιταγών ο προϊστάμενος του τμήματος
treasury χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα του ομίλου για να
πληροφορηθεί ποιες επιταγές πληρούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να
συμπεριληφθούν σε πινάκια επιταγών. Αφού καθοριστεί το σύνολο το επιταγών
λαμβάνω ένα αρχείο Excel που περιέχει στήλες με κωδικό πελάτη, όνομα πελάτη,
αριθμό επιταγής, τράπεζα , ποσό και ημερομηνία λήξης. Εν συνεχεία κατατάσσω
το αρχείο με όνομα πελάτη και επιμερίζω το σύνολο των επιταγών σε πινάκια
επιταγών όπου το σύνολο κάθε πινακίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις εκατό
πενήντα χιλιάδες ευρώ. Η συνολική διάρκεια του συγκεκριμένου έργου μπορεί να
αλλάξει, διότι εκτός από τον όγκο των επιταγών που θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε για την δημιουργία του πινακίου, καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζει και η κατάσταση της εκάστοτε επιταγής καθότι εάν η επιταγή φέρει
παρατυπίες, μουντζούρες και παραλήψεις ορισμένων καίριων χαρακτηριστικών
της, τότε δεν θα γίνει δεκτή από την τράπεζα που θα καταθέσουμε το αντίστοιχο
πινάκιο. Παρά τις δυσκολίες που ίσως προκύψουν το τμήμα του treasury οφείλει
να τις ξεπεράσει το συντομότερο δυνατόν για να υπάρχει ομαλή εκτέλεση του
συγκεκριμένου έργου.
Τα πινάκια επιταγών είναι σημαντικά για τον όμιλο καθώς με την κατάθεση τους
στην τράπεζα ο όμιλος αντλεί τους αναγκαίους πόρους έτσι ώστε να
εξυπηρετήσει τις συνεχείς ανάγκες του.
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6. Γνώση, Εμπειρία και Δεξιότητες
6.1 Εμπειρία από το ΠΜΣ ΔΕΤ
Μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην διοικητική επιστήμη και
τεχνολογία έλαβα αφθονία γνώσεων καθώς περιελάμβανε μια πληθώρα
μαθημάτων όπως διοίκηση παραγωγής και λειτουργιών, λήψη επιχειρηματικών
αποφάσεων, εφοδιαστική διαχείριση, συστήματα λογισμικού, διαχείριση
αποθεμάτων, σχεδίαση ψηφιακών υπηρεσιών και πολλά άλλα με αποτέλεσμα να
εμβαθύνω τις γνώσεις μου σε πολλούς τομείς με στόχο όχι μόνο την επιπρόσθετη
μόρφωση μου και επαγγελματική μου αποκατάσταση αλλά και την ολοκλήρωση
μου ως άνθρωπο που θέλει να συνεισφέρει στην κοινωνία. Προερχόμενος από
ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με ελάχιστη χρήση τεχνολογίας και
αξιοποίηση πληροφοριών, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην διοικητική
επιστήμη και τεχνολογία μου παρείχε τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε να
χρησιμοποιήσω τη νέα για εμένα γνώση σε προβλήματα τόσο στον εργασιακό
χώρο όσο και σε πτυχές της καθημερινότητας μου. Αυτό το κατόρθωσα
αξιοποιώντας την επαφή μου με πληροφοριακά συστήματα και γλώσσες
προγραμματισμού .
Παρόλα αυτά στην διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης λίγες ήταν οι φορές που
χρησιμοποίησα τις γνώσεις που έλαβα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Eντούτοις οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους,που αποκόμισα από το
μεταπτυχιακό,καθώς είχα να αντιμετωπίσω πίεση χρόνου για να ανταπεξέλθω
στην πληθώρα των μαθημάτων,με βοήθησε στη γρήγορη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων στην πρακτική μου άσκηση.Στην
εξάμηνη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στον όμιλο επιχειρήσεων
Σαρακάκη ,διαπίστωσα ότι δεν είχα την ευκαιρία, αν και θα το επιθυμούσα, να
αξιοποιήσω αρκετά τις γνώσεις που μου δόθηκαν από το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ήρθα σε
μεγάλη επαφή με το πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας, κυρίως λόγο τομέα
ενασχόλησης, αλλά και για λόγους εμπιστευτικότητας ,καθώς πραγματοποίησα
πρακτική άσκηση στην εταιρία.

6.2 Εμπειρία από πρακτική
Στην εξάμηνη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στον όμιλο επιχειρήσεων
Σαρακάκη
είχα την ευκαιρία να έρθω αντιμέτωπος με πληθώρα νέων
δραστηριοτήτων για εμένα. Χάρη στην εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, τόσο ο
προϊστάμενος του τμήματος του treasury ,όσο και ο γενικός διευθυντής
οικονομικών του ομίλου κατόρθωσα να μάθω πάρα πολλά πράγματα για την
σπουδαιότητα του ομίλου γενικότερα στην ελληνική αγορά καθώς επίσης και στο
κοινωνικό σύνολο, αλλά και της υπευθυνότητας της καίριας θέσης, η οποία μου
δόθηκε. Αξιοποίησα γνώσεις που στο προπτυχιακό μου πρόγραμμα σπουδών τις
είχα συναντήσει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και τις εφάρμοσα στην πράξη.
Επίσης επειδή η πρακτική άσκηση διήρκησε έξι μήνες είχα τη δυνατότητα στο
διάστημα αυτό να γνωρίσω αρκετές πτυχές του εργασιακού βίου και γεγονότα
που διαδραματίζονται στις οικονομικές δραστηριότητες μιας εισαγωγικής εταιρίας,
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όπως είναι ο όμιλος Σαρακάκη. Διαρκώς κρατώντας ενήμερο τον προϊστάμενο
του τμήματος treasury για τα ταμειακά διαθέσιμα τον βοηθούσα να προσαρμόζει
τις συναλλαγές του ομίλου, ανάλογα με τη ρευστότητα , που διαθέτει η εταιρία.
Παράλληλα ανέπτυξα τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες και χρησιμοποίησα στην
πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που διέθετα, ώστε να μπορώ να έρθω
αποτελεσματικά σε επικοινωνία και συνεργασία με εξωτερικούς και εσωτερικούς
πελάτες του ομίλου. Ως εκ τούτου κατανόησα πόσο σημαντικό ήταν το
αποτέλεσμα της εργασίας μου, αφού αυτή η θέση στο τμήμα treasuring απαιτεί
προσήλωση, συγκέντρωση και υπευθυνότητα, επειδή οποιαδήποτε παρανόηση ή
παράλειψη έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική λειτουργία της εταιρίας.
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7. Κριτική και Προτάσεις
7.1 Προτάσεις σχετικά με στόχους και στρατηγική του ομίλου
Μέσα από την εξάμηνη πρακτική μου άσκηση στον όμιλο Σαρακάκη, καθώς
συναναστράφηκα με εργαζόμενους, διοικητικά στελέχη αλλά και εξωτερικούς
συνεργάτες του ομίλου διαπίστωσα ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση των
στόχων και της στρατηγικής του.
Παρόλο που διανύουμε μια εκτεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης ένας κύριος
στόχος του ομίλου οφείλει να είναι η οικονομική εξυγίανσή του. Όπως όλοι
γνωρίζουμε ο κλάδος της αυτοκίνησης και ιδιαίτερα του αυτοκινήτου έχει υποστεί
βαθύτατες απώλειες την τελευταία δεκαετία συμπαρασύροντας κατ’ επέκταση και
τον όμιλο Σαρακάκη. Ένα πρωταρχικό βήμα που θα μπορούσε να
πραγματοποιήσει ο όμιλος είναι η εξασφάλιση αμεσότητας εισροών για άμεση
κάλυψη των οικονομικών αναγκών του, έτσι ώστε να αποφεύγονται
καθυστερήσεις από την πλευρά του ομίλου προς του προμηθευτές του.
Ένα άλλο εξίσου σημαντικό βήμα είναι να εμπλουτίσει την ελληνική αγορά με
μοντέλα αυτοκινήτων, τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες όχι μόνο του
εύπορου, αλλά και του μέσου Έλληνα εργαζόμενου. Επίσης σημαντική κίνηση
του ομίλου θα μπορούσε να είναι η διεύρυνση των επιλογών, τις οποίες
προσφέρει, επεκτεινόμενος και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
Επίσης παρατηρώντας διαφορετικές δραστηριότητες του ομίλου, θεωρώ ότι
υπάρχει δυνατότητα για αύξηση της παραγωγικότητας. Πέρα από το φιλικό και
συνεργατικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζει τον όμιλο, θα μπορούσε να δώσει
κίνητρα όχι μόνο σε πωλητές (οι οποίοι θεωρούνται προσοδοφόρα στελέχη του),
αλλά και σε οποιοδήποτε υπάλληλο επιβραβεύοντας την αποδοτικότητα και τον
ζήλο για την εργασία του, με οικονομικά κίνητρα όπως bonus, αύξηση μισθών
κ.λ.π.
Τέλος κατανοώντας το πόσο μεγάλος είναι ο όμιλος, θεωρώ εξίσου σημαντικό την
υιοθέτηση δράσεων και ενεργειών με αποτέλεσμα να συμβάλλει και αυτός στην
αειφόρο ανάπτυξη. Ένας τρόπος επίτευξης αυτού είναι η μείωση κατανάλωσης
χαρτιού και η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών panels στις κεντρικές εγκαταστάσεις
του ομίλου για κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών με πιο φιλικό τρόπο προς
το περιβάλλον.

7.2 Εργασιακό περιβάλλον και λειτουργίες του τμήματος
Κατά την πρακτική μου άσκηση στον όμιλο επιχειρήσεων Σαρακάκη καθοριστικό
παράγοντα είχε για εμένα ο προϊστάμενος του τμήματος treasury. Παρά τον
περιορισμένο χρόνο που είχε καθημερινά στην διάθεση του λόγο φόρτου
Page 44

εργασίας, ουδέποτε μου αρνήθηκε να με βοηθήσει σε οποιαδήποτε δυσκολία
ήρθα αντιμέτωπος καθώς επίσης είχα την ευκαιρία να μου μεταλαμπαδεύσει καθ’
όλη την διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης την απαραίτητη εμπειρία και γνώση
που κατείχε. Σημαντικό θεωρώ επίσης το γεγονός ότι όλο το προσωπικό το οποίο
εργάζεται σε διαφορετικά τμήματα που ομίλου και ήρθε σε επαφή-επικοινωνία
μαζί μου με αντιμετώπισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς να υπάρχουν
διακρίσεις στο πρόσωπο μου λόγο πρακτικής άσκησης.
Κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο διάστημα που ήμουν στον όμιλο είναι
ότι επενδύει καθημερινά στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του μέσα
από σεμινάρια ή και μετεκπαιδεύσεις του προσωπικού, για να βρίσκεται πάντα
στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και
ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου της αυτοκίνησης. Στόχος του είναι η
διαρκής κατάρτιση του προσωπικού προκειμένου αυτό να αποτελεί την αιχμή του
δόρατος στις εξελίξεις και προκλήσεις του κλάδου και στη διασφάλιση του υψηλού
επιπέδου παροχής υπηρεσιών. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη βασίζεται στις
γνώσεις, στις ικανότητες και στις ατομικές προσπάθειες του εργατικού δυναμικού
που διαθέτει, το οποίο δείχνει πίστη και αφοσίωση, ανεξαρτήτως θέσης στην
ιεραρχία, και τις αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να επικρατήσει
στην ελληνική αγορά αποσπώντας μεγάλο μερίδιο πωλήσεων. Στόχος του είναι
να προσελκύσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει ικανά στελέχη, επενδύοντας
στην επαγγελματική τους εξέλιξη και ανταμείβοντας την απόδοσή τους.
Η Διοίκηση του Ομίλου δεσμεύεται να παρέχει στους ανθρώπους που αποτελούν
την κινητήρια δύναμη του ένα αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας το οποίο
προσφέρει ελκυστικές δυνατότητες εξέλιξης αναλόγως των γνώσεων και των
ικανοτήτων που διαθέτουν αλλά και των προσωπικών τους επιδιώξεων. H
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη
σχεδιάζει και εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διοίκησης όπως η αξιολόγηση της
απόδοσης, o προγραμματισμός της εξέλιξης με την παράλληλη ανάπτυξη
δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικές για τον Όμιλο.
Τέλος ο όμιλος προσφέρει ένα σημαντικό πακέτο πρόσθετων κοινωνικών
παροχών στους εργαζόμενους του που περιλαμβάνει :
• Ασφάλιση Ζωής
• Κάλυψη κινδύνου μόνιμης και προσωρινής ανικανότητας
• Πρόσθετη Ιατρική και Φαρμακευτική Περίθαλψη
• Ιατρό εργασίας
• Έκπτωση στα ασφάλιστρα κατοικίας και αυτοκινήτου
• Δώρα γάμου
• Τράπεζα αίματος για το προσωπικό και τις οικογένειές τους
• Ομαδικές εορταστικές εκδηλώσεις
7.3 Ανασταλτικοί Παράγοντες
Τα προβλήματα που αντιμετώπισα στην διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στο
τμήμα του treasury θεωρώ ότι οφείλονται κυρίως σε συνεχείς μεταβαλλόμενους
παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος του ομίλου και σε ελάχιστες
δυσλειτουργίες εντός εταιρίας. Για να γίνω πιο σαφής θεωρώ ότι ένας μεγάλος
όμιλος επιχειρήσεων όπως οι Αδελφοί Σαρακάκη επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό
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από εξωτερικούς παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει. Στην διάρκεια της
πρακτικής μου άσκησης καθημερινά αντιμετωπίζαμε προβλήματα στο τμήμα του
treasury κυρίως λόγο capital controls. Μπορεί τα capital controls να έχουν σχεδόν
καταργηθεί για τους ιδιώτες αλλά για μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα
εισαγωγικές όπως ο όμιλος Σαρακάκη συνεχίζουν να υφίστανται. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα όχι μόνο να δυσκολεύει το έργο του τμήματος treasury και να
σπαταλάει πολύτιμο χρόνο και πόρους λόγο μεγάλης γραφειοκρατίας κυρίως από
την πλευρά των τραπεζών και των απαιτήσεων που έχουν λόγο capital controls
αλλά υπάρχει και άμεσο αντίκτυπο στις εισαγωγές εμπορευμάτων και
ανταλλακτικών και φυσικά στην πληρωμή των παραπάνω. Όσον αφορά τις εντός
επιχείρησης δυσλειτουργίες αρκετές φορές αντιμετωπίσαμε σαν τμήμα
προβλήματα, όπως σύνδεσης στο διαδίκτυο, μη σύνδεση στο εταιρικό email και
δυσκολία αποθήκευσης αρχείων. Ωστόσο παρά τα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν, υπήρξε γρήγορη αντιμετώπιση τους και έτσι δεν μας
δημιούργησαν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση καθημερινών
διαδικασιών του τμήματος.

7.4 Συνεπικουρικοί Παράγοντες
Καθοριστικό παράγοντα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που μου
ανατέθηκαν υπήρξε ο προϊστάμενος του τμήματος treasury. Η εμπειρία του σε
διαφορετικές καταστάσεις εντός του ομίλου καθώς και οι γνώσεις του με
βοήθησαν προνοώντας για ορισμένες καταστάσεις και γεγονότα. Η συμβολή του
ήταν πολύ σημαντική καθώς με προστάτεψε από πολλά λάθη που ένας νέος
εργαζόμενος θα έκανε και έτσι με το πέρας του χρόνου έγινα και εγώ πιο
παραγωγικός σε σχέση με ένα άτομο το οποίο θα προσπαθούσε να μάθει με την
μέθοδο της δοκιμής και του λάθους. Επιπρόσθετα οι γνώσεις που αποκόμισα
τόσο από το προπτυχιακό όσο και από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
αποτέλεσαν για εμένα μέγιστα εφόδια για τον εργασιακό μου βίο. Η πολυετή
πορεία μου στην ανωτάτη εκπαίδευση με μετέτρεψε σε έναν υπεύθυνο και άρτια
προσηλωμένο εργαζόμενο που έχει ως καθημερινό στόχο να φέρει εις πέρας
οποιαδήποτε εργασία του ανατίθεται με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τέλος
το νευραλγικό σημείο της θέσης που μου δόθηκε εντός του ομίλου Σαρακάκη και
οι συνέπειες των πράξεων μου με παρακίνησαν να προσπαθήσω εντατικότερα
και πιο αποτελεσματικά, ασπαζόμενος τις αρχές και αξίες που διέπουν δεκαετίες
την ιστορική αυτή εισαγωγική εταιρία.
7.5 Προτάσεις βελτίωσης
Μέσα από την καθημερινή επαφή με διάφορες δραστηριότητες στην διάρκεια της
πρακτικής μου άσκησης κατανόησα την ανάγκη που υπάρχει για εξέλιξη του
πληροφοριακού συστήματος. Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν είχα
Page 46

την δυνατότητα να ασχοληθώ εκτενώς με το πληροφοριακό σύστημα του ομίλου
ωστόσο θεωρώ επιτακτική την ανάγκη για αναβάθμισή του. Πρώτος λόγος που
πρέπει να αναβαθμιστεί το πληροφοριακό σύστημα είναι διότι στο τμήμα του
treasury πριν την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας απασχολούνταν
τέσσερα άτομα πλήρους απασχόλησης ωστόσο εδώ και κάποια χρόνια ο αριθμός
αυτός έχει μειωθεί δραματικά αφού πλέον το τμήμα αποτελείται από έναν μόνιμο
υπάλληλο που είναι και ο προϊστάμενος του τμήματος. Αυτό έχει σαν συνέπεια το
σύνολο των εργασιών του τμήματος που επωμίζονταν τέσσερις εργαζόμενοι
σήμερα να προσπαθεί να έρθει εις πέρας με ένα μόνο εργαζόμενο και φυσικά το
τελευταίο διάστημα με την παρουσία μου στο τμήμα με την μορφή πρακτικής
άσκησης. Έτσι θεωρώ ότι ένα τμήμα που έχει μειωθεί τόσο πολύ το εργατικό του
δυναμικό χρειάζεται την βοήθεια της τεχνολογίας έτσι ώστε να μπορέσει να
ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο που του έχει ανατεθεί. Ο δεύτερος λόγος για τον
οποίο θεωρώ αναγκαία την βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος είναι διότι
μέσα από την καθημερινή μου ενασχόληση με τις εργασίες του τμήματος
κατανόησα ότι κάποιες διεργασίες θα μπορούσαν να είχαν γίνει
αυτοματοποιημένες από ένα erp σύστημα, όπου θα μετέτρεπε διαφορετικά αρχεία
των τραπεζών και όχι μόνο, σε πληροφορίες και θα έβγαζε άμεσα και πιο
αποδοτικά χρήσιμα συμπεράσματα. Συνεπώς με τις αλλαγές του πληροφοριακού
συστήματος θα εξοικονομούνται πολύτιμοι χρηματικοί αλλά και ανθρώπινοι πόροι
που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εργασίες πιο απαιτητικές που δεν
μπορούν εύκολα να αυτοματοποιηθούν. Δυστυχώς όμως συζητώντας και με τον
προϊστάμενο του τμήματος treasury αλλά και με αυτόν του τμήματος
πληροφορικής του ομίλου διαπίστωσα ότι μια τέτοια υλοποίηση εκτός του ότι είναι
κοστοβόρα δεν ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες του ομίλου. Αυτό συμβαίνει διότι
τα «πακέτα» πληροφοριακών συστημάτων που προσφέρουν οι διάφορες εταιρίες
δεν εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του ομίλου και με αυτές της ελληνικής
πραγματικότητας.
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