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Η παγκόσμια έρευνα HSBC Navigator αποκαλύπτει ότι οι επιχειρήσεις 

θέτουν πλέον ως προτεραιότητα την ανθεκτικότητά τους 

 

Οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο προβαίνουν σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο 
λειτουργίας τους αφού αρκετές διαπίστωσαν ότι τα πλάνα έκτακτης ανάγκης τους δεν 
αποδείχτηκαν επαρκή για να αντιμετωπίσουν την πανδημία του COVID-19. 

Η φετινή μελέτη του τομέα Επιχειρηματικής Τραπεζικής της HSBC “HSBC Navigator” με τίτλο 
“Building Back Better”, βασίζεται σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 2.600 
εταιρείες από 14 χώρες και γεωγραφικές περιφέρειες. Η έρευνα δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις 
παραμέλησαν τον προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης σε βασικούς τομείς όπως η τεχνολογία, 
τα χρηματοοικονομικά και η βιωσιμότητα πριν την κρίση. Μάλιστα, σχεδόν οι μισές (47%) 
υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να έχουν κάνει περισσότερα για να προετοιμαστούν για τις 
προκλήσεις που προέκυψαν τους τελευταίους μήνες.  

Για ορισμένους από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, η μετάβαση στην εξ αποστάσεως 
εργασία ανέδειξε αδυναμίες στην προετοιμασία που είχαν κάνει ώστε να εξασφαλίσουν την 
επιχειρηματική τους συνέχεια. Λιγότεροι από τρεις στους πέντε ερωτώμενους (57%) δήλωσαν 
ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαν δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην τεχνολογία, 
προκειμένου να βελτιώσουν την επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα. Η διατήρηση των ταμειακών 
ροών αποτέλεσε επίσης μια πρόκληση, καθώς μόνο 44% των συμμετεχόντων στην έρευνα 
δήλωσαν ότι είχαν δώσει προτεραιότητα σε κινήσεις για την ενίσχυση της οικονομικής τους 
κατάστασης.  

Η κρίση ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) 
έχουν ήδη τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις 
(44%) θα τροποποιήσουν περαιτέρω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, είτε διαφοροποιώντας 
(33%), είτε περιορίζοντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους (17%) ώστε να γίνουν πιο 
εξειδικευμένες  

Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, τα επιχειρηματικά σχέδια απαιτούν πιο ευέλικτη διευθέτηση 

του προσωπικού και των γραφείων με μεγαλύτερη εστίαση στην τεχνολογία και τη βιωσιμότητα. 

Τα βασικά ευρήματα συμπεριλαμβάνουν: 

 Μείωση της χρήσης ακινήτων: 38% των συμμετεχόντων στην έρευνα επανεξετάζουν 
το αποτύπωμά τους ως προς τη χρήση γραφείων και των χώρων παραγωγής. Το 29% 
εκτιμούν ότι θα μειώσουν τους χώρους των γραφείων τους.  

 Πιο ευέλικτες συνθήκες εργασίας: Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (69%) των 
ερωτώμενων πιστεύουν ότι η ευέλικτη εργασία θα γίνει συνήθης πρακτική και ένα τρίτο 
εξ αυτών (34%) εκτιμούν ότι θα περιορίσουν τα αεροπορικά ταξίδια. 

 Η κρισιμότητα της τεχνολογίας: έξι στους δέκα (61%) πιστεύουν ότι η εξ 
αποστάσεως συνεργασία θα καταστεί τυπική πρακτική τα επόμενα δύο χρόνια, με το 
57% να δηλώνει ότι οι εικονικές συναντήσεις –εσωτερικές και εξωτερικές– ήρθαν για 
να μείνουν ακόμα και μετά την άρση των περιορισμών. 

 Η βιωσιμότητα θα ενισχύσει την ανάκαμψη: περισσότεροι από εννέα στους δέκα 
(91%) στοχεύουν σε μια καλύτερη ανοικοδόμηση επανασχεδιάζοντας τις επιχειρήσεις 
τους, ώστε να είναι πιο βιώσιμες, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (27%) σκοπεύουν να κάνουν 
τις αλυσίδες εφοδιασμού τους περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμες τα επόμενα δύο 
χρόνια.  

Ο Peter Yeates, CEO της HSBC Ελλάδας σχολίασε: «Η μακροχρόνια χρηματοοικονομική 

κρίση στην Ελλάδα ‘δίδαξε’ τις επιχειρήσεις στη χώρα τον τρόπο για να αντιμετωπίζουν 

πρωτόγνωρες καταστάσεις. Έτσι, η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων κατάφεραν να 

προσαρμοστούν πολύ γρήγορα στο νέο περιβάλλον, μετά το ξέσπασμα του COVID-19. Η 

πρόσφατη πανδημία απέδειξε πόσο ευπροσάρμοστοι μπορούμε να γίνουμε όταν απαιτείται 

Δελτίο Τύπου 

https://www.business.hsbc.com/navigator/resilience-report
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άμεση αντίδραση. Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας HSBC Navigator ανέδειξαν ότι πολλές 

επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο θέτουν πλέον ως προτεραιότητα την ανθεκτικότητά τους. 

Η ιστορία δείχνει ότι οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να αποτύχουν όταν εξέρχονται από την 

κρίση παρά κατά τη διάρκειά της. Συνεπώς, είναι κρίσιμο οι ηγέτες να συνεχίσουν να προωθούν 

τις προσπάθειες, ώστε να καταστούν οι επιχειρήσεις τους πιο ανθεκτικές».  

Η έρευνα της HSBC επισημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις οφείλουν την επιβίωσή τους στη 

μεταξύ τους συνεργασία κατά τη διάρκεια της κρίσης:  

 Κατά το τελευταίο εξάμηνο, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (93%) έχουν στηρίξει τους 
συνεργάτες τους με τις μεγαλύτερες εταιρείες να υποστηρίζουν συχνότερα μικρότερους 
παίκτες.  

 Σχεδόν έξι στους δέκα (58%) έχουν μοιραστεί πληροφορίες (25%), τεχνογνωσία (24%) 
ή τις εγκαταστάσεις τους (13%) και περίπου το ένα τέταρτο (26%) έχουν δώσει 
συμβουλές. 

 40% έχουν συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να καταφέρουν να 
φτάσουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους στους πελάτες τους. 

Πάντως, παρά το γεγονός ότι η συνεργασία βοήθησε να συνεχιστεί το εμπόριο κατά τη διάρκεια 

της κρίσης, οι επιχειρήσεις βλέπουν πολλές προκλήσεις στο μέλλον καθώς επιδιώκουν να 

καταστούν πιο ανθεκτικές κατά τους επόμενους έξι μήνες. Οι αδυναμίες στις δομές που 

αφορούν στα χρηματοοικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό αναφέρθηκαν ως τα βασικά 

εμπόδια για την αλλαγή από τα από τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων (62%), με το ένα τρίτο 

(31%) να αγωνίζεται να διατηρήσει επαρκείς ταμειακές ροές. Επιπλέον, το ένα τρίτο των 

επιχειρήσεων (33%) βλέπει το χαμηλό ηθικό των εργαζομένων ως εμπόδιο στην οικοδόμηση 

ανθεκτικότητας στο άμεσο μέλλον. 

Η έρευνα εντοπίζει μια σειρά αλλαγών στις εφοδιαστικές αλυσίδες στις οποίες εκτιμούν ότι θα 

προβούν οι επιχειρήσεις κατά την επόμενη διετία ούτως ώστε να ενισχύσουν τη διαφάνεια και 

την ασφάλειά τους: 

 Τρεις στους δέκα (29%) θέλουν να διαφοροποιήσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα και 
να εργαστούν με περισσότερους συνεργάτες, με το ένα τέταρτο (26%) να επιθυμεί να 
δουλέψει με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πιο σταθερές αγορές. 

 Αντίθετα, το ένα τρίτο σχεδιάζουν να περιορίσουν την εφοδιαστική αλυσίδα τους 
προκειμένου να μειώσουν το ρίσκο.  

 Πάνω από τα δύο τρίτα (67%) σχεδιάζουν να ενισχύσουν την ασφάλεια της 
εφοδιαστικής τους αλυσίδας εντοπίζοντας και διασφαλίζοντας τους κρίσιμους 
προμηθευτές τους. Τρεις στους στα δέκα (31%) σχεδιάζουν να επανεξετάσουν την 
ικανότητα των προμηθευτών τους να αντεπεξέλθουν σε πιθανές μελλοντικές έκτακτες 
ανάγκες. 

      

Τέλος 

 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες:  

HSBC Navigator:  

Η έρευνα Navigator πραγματοποιήθηκε από την Kantar για λογαριασμό της HSBC. Περιλαμβάνει τις 

απαντήσεις από υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε 2.604 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από 

ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ασκούν επιρροή στη στρατηγική 

κατεύθυνση της επιχείρησής τους και έχουν διάφορους ρόλους: όπως στελέχη που ανήκουν στη λεγόμενη 

C-suite, υπεύθυνοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προμηθειών, εφοδιαστικών αλυσίδων, πωλήσεων 

και μάρκετινγκ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 14 αγορές μεταξύ 28 Απριλίου και 12 Μαΐου 2020.  

 Αμερική: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ 

 Ασία Ειρηνικός: Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ινδονησία, Ηπειρωτική Κίνα, Μαλαισία, 
Σιγκαπούρη 

 Ευρώπη: Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο  

https://www.business.hsbc.com/navigator
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 Μέση Ανατολή Βόρεια Αφρική: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

 

Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν προκειμένου να είναι αντιπροσωπευτικά του όγκου των διεθνών 

συναλλαγών κάθε αγοράς (στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την περίοδο 2017-2018). 

 

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 1,4 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: https://www.hsbc.com/who-we-are/our-

businesses-and-customers/commercial-banking 

 

Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο Όμιλος 

εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες σε 64 χώρες και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη 

Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.92 δις 

δολάρια ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου 2020, 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. 

 

#Τέλος όλα# 

https://www.hsbc.com/who-we-are/our-businesses-and-customers/commercial-banking
https://www.hsbc.com/who-we-are/our-businesses-and-customers/commercial-banking

