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Deloitte: Έντονο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον
των επιχειρήσεων εκφράζουν οι Οικονομικοί
Διευθυντές εταιρειών στην Ελλάδα
•
•
•

82% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει τα επίπεδα αβεβαιότητας στην αγορά εξαιρετικά
υψηλά
82% των CFOs δηλώνει πως η τρέχουσα περίοδος δεν είναι ιδανική για να πάρει
επιχειρηματικά ρίσκα η εταιρεία τους
Την υιοθέτηση κοινών οικονομικών και πολιτικών πρακτικών για την Ε.Ε, υποστηρίζει
το 80% των CFOs στην Ελλάδα

Αθήνα, 18 Μαΐου 2017 – Τον έντονο προβληματισμό τους για την επόμενη μέρα της
οικονομίας και της αγοράς στην Ελλάδα, εκφράζουν οι Οικονομικοί Διευθυντές
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χώρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή έρευνα
CFO της Deloitte για το πρώτο τρίμηνο του 2017, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα που
έρχονται από την υπόλοιπη Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής έρευνας που διεξάγει η Deloitte
με την συμμετοχή 1.580 CFOs (Οικονομικοί Διευθυντές) από 19 ευρωπαϊκές
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, η ανασφάλεια για το μέλλον της
οικονομίας στην χώρα παραμένει έκδηλη, με τον Μ.Ο των απαντήσεων να εκφράζει
την απαισιοδοξία που υπάρχει αναφορικά με τις οικονομικές προοπτικές των
εταιρειών στην Ελλάδα, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
Στην ερώτηση «Πώς θα χαρακτηρίζατε τα επίπεδα της οικονομικής αβεβαιότητας
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις», 82% των ερωτηθέντων από την ελληνική
αγορά απάντησε «εξαιρετικά υψηλά», ενώ αναφορικά με το αν η τρέχουσα
περίοδος είναι κατάλληλη ώστε να πάρει μια εταιρεία επιχειρηματικά ρίσκα, 82%
των CFOs απάντησε αρνητικά. Παράλληλα, το 80% των CFOs στην Ελλάδα
υποστηρίζει την υιοθέτηση κοινών οικονομικών και πολιτικών πρακτικών στην
Ε.Ε.
Την ίδια στιγμή που η πλειοψηφία των οικονομικών διευθυντικών στελεχών στην
Ελλάδα εκφράζει την ανησυχία για το μέλλον, 61% των ερωτηθέντων αναφορικά
με το κλίμα της αγοράς στην χώρα μας, απάντησαν πως προβλέπουν αύξηση
εσόδων για τις εταιρείες τους μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 34%
προβλέπει αύξηση των προσλήψεων, έναντι μόλις 18% που προβλέπει μείωση.
Σε ότι αφορά τις στρατηγικές προτεραιότητες των Οικονομικών Διευθυντών για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τον επόμενο χρόνο, ο έλεγχος
του κόστους, η ευρύτερη ανάπτυξη του οργανισμού και η εισαγωγή νέων
προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά παραμένουν στην κορυφή των
προτιμήσεων, ενώ η μείωση του λειτουργικού κόστους και η επέκταση σε νέες
αγορές ακολουθούν.

Αναφορά γίνεται επίσης στους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά
τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες, με τους ερωτηθέντες CFOs να
θεωρούν πως η προοπτική της οικονομίας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η μείωση
της ζήτησης, και τέλος η έλλειψη κεφαλαίων, μπορούν να έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας.
Τέλος, σε ότι αφορά το ενδεχόμενο εξόδου κάποιας ακόμα χώρας από την Ε.Ε, 29%
των «Ελλήνων» CFOs θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη πιθανή, σε σύγκριση με το 33% του
συνόλου των Ευρωπαίων CFOs που θεωρεί πιθανό το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.
Σχετικά με την Deloitte στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions
Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services
A.E.» (από κοινού εφεξής «Deloitte Ελλάδας») είναι υπό- αδειούχοι της Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι
νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η Deloitte Ελλάδας μαζί με την Deloitte Ιταλίας ανήκουν
πλέον και λειτουργούν υπό την εταιρία μέλος του δικτύου της Deloitte στην Κεντρική Μεσόγειο.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο
δίκτυο των εταιριών μελών μας.
To δίκτυο της Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Το δίκτυο της Deloitte
προσφέρει υπηρεσίες σε 4 στους 5 οργανισμούς του Fortune Global 500® μέσω ενός παγκόσμιου
διασυνδεδεμένου δικτύου εταιρειών-μελών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες
συνεισφέροντας παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες , βαθιά γνώση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που
ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να μάθετε
περισσότερα για το πώς τα περίπου 225,000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει
παρακαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit)
υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte
Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» χρηματοοικονομικές (financial advisory),
φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance &
Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα
προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζει σε όλους τους
κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της
ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της
τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και
ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr.
Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη του
διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες (συνολικά, το
δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ τούτου,
οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα
οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία
νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί
οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν.
Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, 15125 Μαρούσι, Τηλ: +30 210 6781100
© 2017 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες
•
•

V+O Communication, Άκης Σταμούλης, email: as@vando.gr, τηλ: 210 7249000 (278)
Deloitte, Αρετή Καντλή, email: akantli@deloitte.gr, τηλ: 210 6781 392

