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CFO-rollen er i stadig utvikling. Hver måned gir Deloitte
deg et knippe artikler som utforsker innsikt og trender
som påvirker CFO-funksjonen.

Hvordan CFOer kan bruke emosjonell 
bevissthet til å ta bedre beslutninger
Enten du er leder for et stort etablert 
selskap, eller et selskap i vekst, er det å 
ta beslutninger i disse usikre tider veldig 
krevende. Hvordan kan man øke sjansen 
for å ta den optimale beslutningen, og 
hva har dette med emosjonell bevissthet 
å gjøre? Les mer om dette her: 
Les saken her >

 

Hvorfor tillit kan være den nye 
driveren av verdi
Selskaper bygger tradisjonelt tillit 
over tid. Dette er på mange måter et 
biprodukt   av at man agerer konsistent og 
transparent. Mange nå må reposisjonere 
seg for å tilpasse seg endringer i den 
økonomiske virkeligheten, og da kan 
det fort være at tillit må innarbeides 
som en del av  selskapets kjerneverdier. 
Dette betyr at man må tilrettelegge, 
drive og følge opp tillit som man ville 
gjort med en hvilken som helst annen 
driver av virksomhetsverdi. I denne 
artikkelen fokuseres det spesielt på 
hvordan man kan forsterke tilliten hos tre 
interessentgrupper: kunder, ansatte og 
investorer. 
Les CFO Insights her >

Fra en endeløs vinter til en ny daggry: 
Hvordan vil økonomien se ut etter 
COVID-19?
Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet 
til fremtidens økonomi, og det er vanskelig 
å si hvordan den «nye normalen» vil se 
ut. To kritiske usikkerhetsmomenter er 
blant annet myndighetenes respons 
på pandemien og de økonomiske 
konsekvensene av dette, samt tilgang 
og distribusjon av vaksiner. Deloitte har 
kommet frem til fire ulike økonomiske 
scenarioer for 2021. I denne utgaven av 
CFO Insights ser vi nærmere på disse ulike 
scenarioene, samt deres implikasjoner for 
selskaper og økonomiledere. Les mer om 
dette her:
Les artikkelen her >
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2021/01/22/how-cfos-can-apply-emotional-awareness-to-make-better-decisions/
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-why-trust-may-be-the-new-driver-of-enterprise-value.html?id=us:2em:3na:cfoi:awa:cfo:020421&ctr=textlink&sfid=0031O00003TnoD0QAJ
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-post-covid-19-economic-climate.html?id=us:2em:3na:cfoi:awa:cfo:021821&ctr=title&sfid=0031O00003TnoD0QAJ
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Fokus på masterdata kan gi en 
konkurransefordel
Nye verktøy kan gjøre CFOer i stand til å 
håndtere data og datagrunnlag på en mer 
effektiv måte uten å måtte gjøre store 
investeringer. Mens man tidligere gjerne 
måtte implementere et nytt ERP-system 
for å adressere masterdata-relaterte 
problemer, finnes det nå verktøy som 
bygger på blant annet kunstig intelligens 
og maskinlæring, og som kan bidra til å 
løse utfordringene. Noen av fordelene med 
disse verktøyene er at de gir mulighet for 
bedre risikostyring, økt innsikt, reduksjon 
av kostnader, samt at det kan gi bedre 
beslutningsgrunnlag og forbedre den 
operasjonelle effektiviteten. Les mer om 
hvordan dette her: 
Les saken her >

Hører Bitcoin hjemme i balansen din?
I løpet av 2020 har flere selskap begynt å 
allokere mer penger til digitale eiendeler og 
kryptovaluta, og med dette gått litt bort fra 
konvensjonelle investeringer. I forbindelse 
med dette er det flere ting en CFO bør 
tenke over. Hva innebærer, og hva er 
hensikten, med slike investeringer? Hva er 
fordeler og eventuelle risikomomenter? Les 
mer om dette her:
Les saken her >

Fremtidens Chief Sustainability Officer
ører Bitcoin hjemme i balansen din?
Stadig flere bedrifter velger å ansette en 
såkalt Chief Sustainability Officer (CSO). 
Deloitte har sammen med Institute of 
International Finance utforsket hvorvidt 
CSOer kan spille en viktig rolle i å håndtere 
muligheter så vel som risikoer knyttet til 
bærekraft. Et vesentlig funn i rapporten 
er at selskaper som allerede har en CSO 
med tilhørende ansvar og bredt mandat 
ser klare fordeler i å ha noen i ledelsen 
som er en såkalt «sense-maker in chief». 
Rapporten fremhever også viktigheten 
av å ha strategiske tenkere som klarer å 
mobilisere og tydeliggjøre effektene for 
virksomheten i en verden hvor endringer 
skjer med stadig høyere tempo, volum og 
kompleksitet.
Les saken her >

Undersøkelse viser at virksomheter 
som planlegger og investerer i påvente 
av disruptive hendelser kommer 
styrket ut av krisen
Basert på svar fra over 2 000 CXOs 
i 21 land, har Deloitte undersøkt 
hvorvidt virksomheter som planlegger 
og investerer i påvente av disruptive 
hendelser er bedre rustet til å stå imot 
de uventede hendelsene. Svarene 
viser at viktigheten av kortsiktige og 
langsiktige mål kombinert med en allsidig 
arbeidsstyrke som evner å tilpasse seg 
plutselige endringer i arbeidshverdagen 
er essensielle for å kapitalisere på nye 
muligheter. Undersøkelsen fremhever også 
viktigheten av å fjerne potensielle siloer. 
Undersøkelsen ble gjennomført i lys av den 
pågående pandemien, men klimaendringer 
anses å være sammenlignbart eller enda 
mer omfattende, og derfor også like 
relevant. 
Les saken her >
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