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Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής ηγεσίας στη βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών και η κατάσταση στην Κύπρο  
 

Το πιο κάτω κείμενο έχει ετοιμαστεί από κοινού από τους Sumita Shah, υπεύθυνη ρυθμιστικής πολιτικής στο Institute 

of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), και τον Μάριο Χατζηδαμιανού, Ανώτερο Λογιστή, για το σκοπό 

της προώθησης στην Κύπρο της δημοσίευσης του ICAEW με θέμα «The role of financial leadership in sustainable public 

finances» (Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής ηγεσίας στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών).    

 

Η ενδυναμωμένη και εστιασμένη ηγεσία είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη υψηλότερων προτύπων στη 

χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διασφάλιση ότι αυτή είναι αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στο ανώτατο επίπεδο σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, αναφέρει η Sumita Shah, υπεύθυνη ρυθμιστικής 

πολιτικής στο Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).  

 

Στις περισσότερες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, από τους μεγάλους οργανισμούς έως τις μικρότερες επιχειρήσεις, ο 

χρηματοοικονομικός ηγέτης (financial leader) εμπλέκεται στη λήψη όλων των βασικών αποφάσεων. Τα μοντέλα 

χρηματοοικονομικής ηγεσίας στον ιδιωτικό τομέα ποικίλουν, αλλά σε μεγάλους πολυδιάστατους οργανισμούς, 

υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, στο δημόσιο τομέα συχνά υπάρχει μια ασυμφωνία στη χάραξη 

πολιτικής, με τους οικονομολόγους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στις 

σημαντικές αποφάσεις χωρίς να εμπλέκουν τους χρηματοοικονομικούς ηγέτες.  

 

Στη νέα δημοσίευση του ICAEW, ο ρόλος της χρηματοοικονομικής ηγεσίας στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών 

στη σειρά “Better Government”, διερευνάμε το ρόλο που οι χρηματοοικονομικοί ηγέτες μπορούν και πρέπει να 

διαδραματίσουν στη διαχείριση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών. Εξετάζουμε τους οδηγούς για ισχυρή 

χρηματοοικονομική ηγεσία και τις δεξιότητες και ικανότητες που, κατά την άποψή μας, πρέπει να έχει ένας ισχυρός 

χρηματοοικονομικός ηγέτης. Εξέχοντες ηγέτες παγκοσμίως, εκφράζουν τις σκέψεις τους σχετικά με τη σημασία των 

ισχυρών χρηματοοικονομικών ηγετών στο δημόσιο τομέα. Διερευνούν τις πρακτικές χρηματοοικονομικής ηγεσίας που 

απαιτούνται για την καταπολέμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές κυβερνήσεις - είτε πρόκειται για 

την προώθηση των μεταρρυθμίσεων του δημόσιου τομέα είτε για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κρατικών χρεών 

και ελλειμμάτων. Οι συγγραφείς μοιράζονται τις γνώσεις τους σχετικά με: 

 

• τη σημασία ύπαρξης επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα ως ηγετικά στελέχη στο δημόσιο τομέα, 

• το πώς πρέπει να είναι ένας επιτυχημένος επαγγελματίας χρηματοοικονομικός ηγέτης και ποιες συγκεκριμένες 

δεξιότητες / ικανότητες πρέπει να έχει, 

• τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες χρηματοοικονομικοί ηγέτες του δημόσιου τομέα και πώς 

μπορούν να τις διαχειριστούν, 

• τον τρόπο με τον οποίο ένας επαγγελματίας χρηματοοικονομικός ηγέτης μπορεί να έχει αντίκτυπο στην κυβέρνηση, 

κερδίζοντας την προσοχή των πολιτών, και 

• το πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να διασφαλίσουν ότι έχουν τους κατάλληλους ανθρώπους σε αυτές τις ηγετικές 

θέσεις.  

Η δημοσίευση σχετίζεται άμεσα με την κατάσταση στην Κύπρο, καθώς το νησί εξακολουθεί να προσπαθεί να 

ανακάμψει από τη χρηματοπιστωτική καταιγίδα που γνώρισε το 2013. Αυτή η κρίση κατέστησε την ανάγκη για χρηστή 

χρηματοοικονομική διαχείριση σε όλη την κυβέρνηση, όχι μόνο προφανή αλλά επείγουσα. Η μεταρρύθμιση  
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της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης στο Δημόσιο Τομέα (“ΧΔΔΤ”), η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, είναι 

αποτέλεσμα της ανάγκης της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της να διασφαλίσουν ότι η Κύπρος λειτουργεί 

σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον με βιώσιμα δημόσια οικονομικά. 

 

Η δημοσίευση εξετάζει την πληθώρα των ρόλων που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι χρηματοοικονομικοί ηγέτες στον 

δημόσιο τομέα: από τη θέσπιση χρηματοοικονομικών κανόνων σε ολόκληρη την κυβέρνηση (λογοδοσία, διαφάνεια, 

διακυβέρνηση και δεοντολογία), την παροχή στρατηγικών συμβουλών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά 

με βασικές αποφάσεις χρηματοοικονομικής πολιτικής, μέχρι την ενίσχυση κανόνων, τη βελτίωση της διαχείριση του 

ισολογισμού και την προώθηση της μέγιστης αξιοποίησης πόρων (value for money) σε ολόκληρη την κυβέρνηση. 

 

Ένα σημαντικό κομμάτι της μεταρρύθμισης της ΧΔΔΤ στην Κύπρο είναι η μεταρρύθμιση της χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης σε επίπεδο Υπουργείων. Το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας (“ΓΛτΔ”) έχει αναγνωρίσει την 

ανάγκη αυτής της μεταρρύθμισης και ανέλαβε την πρωτοβουλία να συστήσει μια διεύθυνση χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό το έργο θα είναι κάτω από την εποπτεία του Γενικού Λογιστή της 

Δημοκρατίας και επικεφαλής σε κάθε μονάδα θα πρέπει να είναι επαγγελματίας λογιστής και να κατέχει τα 

χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού ηγέτη, όπως αυτά περιγράφονται στη δημοσίευση. Οι ρόλοι που σχετίζονται 

με τη νέα χρηματοοικονομική λειτουργία περιλαμβάνουν: 

 

• Στρατηγικό προγραμματισμό και παρακολούθηση απόδοσης Υπουργείου, 

• Παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,  

• Διαδικασίες και συστήματα και  

• Λογιστική εργασία και Συμμόρφωση  

 

Η δημοσίευση συζητά την ανάγκη οι χρηματοοικονομικοί ηγέτες να έχουν τόσο στρατηγική όσο και λεπτομερή 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κυβέρνησης και να είναι αποτελεσματικοί στην επικοινωνία και να ασκούν  

μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση πολιτικών και συζητήσεων. Είναι επομένως σημαντικό οι ηγέτες αυτοί να έχουν ένα 

συνδυασμό οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) καθώς και λεπτομερών τεχνικών δεξιοτήτων.  

 

Αναλύουμε τις δεξιότητες και ικανότητες που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές για ένα χρηματοοικονομικό ηγέτη στο 

δημόσιο τομέα και αναγνωρίζουμε ότι είναι επίσης σημαντικό οι εν λόγω ηγέτες να επιδείξουν ένα επίπεδο 

συναισθηματικής νοημοσύνης επιπρόσθετα των ηγετικών δεξιοτήτων. Ενώ τα συγκεκριμένα ηγετικά χαρακτηριστικά 

και δεξιότητες θα διαφέρουν ανάλογα με τις περιστάσεις, την κουλτούρα και τα άτομα, είναι σημαντικό οι 

χρηματοοικονομικοί ηγέτες να έχουν ακεραιότητα, θάρρος και την ικανότητα να αναπτύξουν ευρεία υποστήριξη για 

αλλαγή που προωθεί το δημόσιο συμφέρον.  

 

Στην Κύπρο, η κυβέρνηση και ειδικότερα ο Υπουργός Οικονομικών, υποστηρίζουν ενεργά αυτή τη μεταρρύθμιση, η 

οποία επιτρέπει στο ΓΛτΔ να καταστήσει εφικτή την υπόσχεση για χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση. Το στοιχείο 

των δεξιοτήτων αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα και πιστεύουμε ότι το ΓΛτΔ και η κυβέρνηση στο σύνολό της 

μπορούν να βασίζονται στις δεξιότητες και ικανότητες των επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα, οι οποίοι 

θα αναλάβουν το ρόλο του χρηματοοικονομικού ηγέτη σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα 

αυτής της δημοσίευσης. Στην Κύπρο, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει και να έχει αναγνωρίσει την 

προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν οι επαγγελματίες του 

χρηματοοικονομικού τομέα και απομένει στο ΓΛτΔ να αποδείξει ότι η εμπιστοσύνη αυτή αξίζει τον κόπο. 
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Κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο διανύουν τεράστιες αλλαγές και, όπως και για την Κύπρο, οι μεταρρυθμίσεις του 

δημόσιου τομέα αποτελούν υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα τους. Εάν οι κυβερνήσεις θέλουν πραγματικά την 

αλλαγή, οι πολιτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ρόλοι εντός των κυβερνήσεων είναι 

κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.  

 

Απαιτούνται ριζικές αλλαγές εάν οι κυβερνήσεις πρέπει να διαχειρίζονται τα δημόσια οικονομικά με βιώσιμο τρόπο. 

Είναι επομένως απαραίτητο, να καθοριστεί ο σωστός ρόλος χρηματοοικονομικού ηγέτη και να υπάρξουν οι κατάλληλες 

δομές. Στην Κύπρο, λαμβάνουμε μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού.  

 

Και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος από τις κυβερνήσεις, οι ρόλοι των χρηματοοικονομικών ηγετών πρέπει να 

καλυφθούν από ανθρώπους που έχουν προϊστορία στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και είναι εφοδιασμένοι τόσο 

με τις τεχνικές δεξιότητες όσο και με δύναμη χαρακτήρα για να αμφισβητήσουν τη χρηματοοικονομική κουλτούρα του 

δημόσιου τομέα.  

 

Για περισσότερες δημοσιεύσεις στη σειρά “Better Government” του ICAEW, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

www.icaew.com/publicfinances. 

                                                        

Πηγή: www.icaew.com/en/about-icaew/act-in-the-public-interest/policy/public-sector-finances/role-of-

financial-leadership-in-sustainable-public-finances 
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