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Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος της ενίσχυσης του προστατευτισμού, ωστόσο είναι 
αισιόδοξες για τις προοπτικές των διεθνών δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με μια νέα έρευνα 
της HSBC με τίτλο, ‘Navigator: Now, next and how for business’.  
 
Από τις 6.000 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα παγκοσμίως, τρεις στις πέντε (61%) 
πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις αρχίζουν να γίνονται πιο προστατευτικές για τις οικονομίες τους. 
Αυτή η αίσθηση είναι εντονότερη στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις γεωγραφικές 
περιφέρειες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (70%) και της Ασίας-Ειρηνικού (68%). 
Στις ΗΠΑ, 61% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ο προστατευτισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενώ 
οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα από την Ευρώπη, συμμερίζονται αυτήν την άποψη.  
 
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναζητά περιφερειακούς εταίρους προκειμένου να 
δημιουργήσει εμπορικές ευκαιρίες. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) του διεθνούς εμπορίου στην 
Ευρώπη και την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού πραγματοποιείται εντός της ίδιας γεωγραφικής 
περιφέρειας. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί με προτεραιότητα στις εμπορικές σχέσεις 
εντός της γεωγραφικής περιφέρειας όπου έχουν έδρα οι επιχειρήσεις για τα επόμενα τρία έως 
πέντε χρόνια. Όσον αφορά στις κυβερνητικές πολιτικές, οι ενέργειες που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των περιφερειακών δεσμών, όπως η πρωτοβουλία της Κίνας για τη δημιουργία του 
νέου δρόμου του μεταξιού (Belt and Road) (40%) και η στρατηγική ASEAN 2025 (37%), 
αναφέρθηκαν πιο συχνά για τον θετικό αντίκτυπο που έχουν στη δραστηριοποίηση των 
επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.  
 
Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, με περισσότερες από τρεις στις τέσσερις 
(77%) να δηλώνουν αισιόδοξες για τις διεθνείς επιχειρηματικές τους προοπτικές και να 
αναμένουν αύξηση των εμπορικών τους συναλλαγών κατά το επόμενο έτος. Οι λόγοι αυτής 
της αισιοδοξίας περιλαμβάνουν την αύξηση της ζήτησης προϊόντων από τους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις (33%), τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες (31%) και την αύξηση της χρήσης 
της τεχνολογίας (22%). 
  
Ο Noel Quinn, Chief Executive, Global Commercial Banking, της HSBC, τόνισε: «Γενικώς, οι 
επιχειρήσεις επιδεικνύουν αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με το μεταβαλλόμενο τοπίο των πολιτικών που σχετίζονται με το 
εμπόριο. Συνεχίζουν να προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα, και τις συνεργασίες τους 
προκειμένου να συμμετάσχουν στις μεταβαλλόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι στρατηγικές 
συμπεριλαμβάνουν την αύξηση του περιφερειακού εμπορίου, την ίδρυση κοινοπραξιών ή 
τοπικών θυγατρικών σε περισσότερες αγορές, την εκμετάλλευση των καταναλωτικών τάσεων 
και των ψηφιακών τεχνολογιών. Η ενίσχυση του προστατευτισμού δεν μειώνει την αισιοδοξία 
των επιχειρήσεων παγκοσμίως, αλλά προκαλεί ανησυχία σχετικά με το κόστος της διεξαγωγής 
διεθνούς εμπορίου και της δραστηριοποίησης στο εξωτερικό. Αφιερώνοντας χρόνο στο να 
κατανοήσουν τις νέες κινητήριες δυνάμεις αλλά και τα εμπόδια για το εμπόριο, οι ηγέτες των 
επιχειρήσεων μπορούν να εντοπίσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες και να λάβουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους». 
 
Η οικονομική ανάλυση επιβεβαιώνει την αυτοπεποίθηση των επιχειρήσεων, καθώς δείχνει 
αύξηση της τάξης του 7% της αξίας του εμπορίου για το 2018 (αγαθά και υπηρεσίες μαζί). Οι 
προβλέψεις της Oxford Economics για λογαριασμό της HSBC δείχνουν ότι οι οικονομικοί 
δείκτες στους οποίους βασίζεται αυτή η εκτίμηση συμπεριλαμβάνουν την ανάκαμψη τόσο των 
επενδύσεων όσο και της καταναλωτικής ζήτησης, το ασθενέστερο δολάριο και την ανάκαμψη 
της Ευρωζώνης.  
 
Η Ελένη Βρεττού, Managing Director, Head of Wholesale Banking της HSBC Ελλάδας 
δήλωσε: «Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο παραμένουν αισιόδοξες για 
τις προοπτικές του διεθνούς εμπορίου, παρά την πρόσφατη άνοδο του προστατευτισμού. Για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις η επέκταση πέρα από τα σύνορα της χώρας μας είναι αναγκαία και 



ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες διεθνείς τάσεις. Η έρευνά μας 
αποκαλύπτει ότι ένας από τους βασικούς τομείς εστίασης για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο είναι η αποτελεσματική χρήση της νέας τεχνολογίας, 
όχι μόνο στην παραγωγική τους διαδικασία αλλά και στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Οι 
ελληνικές εταιρείες πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα τάση και να εκμεταλλευτούν την 
ψηφιακή επανάσταση, εάν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο σημερινό περιβάλλον». 
 
 
 
Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
 
HSBC Navigator: Now, next and how for business  
Η HSBC Navigator είναι η πιο αναλυτική μελέτη για το παγκόσμιο εμπόριο και την επιχειρηματική 
εμπιστοσύνη. Συνδυάζει μια οικονομική πρόβλεψη για το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο διμερές 
εμπόριο εισαγωγών/εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σε 25 αγορές (από την Oxford Economics) με μια 
παγκόσμια έρευνα που αξιολογεί το επιχειρηματικό κλίμα και τις προσδοκίες για την εμπορική 
δραστηριότητα και την επιχειρηματική ανάπτυξη από την Kantar TNS.  
Η μελέτη της HSBC Navigator βοηθάει τις επιχειρήσεις να αδράξουν νέες ευκαιρίες και να πάρουν 
αποφάσεις για το μέλλον κατανοώντας τις μελλοντικές προοπτικές του διεθνούς εμπορίου.   
 
Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη μελέτη ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
www.business.hsbc.com/trade-navigator 
 
 
 
Μπορούμε επίσης να παρέχουμε επιπλέον δεδομένα και πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα:  
 

1. Εμπόριο Υπηρεσιών: Το μερίδιο του κλάδου των υπηρεσιών στο συνολικό παγκόσμιο εμπόριο 
εξακολουθεί να αυξάνεται. Τρεις στις πέντε (61%) επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες για την ανάπτυξη του 
κλάδου των υπηρεσιών τους και βραχυπρόθεσμα πιστεύουν ότι η επέκταση σε νέες αγορές (32%) και σε 
νέους τομείς υπηρεσιών (24%) καθώς και η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου (24%) θα οδηγήσουν σε 
αυτή την ανάπτυξη. Ο συνδυασμός αγαθών και υπηρεσιών εξελίσσεται επίσης και η διάκριση μεταξύ των 
δύο μπορεί να γίνει ακόμα λιγότερο ευκρινής.  

 
2. Εμπορική πολιτική – η οπτική των επιχειρήσεων: Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να χάνουν 

σημαντικές ευκαιρίες καθώς εστιάζουν στις αναπτυξιακές και εμπορικές πολιτικές της εντός της 
γεωγραφικής τους περιφέρειάς αλλά και επειδή δεν γνωρίζουν το ευρύτερο περιβάλλον της παγκόσμιας 
εμπορικής πολιτικής. Οι πρωτοβουλίες Belt and Road και ΑSEAN 2025 παίρνουν τη σημαντικότερη ψήφο 
εμπιστοσύνης από τους ηγέτες των επιχειρήσεων 

 
3. Η οικονομική πρόβλεψη για το εμπόριο: Οι οικονομικές τάσεις αποκαλύπτουν αισιόδοξες 

προοπτικές για την ανάπτυξη. Η παγκόσμια ανάπτυξη του εμπορίου ανέκαμψε πέρυσι- με τον όγκο του 
εμπορίου αγαθών να αυξάνεται 1,4 φορές ταχύτερα από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Αύτη η δυναμική 
προβλέπεται να συνεχιστεί με την αξία του εμπορίου (αγαθών και υπηρεσιών) να αυξάνεται κατά 7% το 
2018 (1,2*ΑΕΠ κατ’ όγκο). Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευμενή οικονομική συγκυρία 
υιοθετώντας πολιτικές που θα προωθήσουν το εμπόριο.  
 
 
 
Η Επιχειρηματική Τραπεζική της HSBC (HSBC Commercial Banking) 

Για περισσότερα από 150 χρόνια, βρισκόμαστε όπου βρίσκεται η ανάπτυξη φέρνοντας τους πελάτες μας 
κοντά στις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Σήμερα, η Επιχειρηματική Τραπεζική της HSBC εξυπηρετεί περίπου 
1,7 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε 53 αγορές. Η φύση αυτών των επιχειρήσεων ποικίλει από μικρές 
εταιρείες που εστιάζουν στις εγχώριες αγορές τους μέχρι και μεγάλες πολυεθνικές που 
δραστηριοποιούνται διεθνώς.  

Είτε πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης, χρηματοδότηση εμπορίου είτε για διαχείριση διαθεσίμων, παρέχουμε 
τα εργαλεία και τη γνώση που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να ευδοκιμήσουν.  

Παρέχουμε στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε ένα γεωγραφικό δίκτυο που καλύπτει πάνω από το 90% του 
παγκόσμιου εμπορίου και των κεφαλαιακών ροών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: 

 

Ο Όμιλος HSBC 

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο Όμιλος 
εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο από περίπου 3.900 γραφεία σε 67 χώρες και γεωγραφικές περιοχές 
στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό 

http://www.business.hsbc.com/trade-navigator


που ξεπέρασε τα 2.522δις δολάρια ΗΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η HSBC είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες.  

 

Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή συμβουλή 
για την αγορά ή την πώληση καταθέσεων, χρεογράφων, αγαθών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών ή επενδυτικής συμφωνίας. Η HSBC France, Athens Branch δεν συμβουλεύει με το παρόν, δεν 
δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την απόφαση του αναγνώστη 
που τυχόν βασίστηκε στην ενημέρωση αυτή. 

 
 

 


