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Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα 
της διαχείρισης κινδύνων 

 
Η πλειοψηφία των Οικονομικών Διευθυντών (CFOs) υποστηρίζει ότι τα κέρδη της εταιρείας 
τους μειώθηκαν κατά τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω μη-αντιστάθμισης του συναλλαγματικού 
κινδύνου1, σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 200 CFOs και περίπου 
300 Treasurers. 
 
Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την HSBC και την FT Remark, δείχνει ότι 
περισσότεροι από τους μισούς CFOs πιστεύουν ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος αποτελεί για 
την εταιρεία τους τον δυσκολότερα αντιμετωπίσιμο κίνδυνο. Οι ανησυχίες αυτές 
αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη μεταβλητότητα των νομισμάτων σε μια περιόδο 
μακροοικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.  
 
Ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων επιτοκίων σε πολλές χώρες έχει, επίσης, επιπτώσεις στα 
κέρδη των επιχειρήσεων. Το 60% όλων των CFOs ανέφερε ότι τα επιτόκια είχαν αντίκτυπο στα 
κέρδη τους και το 70% των CFOs στην Αμερική υποστήριξαν ότι η εταιρεία τους υπέστη ζημιά 
λόγω των αυξανόμενων επιτοκίων. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί από τους CFOs τόνισαν ότι ο 
κίνδυνος που σχετίζεται με τα επιτόκια είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να διαχειριστούν 
αποτελεσματικά.   
 
«Η έρευνα αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι για τις εταιρείες να διαθέτουν ισχυρούς 
μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τους το οικονομικό ρίσκο που 
συνεπάγεται η αναποτελεσματική διαχείρισή τους, ειδικά σ’ ένα ολοένα και πιο αβέβαιο 
περιβάλλον», δήλωσε ο Frederic Boillereau, Head of Global FX & Commodities και Head of 
Global Markets Corporate Services της HSBC. 
 
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι καθώς οι CFOs βλέπουν το δικό τους ρόλο να εξελίσσεται 
σε συνεργάτη του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας τους, ζητούν ολοένα και περισσότερο 
από τους επικεφαλής του τμήματος Treasury υποστήριξη σε στρατηγικά θέματα.  
 
Ενώ το 73% των οικονομικών διευθυντών αναφέρει ότι ο ρόλος του Treasurer της εταιρείας 
τους έχει ενισχυθεί, το 57% δεν έχει ακόμη πλήρη εμπιστοσύνη ότι ο Treasurer διαθέτει τις 
απαιτούμενες δεξιότητες για να ανταποκριθεί σ’ αυτό το νέο ρόλο. 
 
Η δουλειά γίνεται ακόμα πιο απαιτητική για τους Treasurers, καθώς πρέπει να διαχειριστούν 
νέες προκλήσεις, με το 53% αυτών να δηλώνει ότι οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών θα έχουν σημαντική επίδραση στη στρατηγική διαχείρισης 
κινδύνων των επιχειρήσεων τα επόμενα τρία χρόνια. 
 
Ενώ το 57% των treasurers θέλει να ενισχύσει τις γνώσεις της ομάδας του σε θέματα 
διαχείρισης κινδύνου, μόνο το 32% των CFOs έχουν ενισχύσει το τμήμα Treasury τα τελευταία 
2 χρόνια. Πάντως, υπάρχει η αισιοδοξία ότι το αίτημά τους εισακούεται, με τα δύο τρίτα των 
CFOs να αναμένουν ότι θα ενισχύσουν τα επόμενα δύο χρόνια τα τμήματα Treasury των 
επιχειρήσεών τους.  
 
Η ψηφιοποίηση των τμημάτων του Treasury θεωρείται μια τάση που μπορεί να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου τους. Το 59% των Treasurers 
αναφέρει ότι η ψηφιοποίηση αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη στρατηγική 
διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησής τους κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Το 57% λέει ότι 
σκοπεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες της ομάδας του στον τομέα της ψηφιοποιήσης.   
 
«Οι Τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις επιδιώξεις τους, 
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης κινδύνου, αναπτύσσοντας ψηφιακά 
εργαλεία και παρέχοντας στρατηγικές πληροφορίες τις οποίες έχουν αποκομίσει μέσα από 



βαθειά γνώση τόσο των τοπικών όσο και των παγκόσμιων αγορών». Δήλωσε ο RahulBadhwar, 
Head of Global Markets Corporate Services, Public Side της HSBC.  
 
170% των CFO υποστηρίζουν ότι η εταιρεία τους σημείωσε μικρότερα κέρδη εξαιτίας μη-αντιστάθμισης του 
συναλλαγματικού κινδύνου που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. 
 
 
 
Σημειώσεις προς τους συντάκτεσ: 
 
About the survey:  
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περίληψη των ευρυμάτων της έρευνας.  
 
Μεθοδολογία: Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, η HSBC και η FT Remark πραγματοποίησαν δύο 
ξεχωριστές έρευνες. Η FT Remark ρώτησε 200 CFOs ή ισοδύναμα στελέχη (το πιο υψηλόβαθμο μέλος 
του οικονομικού τμήματος) πολυεθνικών επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων της οικονομίας. Οι μισές από 
αυτές τις επιχειρήσεις είχαν ετήσια έσοδα 1-5 δις. δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι υπόλοιπες 100 είχαν έσοδα άνω 
των 5 δις. δολαρίων. Σε καθεμία από αυτές τις δύο ομάδες, 40 ερωτώμενοι προέρχονταν από τη 
γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ), 30 από την Αμερική και 30 
από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Στην έρευνα της HSBC συμμετείχαν 296 υψηλόβαθμοι επαγγελματίες 
από πολυεθνικές εταιρείες διαφόρων κλάδων της οικονομίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, 
με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και δίηρκησε έξι εβδομάδες. Το 68% των συμμετεχόντων προήλθε 
από την περιοχή της ΕΜΕΑ , 23% από την περιοχή Ασίας Ειρηνικού Αυστραλίας και Κίνας και 9% από 
την Αμερική. Περίπου το 39% των συμμετεχόντων προέρχονταν από επιχειρήσεις με έσοδα μικρότερα 
από 1 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος, 31% σημείωσαν έσοδα από 1-5 
δισ δολάρια και 30% άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
 
 
 
Σχετικά με την FT Remark:  
Η FT Remark διεξάγει κατά παραγγελία έρευνες, μελετώντας τις σκέψεις και τις απόψεις βασικών 
τμημάτων του κοινού, τις οποίες χρησιμοποιεί στη συνέχεια ως βάση για να διαμορφώσει καμπάνιες για 
πρωτοποριακές ιδέες σε πολλαπλές πλατφόρμες. Οι έρευνες της FT Remark πραγματοποιούνται από 
την Acuris Studios, μια εταιρεία της Acuris.  
 
HSBC Holdings plc 
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 που ξεπέρασε τα 2.652δις δολάρια ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου 2018, 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. 
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http://www.gbm.hsbc.com/-/media/gbm/solutions/attachments/rethinking-treasury-summary.pdf

