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Η κλιματική κρίση και 
ο εταιρικός σκοπός στην 
κορυφή των ανησυχιών 
για τους CEOs στην Ελλάδα 
και τον κόσμο

η πανδημία έχει αποδειχθεί για 
τους CEOs ως η μεγαλύτερη 

δυνατή δοκιμασία των ηγετικών ικα-
νοτήτων και της προσωπικής αντοχής 
τους. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων ανά τον 
κόσμο χρησιμοποιούν αυτή την πρω-
τοφανή ιστορική στιγμή ώστε να ηγη-
θούν με μεγαλύτερη αίσθηση του 
σκοπού και του αντίκτυπού τους, 
τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονο-
μικό επίπεδο. Θέτοντας στην κορυφή 
των προτεραιοτήτων την κλιματική 
αλλαγή και τον εταιρικό σκοπό, απο-
καλύπτουν ευκαιρίες εν μέσω πτώσης 
της παγκόσμιας οικονομικής εμπιστο-
σύνης και επαναπροσδιορίζουν τις 
επιχειρήσεις τους για τη νέα πραγμα-
τικότητα του αύριο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα 
«KPMG 2020 CEO Outlook 
COVID-19 special edition» 
προσφέρει μια μοναδική ματιά 
στην εξέλιξη των τάσεων. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: 
αρχικά, προτού η κρίση της παν-
δημίας αρχίσει να γίνεται πλήρως 
αισθητή συμμετείχαν 1.300 CEOs 
(Ιαν. - Φεβρ.). Κατόπιν, η KPMG 
πραγματοποίησε μια επαναληπτική 
έρευνα με τη συμμετοχή 315 CEOs 
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ώστε 
να γίνει κατανοητή η εξέλιξη του 
τρόπου σκέψης των CEOs κατά τη 
διάρκεια της κρίσης.

ανανεωμενη αίσθηση του σκοπου

 Εν μέσω μιας υγειονομικής και αν-
θρωπιστικής κρίσης, οι CEOs επικε-
ντρώνονται στη δημιουργία επιχει-
ρήσεων που εμπνέουν εμπιστοσύνη 
και εστιάζουν στον σκοπό τους, ενώ 
αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινω-
νικές προκλήσεις. Στις αρχές του 
έτους, 77% των CEOs και 74% των 
Ελλήνων CEOs δήλωναν ότι το κύ-
ριο αντικείμενο των επιχειρήσεων 
είναι προσανατολισμένο στον σκοπό 
ή την κοινωνία. Σήμερα σε ποσοστό 
79% αναφέρουν ότι αισθάνονται με-
γαλύτερη συναισθηματική σύνδεση 

Νίκος Βουνισέας, 
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Οι επιχειρήσεις πλέον χρειάζεται να προετοιμαστούν 
για την επόμενη μέρα της ανάπτυξης.



με τον σκοπό της επιχείρησής τους 
από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση, 
με την πλειονότητα των Ελλήνων 
CEOs (93%) να συμφωνεί.

περίβαλλον, κοίνωνία 
καί δίακυβερνηση πκδ / esg 

 Η πανδημία έχει δημιουργήσει 
μία οικονομική πρόκληση η οποία 
θα είναι καθοριστική για την κα-
ριέρα των περισσότερων CEOs. 
Δεδομένης της κλίμακας αυτής της 
πρόκλησης, πολλοί ανησύχησαν ότι 
οι CEOs θα ήταν αναγκασμένοι να 
θέσουν στο περιθώριο τη σημασία 
των θεμάτων του περιβάλλοντος, 
της κοινωνίας και της διακυβέρνη-
σης (ΠΚΔ ή ESG από το ακρωνύμιο 
Environment Society Governance). 
Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα οι 
CEOs ασχολούνται ακόμα σε μεγά-
λο βαθμό με το θέμα, και ειδικά τον 
άξονα «Κοινωνία» των ΠΚΔ. Σχεδόν 
τα δύο τρίτα (67% για Ελλάδα, 63% 
για υπόλοιπες χώρες) είπαν ότι η 
αντίδρασή τους στην πανδημία έχει 
μετατοπίσει την προσοχή τους προς 
τη κοινωνική διάσταση του προ-
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εστιάζουν ολοένα περισσότερο στην 
απόδοση των ΠΚΔ παραγόντων 
των επιχειρήσεών τους, με ιδιαί-
τερη έμφαση στο Περιβαλλοντικό 
κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής. Η 
πανδημία αποτέλεσε μια σημαντική 
κρίση με τεράστιες ανθρωπιστικές 
επιπτώσεις, αλλά ήταν και μία πε-
ρίοδος κατά την οποία οι βιώσιμες 
και κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες 
ξεχώρισαν. 

Ο Νίκος Βουνισέας, Senior 
Partner της KPMG στην Ελλάδα, 
ανέφερε ότι: «Δεν προκαλεί έκ-
πληξη το γεγονός ότι οι CEOs που 
συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοπο-
ριακή έρευνα εκφράζουν λιγότερη 
βεβαιότητα για την παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη από ό,τι στις 
αρχές του χρόνου. Ωστόσο, οι προ-
βλέψεις ανάπτυξης και οι μετρή-
σεις παραγωγικότητας δεν τα λένε 
όλα. Οι επικεφαλής των εταιρειών 
χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν 
τις προτεραιότητές τους, με πολ-
λούς να εστιάζουν στα πιο σπου-
δαία θέματα: την υγεία και την 
ευημερία των ανθρώπων τους και 
των κοινωνιών που εξυπηρετούν 
οι επιχειρήσεις τους. Αντίστοιχα, 
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66% ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
των CEOs αναφέρουν ότι 
είναι πιθανόν η διαχείριση 
των κινδύνων που 
αφορούν το κλίμα 
να είναι βασικός παράγο-
ντας για να κρατήσουν 
τη δουλειά τους 
τα επόμενα 5 χρόνια

73% ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

κρατήσουν τη δουλειά τους τα επό-
μενα 5 χρόνια, σχεδόν τα δύο τρίτα 
το θεώρησαν πιθανό σενάριο.

 
προτεραίοτητεσ

 Οι ηγέτες χρειάζεται να διασφαλί-
σουν ότι δεν θα χαθούν τα περιβαλ-
λοντικά οφέλη που κατακτήθηκαν 
ως συνέπεια της πανδημίας, αλλά 
ότι αντιθέτως θα τεθούν τα θεμέλια 
για μια βιώσιμη «πράσινη» οικο-
νομία για το μέλλον. Οι εταιρείες 
μπορούν να διδαχθούν από την αν-
θεκτικότητα που επέδειξαν (ή δεν 
επέδειξαν) τα λειτουργικά τους μο-
ντέλα στη διάρκεια της κρίσης, για 
να κατανοήσουν ποιοι τομείς χρειά-
ζονται ενίσχυση ώστε να αντέξουν 
τις περιβαλλοντικές ή κλιματικές 
προκλήσεις. Με τους καταναλωτές 
να εστιάζουν ολοένα περισσότερο 
σε εμπορικά σήματα και σε βιώσιμα 
προϊόντα και υπηρεσίες που βα-
σίζονται στον σκοπό, οι εταιρείες 
προσαρμόζουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους σε μια προσπάθεια 
να ικανοποιήσουν αυτές τις ανά-
γκες. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές 
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οι CEOs στην Ελλάδα βρίσκονται 
στην εκπνοή μιας μεγάλης οικονο-
μικής ύφεσης και χρειάζεται για 
ακόμη μια φορά να επιδείξουν αν-
θεκτικότητα και να ανταποκριθούν 
σε αυτές τις νέες προκλήσεις που 
φέρνει η πανδημία στο επιχειρείν. 
Η συνθήκη της πανδημίας έφερε 
στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την 
κλιματική αλλαγή, την ευρύτερη 
κοινωνική συνεισφορά και τον 
σκοπό της εταιρείας των Ελλήνων 
CEOs. Οι επιχειρήσεις πλέον χρει-
άζεται να προετοιμαστούν για την 
επόμενη μέρα της ανάπτυξης λαμ-
βάνοντας μέτρα για τη κλιματική 
αλλαγή και ενσαρκώνοντας τον 
σκοπό και τις αξίες τους μέσω πρά-
ξεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας».

γράμματος ESG.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι CEOs 

παρεκκλίνουν από την παράμετρο 
«Περιβάλλον» των ΠΚΔ. Οι διευθύ-
νοντες σύμβουλοι έχουν ιδιαίτερη 
επίγνωση ότι η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί σημαντική οικονομική 
και ανθρωπιστική απειλή για τις 
επόμενες δεκαετίες και ότι υπάρχει 
ανάγκη να αναδιαρθρωθούν οι επι-
χειρήσεις με τρόπο που θα στηρίζει 
μια νέα και βιώσιμη οικονομία. Η 
σοβαρότητα με την οποία χειρίζο-
νται το θέμα της κλιματικής αλλα-
γής είναι εμφανής στο γεγονός ότι 
πολλοί πιστεύουν ότι η διαχείριση 
των σχετικών με το κλίμα κινδύνων 
είναι βασική για την εργασιακή 
τους ασφάλεια και το μακροπρό-
θεσμο κληροδότημά τους. Επίσης, 
η κλιματική αλλαγή κατατάσσεται 
ως μια από τις σημαντικότερες προ-
κλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι 
CEOs τα επόμενα τρία χρόνια. Όταν 
ρωτήσαμε τους CEOs εάν υπάρχει 
πιθανότητα η διαχείριση των κινδύ-
νων που αφορούν το κλίμα να απο-
τελέσει βασικό παράγοντα για να 

Σε ποιoν βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις 
σχετικά με την εστίασή σας στις παραμέτρους ESG
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Θέλουμε να μονιμοποιήσουμε τα οφέλη 
για τη βιωσιμότητα και την κλιματική 
αλλαγή που είχαμε ως αποτέλεσμα 
της κρίσης
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Η απάντησή μας στην πανδημία έχει 
οδηγήσει στη στροφή της εστίασής μας 
προς την κοινωνική παράμετρο 
του προγράμματος ΠΚΔ
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Πόσο πιθανό είναι ότι η διαχείριση των σχετικών με το κλίμα κινδύνων θα αποτελέσει 
βασικό παράγοντα για να κρατήσετε τη δουλειά σας τα επόμενα πέντε χρόνια
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