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Οι επιχειρήσεις αλλάζουν ρότα καθώς οι ισχυροί «ενάντιοι άνεμοι» από 

τις πολιτικές εξελίξεις απειλούν το παγκόσμιο εμπόριο 
 

Οι επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες για το μέλλον τους, χάρη στην αυξημένη καταναλωτική ζήτηση 
και τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, αλλά αναθεωρούν τις στρατηγικές τους καθώς ο 
προστατευτισμός έχει αντίκτυπο στις προοπτικές του διεθνούς εμπορίου, αποκαλύπτει η νέα 
έρευνα της HSBC με τίτλο “Navigator: Now next and how for business” στην οποία συμμετείχαν 
εκπρόσωποι από περισσότερες από 8.500 εταιρείες. 

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα (78%) των επιχειρήσεων παγκοσμίως εκτιμούν θετικά το 
εμπορικό περιβάλλον, με το ποσοστό να ανέρχεται σε 86% στις χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ασίας και σε 82% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη μελέτη που καλύπτει συνολικά 34 
αγορές. Περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (35%) αναμένει πως η αύξηση της 
κατανάλωσης θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα ανάπτυξης για το επόμενο έτος. Παρόμοια 
είναι τα ποσοστά των εταιρειών (33%) που εστιάζουν στο οικονομικό περιβάλλον και την 
τεχνολογία (32%) για να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους ή να αναπτύξουν νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες.  
 
Ταυτόχρονα, όμως, οι «ισχυροί ενάντιοι άνεμοι» από τις πολιτικές εξελίξεις φαίνεται να 
ενισχύονται με το 63% των εταιρειών να δηλώνει ότι πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις αυξάνουν τον 
προστατευτισμό των οικονομιών τους, ποσοστό αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το πρώτο 
τρίμηνο του 2018. Για αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρούν τις προοπτικές της εταιρείας 
τους αρνητικές, οι δασμοί και η κρίση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας είναι οι κύριες αιτίες 
της απαισιοδοξίας (31%). Το κόστος των δασμών αποτελεί τον κύριο λόγο ανησυχίας για αυτές 
τις Αμερικάνικες εταιρείες που δηλώνουν απαισιόδοξες, ενώ για τις εταιρείες από την 
ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ η πολιτική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας είναι ο βασικός λόγος 
προβληματισμού (65% και 53% αντίστοιχα).  Οι ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις ανησυχούν 
περισσότερο τις επιχειρήσεις στη Ρωσία (46%), τη Γερμανία (39%) και την Τουρκία (36%).   
 
Αντιδρώντας σε αυτές τις παραμέτρους, πολλές εταιρείες στρέφονται προς τις εμπορικές 
ευκαιρίες εντός της γεωγραφικής περιφέρειας στην οποία ανήκουν και όχι στις δια-
περιφερειακές σχέσεις. Όταν ερωτήθηκαν ποιές είναι οι βασικές αγορές στις οποίες θα 
εστιάσουν μελλοντικά για την εμπορική τους ανάπτυξη, το ποσοστό των Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που απάντησαν στις αγορές της Ασίας μειώθηκε από 30% το πρώτο τρίμηνο του 
έτους σε 18% σήμερα. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις από τη Βόρεια Αμερική που ανέφεραν στην 
Ασία μειώθηκαν από 43% σε 30%. Παρομοίως, το ποσοστό των Ασιατικών εταιρειών που 
απάντησαν ότι προτεραιότητά τους είναι οι αγορές της Βόρειας Αμερικής σημείωσε πτώση 10 
ποσοστιαίων μονάδων (από 44% σε 34%). Ταυτόχρονα, περισσότερες Βορειοαμερικανικές 
εταιρείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν τις εμπορικές τους συναλλαγές εντός της γεωγραφικής 
τους περιφέρειας (+5 ποσοστιαίες μονάδες, σε ποσοστό 38%), ενώ περισσότερες εταιρείες 
που ανήκουν στην περιφέρεια της Ασίας και του Ειρηνικού εξετάζουν την Κίνα ως μελλοντική 
αγορά-στόχο (+ 4 ποσοστιαίες μονάδες έως 16%). 
 
O Noel Quinn, Chief Executive of Global Commercial Banking της HSBC, τόνισε: «Οι 
επιχειρήσεις παραμένουν θετικές αλλά στέλνουν το μήνυμα στους υπεύθυνους χάραξης των 
πολιτικών ότι ο προστατευτισμός τις ανησυχεί και περιορίζει τη διάθεσή τους να αναπτυχθούν 
μέσω του διεθνούς εμπορίου. Μερικές επιχειρήσεις αναζητούν ευκαιρίες πιο κοντά στην έδρα 
τους και πολλές προσαρμόζουν τη στρατηγική τους προσέγγιση, ώστε να είναι έτοιμες για το 



μέλλον. Αναμένουμε ότι η τεχνολογία, η ψηφιοποήση και τα δεδομένα θα διαδραματίζουν έναν 
ολοένα και σημαντικότερο στρατηγικό ρόλο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να προσελκύσουν νέους πελάτες και να μειώσουν το κόστος 
τους βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα τους». 
 
Η έρευνα Navigator δείχνει, επίσης, ότι περισσότερες από τις μισές εταιρείες (51%) αναμένουν 
ότι οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, εφόσον ισχύουν στη χώρα και στον κλάδο όπου 
δραστηριοποιούνται, θα τους ωφελήσουν τα επόμενα τρία χρόνια. Οι συμφωνίες ελεύθερου 
εμπορίου είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις αναδυόμενες αγορές, καθώς το 60% των 
επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες αναμένει ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο, με το αντίστοιχο 
ποσοστό στις αναπτυγμένες αγορές να είναι 45%. 
 
Η ίδια απόκλιση παρατηρείται επίσης στις απόψεις για τον αντίκτυπο του νέου κανονιστικού 
πλαισίου στο εμπόριο. Οι επιχειρήσεις στην Ιρλανδία (61%), τις ΗΠΑ (44%), τη Σιγκαπούρη 
(40%) και την Κίνα (37%) ανησυχούν για την αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που 
αυξάνει το κόστους τους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες στο Βιετνάμ (45%), την Ταϊλάνδη 
(43%), την Ινδία (39%) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (37%) πιστεύουν ότι οι κανονισμοί 
θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 
 
Όταν ερωτήθηκαν για τους βασικούς παράγοντες της ανάπτυξης που βρίσκονται στον άμεσο 
έλεγχό τους, οι επιχειρήσεις ανέφεραν ως βασικές προτεραιότητες κατά τα τελευταία δύο έτη 
την επέκταση σε νέες αγορές (28%) και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών (25%). 
Όσον αφορά στα επόμενα δύο χρόνια, η πρώτη τους προτεραιότητα (31%) είναι η αύξηση του 
μεριδίου της αγοράς τους, ακολουθούμενη από την έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την 
αύξηση της παραγωγικότητας (29%). 
 
Εδώ η τεχνολογία παίζει ρόλο-κλειδί. Το 22% των επιχειρήσεων έχει επενδύσει στην έρευνα 
και την τεχνολογία την τελευταία διετία και τα τρία τέταρτα (75%) αναλύουν διάφορους τύπους 
δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους απόδοση. Το 26% των 
ερωτηθέντων ανέφερε το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης ως τον κύριο λόγο για να επιλέξουν 
κάποιον προμηθευτή, μετά το κόστος και την ποιότητα των προϊόντων τους.  
 
 
 
Σημειώσεις προς τους Συντάκτες 
  
HSBC Navigator: Now, next and how for business  
Η αναφορά της HSBC “Navigator” περιλαμβάνει μια παγκόσμια έρευνα που εξετάζει το 
επιχειρηματικό κλίμα και τις απόψεις 8.650 υπεύθυνων λήψης αποφάσεων επιχειρήσεων από 
34 αγορές για την εμπορική δραστηριότητα και την επιχειρηματική τους ανάπτυξη  Η έρευνα 
διεξήχθη από την Kantar TNS για λογαριασμό της HSBC μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 
2018. 
 
Η έρευνα Navigator της HSBC βοηθά τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες και 
να λαμβάνουν αποφάσεις για το μέλλον, κατανοώντας τις προοπτικές για το διεθνές εμπόριο. 
 
Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση εδώ: www.business.hsbc.com/trade-navigator 
 

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 πελάτες σε 53 αγορές. Οι πελάτες της 



Επιχειρηματικής Τραπεζικής της HSBC είναι 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:  

www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-network/commercial-banking. 

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 3.800 γραφεία σε 66 χώρες και 
γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση 
Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.603δις δολάρια ΗΠΑ στις 30 
Σεπτεμβρίου 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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