
θεώρηση του μακροχρόνιου 
σχεδίου, σωστού βραχυπρό-
θεσμου προγραμματισμού 
και προσπάθεια αύξησης 
της ρευστότητας» αναφέρει 
στη συνέντευξή του στο 
Fortune και επισημαίνει ότι 
η επιτυχία της επόμενης 
δεκαετίας είναι οι επενδύ-
σεις και η σωστή διαχείριση 
των χρημάτων που θα εισ-
ρεύσουν στη χώρα, ώστε να 
πολλαπλασιαστούν τα οφέ-
λη σε όλους τους τομείς. 
Κύριε Βουνισέα, η ηγεσία 
βρίσκεται περισσότερο από 
ποτέ στο επίκεντρο. Το εί-
δαμε στα διαφορετικά αντα-
νακλαστικά των πολιτικών 
ηγετών ανά τον κόσμο, αλλά 
και στην κοινωνική ενσυ-
ναίσθηση που επέδειξαν 
οι επιχειρηματικοί ηγέτες, 
στη σκιά της πανδημίας. Θα 
δούμε, πιστεύετε, ένα νέο 
προφίλ ηγετών στην πολιτι-
κή και στις επιχειρήσεις;
Δεν ξέρω αν αλλάζει το 
προφίλ των ηγετών ή ο 
ίδιος ηγέτης θέτει άλλες 
προτεραιότητες. Ο ηγέτης 
πρέπει να έχει τα ίδια χαρα-
κτηριστικά: να έχει όραμα, 
σαφές μήνυμα και πειθώ 
στον τρόπο με τον οποίο θα 
πετύχει. Στην COVID-19 
εποχή, λαμβανομένων υπό-
ψη της κλιματικής κρίσης 
και άλλων αστάθμητων 
γεγονότων, θεωρώ ότι στο 
επίκεντρο των ηγετών θα 
πρέπει να βρίσκονται η 
αξία της ανθρώπινης ζωής, 
η υγεία και ο σεβασμός για 
τις ατομικές ελευθερίες.
Σύμφωνα με όλους τους 
αναλυτές, η νέα «πραγμα-
τικότητα» δεν θα έχει καμιά 
σχέση με αυτά που ξέραμε 
μέχρι τον Ιανουάριο του 
2020. Ποιες είναι οι μεγαλύ-
τερες προκλήσεις που αντι-

o senior partner της KPMG στην 
Ελλάδα, ορκωτός ελεγκτής και 

μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελε-
γκτών Λογιστών της Ελλάδος, Νικόλας 
Βουνισέας, συνεργάζεται για περισσό-
τερα από 30 χρόνια με πολυεθνικές 
και με εταιρείες εισηγμένες στο Χρη-
ματιστήριο. Συνέταιρος στο Τμήμα 
Ελέγχου με εξειδίκευση στις τράπεζες 
και εταιρείες του χρηματοοικονομικού 
τομέα, είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη 
πείρα στη διαχείριση κρίσεων. «Η βα-
σική προτεραιότητα των επιχειρήσεων 
θα πρέπει να αποσκοπεί στην αξιοποί-
ηση του επιπέδου ρευστότητας και 
διαθεσίμων, προχωρώντας σε ρεαλι-
στικές επιλογές και επενδύσεις, ανα-
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Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Νέες απειλές 
αλλά και νέες 
ευκαιρίες
H επιτυχία της επόμενης 
δεκαετίας είναι οι επενδύσεις 
και η σωστή διαχείριση των 
χρημάτων που θα εισρεύσουν 
στη χώρα ώστε να πολλαπλασιαστούν 
τα οφέλη σε όλους τους τομείς. 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ

λυεθνικές εταιρείες και με 
εισηγμένες. Αλλάζει η κρίση 
της πανδημίας τις προτεραι-
ότητες των επιχειρήσεων 
και πώς αντιλαμβάνεστε τον 
ρόλο τους στα νέα δεδομένα 
που δημιουργούνται; Τι τους 
συμβουλεύετε;
Όλες οι εταιρείες οφεί-
λουν να αξιολογήσουν την 
υφιστάμενη κατάσταση 
και να αναπτύξουν ένα 
κατάλληλο και πρακτικό 
πλάνο ανάκαμψης, πόσο 
μάλλον οι πληγείσες από 
την επιδημία COVID-19. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο κάθε 
επιχείρησης θα πρέπει να 
συζητήσει και να αξιολογή-
σει τα θέματά της και, όπου 
χρειάζεται, να ζητήσει τη 
βοήθεια ειδικών συμβούλων 
ώστε να αναλύσουν μαζί τη 

μετωπίζουν οι επιχειρήσεις, 
αλλά και τα στελέχη των 
εταιρειών τούτη την ώρα; 
Νομίζω, υπάρχει μια υπερ-
βολή σε αυτήν τη διαπί-
στωση. Αργά ή γρήγορα, 
η τεχνολογία και η παγκο-
σμιοποίηση θα έφερναν 
ένα νέο σημείο ισορροπίας. 
Σίγουρα, ο τρόπος ζωής και 
η συμπεριφορά των αν-
θρώπων έχουν αλλάξει στις 
καθημερινές επαφές και συ-
ναλλαγές τους, αλλά αυτό, 
πιστεύω, είναι παροδικό, 
μέχρι να νιώσουμε περισσό-
τερο ασφαλείς με την είδη-
ση της κυκλοφορίας ενός 
φαρμάκου ή εμβολίου. 
Η κρίση της πανδημίας επι-
τάχυνε μια σειρά από πρω-
τοφανείς αλλαγές σε όλα 
τα επίπεδα. Η τεχνολογία, 
η καινοτομία, ο πειραματι-
σμός, βρίσκονται πλέον στο 
επίκεντρο. Πόσο και πώς 
αλλάζει η λειτουργία των 
επιχειρήσεων; Υπάρχουν 
εφικτές και λύσεις που να 
ισορροπούν ανάμεσα στην 
επιβίωση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη; 
Η αλήθεια είναι πως κανείς 
δεν ξέρει ούτε μπορεί να 
προβλέψει ποιoς θα είναι 
ο νέος τρόπος λειτουργί-
ας των επιχειρήσεων. Οι 
επιχειρήσεις μπαίνουν σε 
διαφορετική πραγματικό-
τητα, με νέες απειλές, αλλά 
και νέες ευκαιρίες. Για τους 
επόμενους έξι μήνες, ίσως 
και περισσότερο, αναμέ-
νεται ύφεση στην Ελλάδα 
με μείωση του ΑΕΠ, χωρίς 
να είναι σίγουρο ακόμη το 
ποσοστό της μείωσης και, 
φυσικά, πόσο άμεσα θα 
έρθει η ανάπτυξη μετά την 
ύφεση.

Από την άλλη, ανοίγονται 
νέες ευκαιρίες και προοπτι-

κές, κυρίως μέσω της τεχνο-
λογίας, όπως η περίπτωση 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
το οποίο αυξήθηκε κατα-
κόρυφα τους τελευταίους 
μήνες. Τα μέτρα στήριξης 
της Πολιτείας για τις επιχει-
ρήσεις και τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, καθώς 
και κάποιες ρυθμίσεις και 
αλλαγές στη νομοθεσία, 
νομίζω έδωσαν ένα χέρι 
βοηθείας στις επιχειρήσεις 
ώστε να ανακάμψουν σχε-
τικά γρήγορα.

Επιπλέον, με τη στήριξη 
της τεχνολογίας είδαμε 
πόσο γρήγορα και εύκολα 
άλλαξε ο τρόπος εργασίας, 
όπου αυτό, βεβαίως, ήταν 
εφικτό, όπως η τηλεργασία, 
η οποία φαίνεται να καθιε-
ρώνεται. Πρόσφατη έρευνα 

της KPMG έδειξε ότι η εξ 
αποστάσεως εργασία θα 
ενσωματωθεί στην πολιτική 
των εταιρειών, είτε ως μό-
νιμη για κάποιους εργαζο-
μένους είτε περιστασιακά, 
με τις ανάλογες παροχές. 
Προβλέπεται ότι, με τη βο-
ήθεια της τεχνολογίας, θα 
περιοριστούν οι πολλές και 
μεγάλες μετακινήσεις και 
θα αλλάξει ο τρόπος επικοι-
νωνίας και επαφών, τουλά-
χιστον όπως γινόταν μέχρι 
σήμερα μέσω συνεδρίων 
και μεγάλων συναθροίσεων. 
Συνεργάζεστε για περισσό-
τερα από 30 χρόνια με πο-

στρατηγική της και να προ-
χωρήσει στην εκπόνηση του 
νέου επιχειρηματικού της 
πλάνου με σταθερά βήματα. 
Κάθε επιχείρηση θα πρέπει 
να μελετήσει τις δαπάνες 
της και να βρει βιώσιμους 
τρόπους μείωσης αυτών. 
Επιπλέον, ενδεχομένως, θα 
πρέπει να αναθεωρήσει τον 
τρόπο επικοινωνίας και συ-
νεργασίας με τους πελάτες 
και τους προμηθευτές της.

Η βασική προτεραιότητα 
των επιχειρήσεων θα πρέ-
πει να αποσκοπεί στην αξι-
οποίηση του επιπέδου ρευ-
στότητας και διαθεσίμων 

Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ 
ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΣΕ 
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

KPMG “COVID-19" 
PULSE CHECK

Tι πρέπει να κάνουν οι 
επικεφαλής των εται-
ρειών.  

NEA ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Σύμφωνα με την έκθεση 
της KPMG “COVID-19 
Pulse Check”, οι  
Διευθύνοντες Σύμ-
βουλοι χρειάζεται να 
προσαρμοστούν στα 
νέα δεδομένα και να 
προετοιμαστούν για τις 
επιπτώσεις της πανδη-
μίας. Η ταχεία εξάπλω-
ση της νόσου προκαλεί 
κλυδωνισμούς στην 
παγκόσμια οικονομία 
και οι Διευθύνοντες 
Σύμβουλοι μπορούν να 
πάρουν μαθήματα από 
την ύφεση των προη-
γούμενων ετών. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
Σε κάθε περίπτωση 
νικητές θα βγουν όσοι 
δράσουν άμεσα και 
ανταποκριθούν στη 
συνθήκη αυτή και όχι 
όσοι περιμένουν να κο-
πάσει η κρίση. Η συγκυ-
ρία αυτή αποτελεί μια 
ευκαιρία για τις εται-
ρείες να δούνε εκ νέου 
τη στρατηγική τους, 
να διακρίνουν νέες 
ευκαιρίες στην αγορά, 
να επανασχεδιάσουν 
προϊόντα και λύσεις, 
να εξετάσουν ξανά το 
portfolio τους και τέλος 
να βγούνε πιο ισχυρές 
την επόμενη μέρα.  
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προχωρώντας σε ρεαλιστικές επιλογές 
και επενδύσεις. Συνεπώς, δεν θα πρέ-
πει μόνο να εντοπιστούν οι διαθέσιμες 
ευκαιρίες αλλαγής (στρατηγικές, 
λειτουργικές, οργανωτικές και οικονο-
μικές), αλλά να γίνουν και οι σχετικές 
ενέργειες ως προς την επίτευξή τους. 
Στην πράξη, χρειάζεται αναθεώρηση 
του μακροχρόνιου σχεδίου, σωστός 
βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός 

και προσπάθεια αύξησης της ρευστό-
τητας.
Την ώρα που η ανεργία εκτοξεύεται 
σε όλο τον κόσμο, υπάρχει τρόπος οι 
κυβερνήσεις να επιδοτήσουν την εργα-
σία, και όχι την ανεργία, και τι προτεί-
νετε για τη χώρα μας, που ήδη μετράει 
χιλιάδες ανέργων στη βαριά της βιομη-
χανία που είναι ο τουρισμός; 

Εξαρτάται από ποια «σχο-
λή» προέρχεται ο καθένας 
μας. Φαίνεται πως όλες οι 
κυβερνήσεις κινούνται με 
βάση την κεϊνσιανή θεωρία 
και ότι θα στηρίξουν την 
ανάπτυξη των χωρών τους 
διοχετεύοντας στην αγορά 
ρευστότητα για επενδύσεις. 
Η Ελλάδα ζητά και χρειά-
ζεται αυτές τις επενδύσεις. 
Η επιτυχία της επόμενης 
δεκαετίας είναι να τοποθε-
τηθούν σωστά τα χρήματα 
ώστε να πολλαπλασιαστούν 
τα οφέλη σε όλους τους 
τομείς. Η προστασία της 
υπάρχουσας εργασίας δεν 
θα βοηθήσει ιδιαίτερα αν 
δεν ανοίξουν και νέες θέ-
σεις εργασίας.
Για πρώτη ίσως φορά η 
Ελλάδα εμπιστεύθηκε τους 
ειδικούς. Η κυβέρνηση 
πήγε με τους επιστήμονες 
χέρι χέρι. Σε πιθανή αναζω-
πύρωση του ιού στη χώρα 
μας, αν οι επιστήμονες το 
εισηγηθούν, αντέχει η οικο-

νομία, που βρίσκεται ήδη σε 
τεντωμένο σχοινί, ένα νέο 
lockdown;  
Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη 
επιλογή από το να συνε-
χίσουμε να ακούμε τους 
ειδικούς. Επειδή τίποτα δεν 
έχει μεγαλύτερη αξία πέρα 
από την ανθρώπινη ζωή, αν 
πρέπει να εφαρμοστεί ένα 
γενικό lockdown ξανά, πα-
ρότι η εύθραυστη οικονομία 
της χώρας δύσκολα θα ανα-
κάμψει, άμεσα τουλάχιστον, 
θα πρέπει να το σεβαστού-
με όλοι. Στόχος μας είναι να 
κερδίσουμε τον πόλεμο και 
όχι μια μάχη.

Προσωπικά, είμαι αισιό-
δοξος ως προς την εξέλιξη 
των πραγμάτων και θέλω να 
πιστεύω ότι δεν θα ξανα-
χρειαστεί, καθώς φαίνεται 
να είμαστε καλύτερα προ-
ετοιμασμένοι πλέον και οι 
επιχειρήσεις και οι πολίτες. 
Η Ελλάδα υπήρξε υποδειγ-
ματική στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας στο υγειο-
νομικό σκέλος. Μπορεί να 
αποτελέσει και το διεθνές 
καλό παράδειγμα μετάβασης 
στη νέα εποχή;
Θεωρώ ότι η οικονομική 
ύφεση ξεκίνησε στην Ελ-
λάδα από τη στιγμή που 
χάθηκε η εμπιστοσύνη με-
ταξύ μας, άλλαξε σταδιακά 
η συμπεριφορά μας και 
δεν είμαστε σωστά οργα-
νωμένοι. Αυτήν τη φορά, 
και εν μέσω πανδημίας, η 
Ελλάδα έδειξε το αληθινό 
της πρόσωπο και ανέδειξε 
τον πολιτισμό της. Θεωρώ 
ότι πρέπει να είμαστε προ-
σηλωμένοι στον στόχο μας, 
πειθαρχημένοι, και να έχου-
με πίστη. Αν λειτουργήσου-
με έτσι και επιχειρηματικά, 
η οικονομική ανάκαμψη 
είναι βέβαιη! 

ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΙ 
ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΙ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΗ!


