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Χαιρετισμός αντί προλόγου

Η υγειονομική και οικονομική κρίση που βιώνει η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει την κοινωνία και τον κόσμο του επιχειρείν σε μία 

παγκόσμια ύφεση, η οποία επιδεινώθηκε λόγω και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, η συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους επιχειρηματίες, να προβληματιστούν και να ορίσουν ένα τολμηρό μονοπάτι επανεφεύρεσης 

για τις επιχειρήσεις τους, με προσανατολισμό τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα να αντιμετωπίσουν μελλοντικές προκλήσεις.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων Next Generation EU (NGEU) για την ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την πανδημία του COVID-19, βρίσκεται σε 

εξέλιξη και περιλαμβάνει τη σύμπραξη δημόσιων πόρων και ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Το NGEU που θα διαμοιράσει €800 δισεκατομμύρια, δύναται να καθορίσει τη μορφή και την πορεία του σχεδίου για την «Ευρώπη του Αύριο» 

παρακινώντας τις εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν δράση με άμεσο αντίκτυπο. Ο αντίκτυπος αυτός, θα είναι ουσιαστικός τα επόμενα χρόνια, εάν 

αξιοποιηθεί σωστά και έγκαιρα καθώς θα επηρεάσει κοινωνικοοικονομικά τις χώρες της Ε.Ε. αλλά και την Ευρώπη συνολικότερα.

To Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο θα προσφέρει συνολική βοήθεια άνω των €31 δισεκατομμυρίων

διαμοιρασμένα μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων, αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις και κεφάλαια άνω των €59 δισεκατομμυρίων

την επόμενη τετραετία. Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» φιλοδοξεί να αλλάξει το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας εστιάζοντας στην 

πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις επενδύσεις και τις δεξιότητες προστιθέμενης αξίας, αλλά και στην κοινωνική συνοχή και 

ανθεκτικότητα. Η απορρόφηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας 

και να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, θέτοντας τις βάσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος: 

μια Ελλάδα πιο βιώσιμη, πιο ψηφιακή αλλά συνάμα και πιο ανθεκτική.

Στη βάση αυτή, το πρόγραμμα Next Generation EU (NGEU) και το εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αποτέλεσαν αντικείμενο δύο εξειδικευμένων ερευνών 

από τη Deloitte Βορειοδυτικής Ευρώπης (μαζί με τη Deloitte Κεντρικής Μεσογείου) και τη Deloitte Ελλάδος (με την υποστήριξη των μελών του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ), σε ευρωπαίους πολίτες και ελληνικές επιχειρήσεις αντίστοιχα, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στη 

συνέχεια με ουσιαστικά συμπεράσματα και επισημάνσεις.

Βασίλης Καφάτος

Partner, Clients & Industries Leader

Deloitte Greece
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Επιτελική σύνοψη
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων Next Generation EU (NGEU) και το εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» 

στοχεύουν να ενισχύσουν τη μετάβαση σε μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία στην Ευρώπη και 

πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, διαμέσου της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας ενώ παράλληλά θα 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Η Deloitte Βορειοδυτικής Ευρώπης και η Deloitte Κεντρικής Μεσογείου, διεξήγαγαν έρευνα (τα 

συμπεράσματα της οποίας αναλύονται στο Κεφάλαιο 1 της παρούσης) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, 

αποτυπώνοντας τις προσδοκίες και την αντίληψη των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με τους στόχους του 

προγράμματος. Η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις ενός δείγματος 4,500 πολιτών από 7 

Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ολλανδία), αλλά και από το Ηνωμένο 

Βασίλειο - Next Generation EU funding and the future of Europe -

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα αναδείχθηκαν τα σημαντικότερα ευρήματα τα οποία έχουν 

κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

H αναζωογόνηση της Ευρώπης: Πρόγραμμα επενδύσεων NGEU

Παρότι περισσότεροι από 8 στους 10 Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι το πρόγραμμα NGEU αποτελεί 

στρατηγικό και απαραίτητο μέσο για τη στήριξη της αναζωογόνησης, τόσο της χώρας τους όσο και της Ε.Ε. 

συνολικά, μόλις το 25% αυτών πιστεύει ότι τα εθνικά σχέδια National Recovery & Resilience Plans (NRRP) είναι 

αποτελεσματικά για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας (το συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται σε 1

στους 3 μεταξύ των νέων της Generation Ζ).

Επιπρόσθετα, περίπου το 60% των ερωτηθέντων, θεώρησαν ότι η συγκεκριμένη στιγμή, αποτελεί σπουδαία 

ευκαιρία ώστε να ενδυναμωθεί ο στρατηγικός και ηγετικός ρόλος της Ε.Ε.

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα που αναδεικνύεται από την έκθεση είναι, η σημαντικότητα της εκπαίδευσης 

(73%) και της υγείας (53%), ως βασικές προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη, καθώς αποτελούν κοινές 

συνιστώσες σε όλα τα εθνικά σχέδια (NRRP).

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 62% (μέσος όρος Ε.Ε.) των Ευρωπαίων πολιτών δήλωσαν 

εξαιρετικά ικανοποιημένοι για τη διαχείριση της κρίσης στον τομέα της υγείας.

Πανευρωπαϊκή έρευνα σε πολίτες

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/deloitte-next-generation-eu-funding-and-the-future-of-europe.pdf
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Εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα

Οι Ευρωπαίοι πολίτες, αναγνωρίζουν τη σημασία των επενδύσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης. Χαρακτηριστικά, 1 στους 2 ερωτηθέντες θα ήθελε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 

στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα στη μετά-πανδημίας εποχή. 

Στη βάση αυτή, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλουν 

περισσότερο στην οικοδόμηση ενός καινοτόμου κράτους, περιλαμβάνουν όχι μόνο τον 

εκσυγχρονισμό του κρατικού συστήματος (55%) –ειδικά στη Γερμανία και την Ελλάδα (70%)– αλλά και 

την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων (51%).

Αναφορικά με τον τομέα της κατάρτισης, μία από τις προτεραιότητες που αναγνώρισαν οι 

ερωτηθέντες είναι η ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων ανάλυσης και των μη-τεχνικών 

δεξιοτήτων (31%), συμπεριλαμβανομένου της δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων.

Ψηφιοποίηση και καινοτομία

Ορισμένες από τις αλλαγές που επιταχύνθηκαν από τον COVID-19 αφορούν και τη χρήση ψηφιακών 

τεχνολογιών. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι διατεθειμένοι να προσαρμοστούν στις ψηφιακές αλλαγές, 

με μόλις το 12% αυτών να δυσκολεύεται να εξοικειωθεί με το ψηφιακό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν 

ανέπαφες πληρωμές και να χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες μετά το τέλος των 

περιορισμών. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στον αντίποδα, μόλις 4 στους 10 ερωτηθέντες της έρευνας –τόσο στις χώρες της Ε.Ε. όσο και στο 

Ηνωμένο Βασίλειο– είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο ψηφιοποίησης στη χώρα τους. Αυτό 

επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της κατανομής κεφαλαίων του προγράμματος NGEU για την 

ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και υποδομών.

Αναφορικά με τις προκλήσεις, αρκετοί ερωτηθέντες εξέφρασαν ανησυχίες όσον αφορά την

αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση (49%), την προστασία προσωπικών δεδομένων (42%), την 

απώλεια διαπροσωπικής επαφής (42%), αλλά και την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού 

(40%) και τη βελτίωση της ευρυζωνικής συνδεσιμότητας (31%).

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να 

αναζωογονήσει τις εθνικές οικονομίες μετά την πανδημία της 

COVID-19 και να εδραιώσει την ανταγωνιστική της θέση στον 

παγκόσμιο χάρτη.

Η σημαντικότητα των αναδυόμενων ευκαιριών που δημιουργεί το 

πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης NGEU για την οικοδόμηση 

ενός καλύτερου μέλλοντος, με μια ισχυρή και αναπτυσσόμενη 

οικονομία και μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, δεν πρέπει να 

υποτιμηθεί.

Το περιβάλλον και η βιωσιμότητα

Η Ευρώπη –και ιδίως η Ε.Ε.– έχουν θέσει τους στόχους για τη μετάβαση σε 

ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον.

Μεταξύ των ερωτηθέντων στις χώρες της Ευρώπης, σχεδόν οι μισοί (45%) 

υποστηρίζουν ότι έχουν υιοθετήσει έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής και ένα 

πρότυπο κατανάλωσης που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν, καθώς περίπου το 

40% αυτών θεωρούν τη βιωσιμότητα, κυρίως προσωπική ευθύνη.

Παρά τις σωστές αντιλήψεις, υπάρχει σημαντική απόσταση μεταξύ των 

προθέσεων των πολιτών και των δυσκολιών στην εφαρμογή τους στην πράξη. 

Οι ερωτηθέντες της Ε.Ε. εξέφρασαν ανησυχίες κυρίως για τις ανεπαρκείς 

υποδομές (28%), και την έλλειψη επαρκών πληροφοριών σχετικά με τον 

αντίκτυπο των ενεργειών τους, ή τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις (26%).

Καταλήγοντας, η ευρωπαϊκή έρευνα ανέδειξε ότι, αξιολογώντας το επίπεδο 

βιωσιμότητας της χώρας στην οποία ζουν, μόλις το 23% των ερωτηθέντων 

δήλωσε ικανοποιημένο με το επίπεδο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

χώρας τους.

Επιτελική σύνοψη
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Σε συνέχεια της ευρωπαϊκής μελέτης, η Deloitte Ελλάδος (με την υποστήριξη των μελών του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ) διενήργησε ένα χρόνο αργότερα, πανελλαδική έρευνα (η οποία 

αναλύεται διεξοδικά στο Κεφάλαιο 2) σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, στις αρχές του δεύτερου 

εξαμήνου του 2022, με σκοπό την αποτύπωση της αντίληψης των ελληνικών επιχειρήσεων αναφορικά με το 

πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», καθώς και τη δυνατότητα αλλά και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης των πόρων του 

προγράμματος με γνώμονα τις μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες των εταιρειών, συμβάλλοντας 

ουσιαστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα αναδείχθηκαν τα σημαντικότερα ευρήματα τα οποία έχουν 

κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Η γενικότερη αντίληψη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για το «Ελλάδα 2.0»

Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Στη βάση αυτή, 

περισσότερες από 9 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν το πρόγραμμα στρατηγικό και απαραίτητο μέσο 

για τη στήριξη των πολιτικών ανάκαμψης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, εκφράστηκε η άποψη ότι η Ψηφιοποίηση και η Καινοτομία (23%), η Έρευνα και Ανάπτυξη 

(19%), το Περιβάλλον και η Βιωσιμότητα  (17%) και οι Υποδομές (16%) αναμένεται να διαδραματίσουν το 

σημαντικότερο ρόλο στην ανάκαμψη αυτή.

Αντίστοιχα, η γραφειοκρατία/καθυστέρηση διαδικασιών (32%), η καθυστέρηση/αδυναμία εφαρμογής 

μεταρρυθμίσεων (32%) και η απορροφητικότητα (24%), αναδείχθηκαν ως οι σημαντικότερες προκλήσεις που 

οφείλουν να υπερκεραστούν με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Παρότι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα θεωρεί ότι ο βαθμός της ψηφιακής ωριμότητας εντός της 

επιχείρησής τους κρίνεται ως «Ικανοποιητικός» σε ποσοστό μόλις 41%, περισσότερες από 6 στις 10 ελληνικές 

επιχειρήσεις σκοπεύουν να αξιοποιήσουν έως και το 50% του επενδυτικού τους πλάνου για τα επόμενα 

χρόνια σε επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στο δρόμο προς ένα πιο ψηφιακό μέλλον, η πανελλαδική έρευνα ανέδειξε την κυβερνοασφάλεια (23%) και 

την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων (30%) ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να υπερκεραστούν. 

Επιτελική σύνοψη
Πανελλαδική έρευνα σε επιχειρήσεις
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Έρευνα και καινοτομία

Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι περισσότερο από το 60% των ελληνικών 

επιχειρήσεων πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», μπορεί να ανταποκριθεί σε 

μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις/ανάγκες της επιχείρησης με γνώμονα την 

καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Μάλιστα, οι Επιχορηγήσεις (39%) 

και τα Εθνικά Προγράμματα όπως το «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (30%) 

χαρακτηρίστηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις ως οι σημαντικότεροι πόροι προς 

αξιοποίηση για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι, το 90% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει 

σε μεγάλο/πολύ μεγάλο βαθμό τη δημιουργία μιας στρατηγικής σχέσης μεταξύ 

Καινοτομίας και Βιωσιμότητας ως μια πολύ προοδευτική και αναγκαία έννοια για 

την ανάπτυξη ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Πράσινη μετάβαση

Σχεδόν το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύει ότι το πρόγραμμα μπορεί να 

ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις/ανάγκες της επιχείρησης με 

γνώμονα την πράσινη μετάβαση.

Επιπρόσθετα, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (23%) και η αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης (16%), αποτελούν τους δημοφιλέστερους τομείς για 

επενδύσεις πράσινης μετάβασης, ενώ παράλληλα η κοινωνική ευθύνη (21%) και η 

θετική εικόνα και φήμη της επιχείρησης (20%), αναδεικνύονται ως τα 

σημαντικότερα κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων βιώσιμης 

ανάπτυξης (ESG).

Σύμφωνα με την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα, η έλλειψη πόρων και 

χρηματοδότησης ή/και φορολογικών κινήτρων (53%) τα υψηλά κόστη και οι 

ανεπαρκείς προϋπολογισμοί (42%) καθώς και η αβεβαιότητα σχετικά με την 

απόδοση των επενδύσεων (38%) αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την 

υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή

Η δυσκολία εξεύρεσης ικανά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν το 75% 

των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού, ως το βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους τα 

επόμενα χρόνια. Μάλιστα, τουλάχιστον 6 στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία στην 

εξεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στη βάση αυτή, περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η μεταρρύθμιση που 

στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης 

δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού, θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη 

τα επόμενα χρόνια. Επιπρόσθετα, όπως ανέδειξε και πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα της 

Deloitte σχετικά με την εκπαίδευση STEM, το ζητούμενο είναι η προώθηση της κριτικής και των 

υβριδικών ικανοτήτων, αλλά και η στροφή στην πρωτότυπη σκέψη και στην 

προσαρμοστικότητα που πρέπει να επιδεικνύεται ενόψει της συνεχούς αβεβαιότητας.

Επενδύσεις και αναπτυξιακό πλάνο

Καταλήγοντας, η έκθεση αναδεικνύει το ανθρώπινο δυναμικό (20%), τις τεχνολογίες 

πληροφορικής & επικοινωνιών (19%) και την έρευνα & ανάπτυξη (16%), ως τους 

δημοφιλέστερους τομείς προς επένδυση την επόμενη τριετία. Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν το 

50% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί πολύ/πάρα πολύ πιθανό να αξιοποιήσει τους πόρους 

του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» για πιθανές εξαγορές ή συγχωνεύσεις.

Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος NGEU και 

συγκεκριμένα του «Ελλάδα 2.0», βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αποτελούν μια 

μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης ενός ανθεκτικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Είναι αναγκαίο οι οργανισμοί/εταιρείες να εκμεταλλευτούν τις μοναδικές ευκαιρίες 

του προγράμματος NGEU και να υιοθετήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα με 

γνώμονα την ανάπτυξη και την ευημερία τους.

Επιτελική σύνοψη
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Κεφάλαιο 1
Συμπεράσματα για το πρόγραμμα 
Next Generation EU και την 
ευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte σε 
Ευρωπαίους πολίτες 
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Συμπεράσματα για το πρόγραμμα Next Generation EU και την ευρωπαϊκή έρευνα 
της Deloitte σε Ευρωπαίους πολίτες 

Στην επιτελική σύνοψη που προηγήθηκε, αναδείχθηκαν τα 

σημαντικότερα συμπεράσματα και οι επιμέρους επισημάνσεις της 

έρευνας της Deloitte, η οποία διενεργήθηκε κατά το δεύτερο 

τρίμηνο του 2021, αποτυπώνοντας τις προσδοκίες και την αντίληψη 

των 4.500 Ευρωπαίων πολιτών από 7 ευρωπαϊκές χώρες και το 

Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα NGEU αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της Ευρώπης 

και στη μείωση του χάσματος μεταξύ των ισχυρών και των λιγότερο 

ισχυρών εθνικών οικονομιών της. Αν και διαφέρουν μεταξύ τους, τα 

εθνικά σχέδια NRRP εμφανίζονται ευθυγραμμισμένα με τις 

προσδοκίες των ερωτηθέντων της έρευνας (και κατά συνέπεια, των 

πολιτών στην Ε.Ε.) και να υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τις 

κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν για τις επερχόμενες αλλαγές.

Το πρόγραμμα έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και αυτό μας δίνει τη 

δυνατότητα ως Deloitte μέσα από την επεξεργασία των 

απαντήσεων, να κάνουμε ορισμένες προβλέψεις σχετικά με τις 

αλλαγές που ενδέχεται να επέλθουν:

Η ψηφιοποίηση θα συνεχίσει να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την αλλαγή και την καινοτομία σε 

όλους τους τομείς των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Οι μεγάλες επενδύσεις του προγράμματος NGEU

θα αποτελέσουν με τη σειρά τους σημαντικό εφόδιο για τη στήριξη της ψηφιοποίησης και της 

καινοτομίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα NGEU, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα στην Ε.Ε. δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης.

Όλοι πρέπει να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση. Υπάρχει κίνδυνος, ορισμένα τμήματα της 

κοινωνίας να μείνουν πίσω από την τεχνική πρόοδο και οι πολίτες να αισθανθούν  απομονωμένοι λόγω 

της έλλειψης ανθρώπινης αλληλεπίδρασης σε αυτοματοποιημένα συστήματα. Καθώς, η ψηφιοποίηση 

διεισδύει όλο και περισσότερο την καθημερινότητα μας, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι 

ψηφιακές εφαρμογές θα είναι «ανθρωποκεντρικές» και οι χρήστες θα τις θεωρούν προσβάσιμες και 

εύχρηστες.

Η κοινωνία, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη δημιουργίας μιας βιώσιμης 

κοινωνίας, μέσω της υιοθέτησης μέτρων για την εξομάλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ορισμένοι πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των ερωτηθέντων 

στην έρευνα) θεωρούν ότι αν και οι εταιρείες εκφράζουν καλές προθέσεις, καθυστερούν να αναλάβουν 

δράση. Πολλές από τις ψηφιακές καινοτομίες του μέλλοντος θα υπαγορευθούν/επηρεαστούν από την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.
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Συμπεράσματα για το πρόγραμμα Next Generation EU και την ευρωπαϊκή έρευνα 
της Deloitte σε Ευρωπαίους πολίτες 

Ταυτόχρονα, οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα είναι πιθανό να 

επηρεάσουν την ψηφιακή καινοτομία και να υπάρξει αντίσταση στην 

ψηφιακή αλλαγή που θα μπορούσε να προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία. Θα 

μπορούσε να υπάρξει ένας άρρηκτος δεσμός μεταξύ καινοτομίας και 

βιωσιμότητας, στον οποίο η ψηφιοποίηση συμβάλλει στη δημιουργία ενός 

βιώσιμου περιβάλλοντος και οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα 

επηρεάζουν τη φύση της ψηφιακής αλλαγής. Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων 

στην έρευνα μας, ανέφεραν ότι η καινοτομία μπορεί να επιταχύνει την επίτευξη 

των στόχων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και ότι ταυτόχρονα η 

βιωσιμότητα θα εξομαλύνει όλο και περισσότερο τους κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς κινδύνους που συχνά συνδέονται με την καινοτομία.

Η προώθηση μιας αναζωογονημένης και ανθεκτικής Ευρώπης μέσω του 

προγράμματος NGEU, συντονισμένο από την Ε.Ε. αναπόφευκτα θα επεκταθεί 

και σε άλλες χώρες της Ευρώπης μέσω του φαινομένου του «κυματισμού». 

Για παράδειγμα, οι πολυεθνικές εταιρείες που ανταποκρίνονται στα κίνητρα που 

παρέχονται από τη χρηματοδότηση του προγράμματος NGEU για την ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων τους θα επεκτείνουν αναπόφευκτα τις δραστηριότητές 

τους σε χώρες εκτός της Ε.Ε. όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία. Συνεπώς, 

η αναζωογόνηση της Ε.Ε. θα ωφελήσει την Ευρώπη συνολικότερα.

Η ταχύτητα της καινοτομίας και των αλλαγών θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο οι 

οργανισμοί συνεργάζονται, μέσω διαμοίρασης γνώσεων (knowledge sharing) ή μεταφοράς 

τεχνογνωσίας (technical transfer), ή αλληλοσυμπληρώνοντας τις ιδιαίτερες δεξιότητες και 

εμπειρίες τους. Σημαντικές εξελίξεις στα ψηφιακά συστήματα και εφαρμογές βασίζονται ήδη στη 

συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ πολλών διακριτών οργανισμών στο πλαίσιο ενός 

συνολικού οικοσυστήματος. Η έρευνά μας ανέδειξε ότι το 37% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η 

συνεργασία μεταξύ βασικών φορέων – της κυβέρνησης, των πανεπιστημίων και ερευνητικών 

κέντρων και των επιχειρήσεων – θα είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα και τη καινοτομία. Ως εκ 

τούτου, καθίσταται σαφές ότι η δημιουργία μιας βιώσιμης και οικονομικά υγειούς Ευρώπης θα 

απαιτήσει τη συνεργασία πολλών διαφορετικών φορέων.

Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος NGEU βρίσκονται σε 

εξέλιξη και με την πάροδο του χρόνου θα είναι ολοένα και περισσότερο ορατά τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη των χρηματοδοτήσεων αυτών, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αν και 

είναι προφανές ότι το πρόγραμμα NGEU περιλαμβάνει και έντονο μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα, η 

πρόοδός του θα πρέπει να παρακολουθείται στενά ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη υλοποίησή 

του.

Συνολικά, το πρόγραμμα χρηματοδότησης NGEU και οι δευτερογενείς επιπτώσεις του, 

δημιουργούν μια μοναδική ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας ζωντανής, βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς Ευρώπης του αύριο.
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Σχετικά με την ευρωπαϊκή έρευνα

Η συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της συνολικής προσπάθειας 
της Deloitte Βορειοδυτικής Ευρώπης και της Deloitte Κεντρικής Μεσογείου σχετικά με 
την ανάκαμψη της Ευρώπης μέσω του προγράμματος NGEU.

Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες – Βέλγιο, Δανία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο – και συμμετείχαν 
4.530 ερωτηθέντες. Τα δείγματα από κάθε χώρα ήταν αντιπροσωπευτικά των ενήλικων 
πληθυσμών ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα. Η Deloitte σχεδίασε το ερωτηματολόγιο και 
ανέλυσε τα αποτελέσματά του, τόσο σε επίπεδο συνολικού «Ευρωπαϊκού μέσου όρου», 
ο οποίος συμπεριελάμβανε και απαντήσεις από τους ερωτηθέντες στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, όσο και τον μέσο όρο απαντήσεων από τα κράτη/μέλη της Ε.Ε. ξεχωριστά.

Η έρευνα διενεργήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και επικεντρώθηκε κυρίως στους 
ακόλουθους τομείς:

Αλλαγές στις κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες και συμπεριφορές 
μετά την πανδημία.

Αντιλήψεις για το έργο των εθνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Προϋποθέσεις για την αναζωογόνηση της Ε.Ε. και των επιμέρους 
κρατών/μελών.

Τομείς προτεραιότητας για την κατανομή των κονδυλίων του προγράμματος 
NGEU, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα.

Στο Κεφάλαιο 2 στη συνέχεια, γίνεται συγκριτική παράθεση των συμπερασμάτων της 

ευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τα αποτελέσματα που αναδείχθηκαν από την 

αντίστοιχη ελληνική.
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Κεφάλαιο 2
Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και η 
πανελλαδική έρευνα της Deloitte
και του ΣΕΒ σε ελληνικές επιχειρήσεις
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Η πανελλαδική έρευνα (η οποία αναλύεται διεξοδικά στο Κεφάλαιο 2) αναδεικνύει αρχικά 

τη γενικότερη αντίληψη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας αναφορικά με το 

πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» ως στρατηγικό και απαραίτητο μέσο ανάκαμψης, καθώς και τα 

οφέλη, τους τομείς παρέμβασης και τις προκλήσεις που θα πρέπει να ξεπεραστούν για την 

επιτυχή υλοποίησή του.

Ειδικότερα, αναδεικνύεται ο ρόλος του ψηφιακού μετασχηματισμού εντός των 

επιχειρήσεων μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες, τα επενδυτικά προγράμματα προς 

αξιοποίηση αλλά και τα εμπόδια στο δρόμο προς ένα πιο ψηφιακό μέλλον.

Αναφορικά με την έρευνα και την καινοτομία, αναλύεται διεξοδικά η σημασία τους για το 

μέλλον των επιχειρήσεων, μέσα από την αξιοποίηση των αντίστοιχων πόρων και τη 

συνεργασία με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

Η πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες 

της έρευνας και γενικότερα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Για το λόγο αυτό αποτυπώνονται 

αναλυτικά οι τομείς επένδυσης, οι προβλεπόμενες επιχορηγήσεις, τα κίνητρα για την 

ανάληψη βιώσιμων δράσεων, καθώς επίσης και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι 

επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα, η έρευνα προσπαθεί να αξιολογήσει τον εκσυγχρονισμό της απασχόλησης, 

των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, τις δυσκολίες εύρεσης 

εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και την ανάγκη για εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών 

κατάρτισης.

Ολοκληρώνοντας τις επιμέρους θεματικές της συγκεκριμένης έρευνας, αναλύονται οι 

επενδυτικές τάσεις της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, η αξιοποίηση των 

διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος για εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς επίσης 

και τα εναλλακτικά επιδοτούμενα προγράμματα που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές 

επιχειρήσεις.
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2.1  Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και η γενικότερη αντίληψη της ελληνικής 
επιχειρηματικής κοινότητας

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αποτελεί μια μοναδική 

ευκαιρία για την Ελλάδα να εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο αυξημένων επενδύσεων, 

απασχόλησης, ανάπτυξης, ευημερίας και άλματος στη νέα κανονικότητα.

Για την Ελλάδα, βγαίνοντας από μια μακρά οικονομική κρίση και μια επακόλουθη πανδημία, το 

πρόγραμμα Next Generation EU και το αντίστοιχο «Ελλάδα 2.0» αποτελούν μια μοναδική 

ευκαιρία για τη χώρα να αναδυθεί ισχυρότερη και να ευδοκιμήσει στη νέα οικονομική και 

κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται.

Η χρηματοδότηση του «Ελλάδα 2.0» θέτει τις βάσεις ώστε να αναλάβουν δράση οι κυβερνητικοί 

φορείς. Επιπλέον, αναμένεται να καταστεί κρίσιμος καταλύτης για τις ιδιωτικές επενδύσεις προς 

ένα πιο ψηφιακό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» ως ουσιαστικό εχέγγυο για την ευημερία

Το 40% των ελληνικών επιχειρήσεων υποστηρίζει ότι γνωρίζει πολύ, ή 

πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» και ότι αυτό 

περιλαμβάνει.

Το γεγονός αυτό, αναμένεται να ενδυναμώσει την πρόθεση της εγχώριας επιχειρηματικής 

κοινότητας για συμμετοχή και αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Παράλληλα όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι το 20% δηλώνει ότι έχει ελλιπή έως καθόλου ενημέρωση 

σχετικά με το πρόγραμμα, γεγονός το οποίο καθιστά απόλυτα επιβεβλημένη την εντατικοποίηση 

των δράσεων ενημέρωσης των επιχειρήσεων από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.
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Η ανάκαμψη μέσα από την αξιοποίηση του «Ελλάδα 2.0» και τα αναμενόμενα 
οφέλη για τις επιχειρήσεις

Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει μια σειρά επενδύσεων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην ισχυροποίηση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να 

κεφαλαιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που αναδύονται και να 

ισχυροποιήσει την εγχώρια οικονομία.

Η ανάκαμψη μέσα από την αξιοποίηση του «Ελλάδα 2.0»

Περισσότερες από 9 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν 

το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» στρατηγικό και απαραίτητο 

μέσο για τη στήριξη των πολιτικών ανάκαμψης της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Ομοίως, με βάση την ευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte 

περισσότεροι από 8 στους 10 ευρωπαίους πολίτες 

αξιολόγησαν το πρόγραμμα Next Generation EU ως 

στρατηγικό και απαραίτητο εργαλείο για την αναζωογόνηση 

της εκάστοτε εγχώριας οικονομίας αλλά και ολόκληρης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.

Καθίσταται αντιληπτό, ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα 

επηρεάσουν όχι μόνο την οικονομία και τις επιχειρήσεις, αλλά και την κοινωνία και 

τους πολίτες γενικότερα, προσδίδοντας πολλαπλά οφέλη (βλ. Γράφημα 1)

Γράφημα 1

Τα αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Ερώτηση: Ποια από τα παρακάτω οφέλη για την επιχείρησή σας, θεωρείτε ότι θα προκύψουν μέσα από την 

αξιοποίηση του προγράμματος «Ελλάδα 2.0»; 

21%
20%

19%

13%
12%

11%
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Εξαγωγική 
δραστηριότητα

Αύξηση 
μεριδίου 
αγοράς

Κάλυψη 
πάγιων 

αναγκών

Άλλο

Η διείσδυση σε νέες αγορές (21%), η μείωση του λειτουργικού 

κόστους (20%) και οι νέες θέσεις εργασίας (19%) είναι μόνο μερικά 

από τα σημαντικότερα αναμενόμενα οφέλη που ανέδειξαν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης του 

προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

H αντίληψη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για το «Ελλάδα 2.0»
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Οι σημαντικότεροι τομείς παρέμβασης του προγράμματος «Ελλάδα 2.0»  

Γράφημα 2

3%

4%

9%

11%

15%

16%

17%

24%

Υγεία

Κοινωνική ένταξη και συνοχή

Εξαγωγές

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Έρευνα και ανάπτυξη

Υποδομές

Περιβάλλον και Βιωσιμότητα

Ψηφιοποίηση και καινοτομία

Ερώτηση: Κατά τη γνώμη σας, μεταξύ των τομέων παρέμβασης που προσδιορίζονται από το πρόγραμμα 

«Ελλάδα 2.0», ποιοι αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο για την οικονομική ανάκαμψη 

της χώρας; 

Πέρα από την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τα οφέλη που 

θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις, είναι εξίσου σημαντικό οι χρηματοδοτήσεις 

του προγράμματος να κατανεμηθούν στους τομείς που ουσιαστικά χρήζουν 

υποστήριξης καθώς και να υπάρξει σωστός επιμερισμός των κεφαλαίων στους 

αντίστοιχους μεταρρυθμιστικούς πυλώνες.

Τομείς παρέμβασης του προγράμματος «Ελλάδα 2.0»

Σύμφωνα με τις ελληνικές επιχειρήσεις, η Ψηφιοποίηση και 

η καινοτομία (24%), το Περιβάλλον και η βιωσιμότητα  

(17%), οι Υποδομές (16%) και η Έρευνα και ανάπτυξη (15%), 

αναμένεται να διαδραματίσουν το σημαντικότερο ρόλο για 

την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Με βάση την έρευνα, προκύπτει επίσης ότι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα 

κατατάσσει τους τομείς της υγείας και της κοινωνικής ένταξης και συνοχής, μεταξύ 

αυτών που αναμένεται να διαδραματίσουν λιγότερο σημαντικό ρόλο στην 

ανάκαμψη της οικονομίας. (βλ. Γράφημα 2)

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα, η Εκπαίδευση (73%) και η 

Υγεία (53%), είναι κοινές συνιστώσες σε όλα τα εθνικά σχέδια 

(NRRP) και θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για τη 

μελλοντική ανάπτυξη. 

H αντίληψη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για το «Ελλάδα 2.0»
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Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» και οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την αξιοποίηση 
του προγράμματος

Αναμφισβήτητα, το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αποτελεί ένα ισχυρό εφόδιο για την 

προσπάθεια ανάκαμψης των επιχειρήσεων. Παρόλο που η ελληνική επιχειρηματική 

κοινότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική ως προς την αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων, υπάρχουν και σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

στόχο τη βέλτιστη κεφαλαιοποίηση των πόρων του προγράμματος.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την αξιοποίηση του προγράμματος

Οι ελληνικές επιχειρήσεις ανέδειξαν τη γραφειοκρατία / 

καθυστέρηση διαδικασιών (32%), την καθυστέρηση / αδυναμία  

εφαρμογής μεταρρυθμίσεων (32%) και την απορροφητικότητα 

(24%), ως τις τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να 

υπερκεραστούν με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του 

προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Το γεγονός αυτό, αναδεικνύει τη σημαντικότητα της εύρυθμης λειτουργίας του 

συντονιστικού πλαισίου του προγράμματος, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας 

των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα κατά 

τη διαδικασία αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

H αντίληψη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για το «Ελλάδα 2.0»
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Η πανδημία αποτέλεσε κινητήριο μοχλό για την επιτάχυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε 

όλες τις πτυχές της κοινωνίας και των επιχειρήσεων κάθε κλάδου. 

Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, έχει ως 

απώτερο στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και την αντίστοιχη διάθεση πόρων, 

ώστε να μειωθεί σημαντικά το «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ των μικρομεσαίων ελληνικών 

επιχειρήσεων (ΜμΕ) με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ευρώπης, αυξάνοντας παράλληλα και την 

«ψηφιακή τους απόδοση».

Η Ψηφιακή Τεχνολογία αναδεικνύεται ως πολύτιμο εχέγγυο για την επιβίωση (στην παρούσα 

φάση) και για την ευημερία (στο μέλλον) των επιχειρήσεων στο εγχώριο και στο Ευρωπαϊκό 

επιχειρηματικό περιβάλλον.

2.2  Οι κυρίαρχοι στόχοι και οι βασικές προκλήσεις που αναδεικνύονται στο 
πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας

Ο ρόλος της ψηφιοποίησης για την οικονομική αναβάθμιση της Ελλάδας

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερο από το 85% των ελληνικών 

επιχειρήσεων πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις/ανάγκες της

επιχείρησής τους με γνώμονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Υπό το πρίσμα αυτό, γίνεται αντιληπτό ότι η ψηφιοποίηση θα αποτελέσει σημαντική συνιστώσα 

στη διαμόρφωση των επενδυτικών πλάνων της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας.
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Η ανάγκη κοινωνικής αποστασιοποίησης ή αυτοαπομόνωσης κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, αύξησε τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και τους 

πολίτες. Το γεγονός αυτό, αναμένεται να ενδυναμώσει την πρόθεση των 

επιχειρήσεων να επενδύσουν στην ψηφιοποίηση.

Γράφημα 3

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι τεχνολογίες στο επίκεντρο των επενδυτικών 
πλάνων των επιχειρήσεων

Τα cloud services (26%), οι εφαρμογές διοικητικής υποστήριξης 

(23%) και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης 

& data analytics (19%), είναι μερικές από τις δημοφιλέστερες 

τεχνολογίες αιχμής στις οποίες σκοπεύει να επενδύσει η εγχώρια 

επιχειρηματική κοινότητα μέσα στην επόμενη τριετία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο επίκεντρο των επενδύσεων

Περισσότερες από 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις 

σκοπεύουν να κατευθύνουν έως και το 50% του επενδυτικού 

τους πλάνου για τα επόμενα χρόνια σε επενδύσεις ψηφιακού 

μετασχηματισμού.

Στη βάση αυτή, καθίσταται εύκολα αντιληπτό ότι το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» 

αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης των επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, 

μέσα από τις επιχορηγήσεις και τα διαθέσιμα δάνεια. Επιπρόσθετα, οι επενδύσεις 

αυτές αφορούν σε συγκεκριμένες ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής (βλ. Γράφημα 3) 

ανάλογα με την ανάγκη της κάθε επιχείρησης.
Ερώτηση: Σε ποιες ψηφιακές τεχνολογίες θα επενδύσει η επιχείρηση τα επόμενα 3 χρόνια; 
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Άλλο

Τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού

Ψηφιακός μετασχηματισμός



20© 2022 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved

Τα διαθέσιμα επενδυτικά προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, 
καθώς και η πρόθεση αξιοποίησής τους από τις επιχειρήσεις

Γράφημα 4

Ερώτηση: Ποιους από τους παρακάτω θεωρείτε ως τους σημαντικότερους πόρους προς αξιοποίηση για 

την ωρίμανση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην επιχείρησή σας; 

Επενδυτικά προγράμματα προς αξιοποίηση

Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί τα 

προγράμματα για μεγάλες και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (43%) και τις επιχορηγήσεις από το Ταμείο 

Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (37%) ως τους 

σημαντικότερους πόρους προς αξιοποίηση για την 

ωρίμανση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το γεγονός αυτό, αναδεικνύει ότι τα κονδύλια του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» σε 

συνδυασμό με τα υπόλοιπα επενδυτικά προγράμματα στήριξης (π.χ. ΕΣΠΑ, 

Αναπτυξιακός νόμος, κλπ.) αναμένεται να αποτελέσουν ουσιαστικό εχέγγυο

για την ωρίμανση της ψηφιοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων.
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μεγάλες και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (π.χ. ΕΣΠΑ 
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Δάνεια από το Ταμείο 
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Άλλο

Με γνώμονα την ψηφιακή ωρίμανση μέσα από επενδύσεις σε τεχνολογίες 

ψηφιακού μετασχηματισμού, τα διαθέσιμα προγράμματα του «Ελλάδα 2.0» 

προς αξιοποίηση, αποτελούν σημαντικό εφόδιο στη φαρέτρα της ελληνικής 

επιχειρηματικής κοινότητας.

Η έρευνα αναδεικνύει την πρόθεση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας να ωριμάσει 

ψηφιακά, αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο τα προγράμματα για μεγάλες και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και τις επιχορηγήσεις, σε αντίθεση με την εναλλακτική επιλογή των δανείων του 

Τ.Α.Α.. Το γεγονός αυτό, καθιστά αναγκαία την προώθηση και ανάδειξη των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων της εναλλακτικής επιλογής για Δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους από το 

Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» (ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αυξημένου πληθωρισμού 

και υψηλών επιτοκίων κλπ.) από την ειδική υπηρεσία συντονισμού.

Ψηφιακός μετασχηματισμός
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H Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων (30%), η Κυβερνοασφάλεια (23%) 

και η Αντίσταση στην αλλαγή (20%) αποτελούν τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το γεγονός αυτό, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας της εγχώριας επιχειρηματικής 

κοινότητας με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, με γνώμονα την ορθή αξιοποίηση των 

διαθέσιμων κεφαλαίων ώστε να υπερκεραστούν οι ουσιαστικές προκλήσεις που υπάρχουν.

Αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τα εμπόδια στο δρόμο προς την ψηφιοποίηση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα στη 

διαμόρφωση της στρατηγικής της Ε.Ε. Οι ψηφιακές λύσεις δημιουργούν 

σημαντικές ευκαιρίες και είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της 

ανάκαμψης του κοινωνικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι της Ευρώπης 

και της ανταγωνιστικής της θέσης στην παγκόσμια οικονομία.

Ο βαθμός ψηφιακής ωριμότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις 

και στους πολίτες της Ε.Ε.

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα θεωρεί ότι ο 

βαθμός της ψηφιακής ωριμότητας εντός της 

επιχείρησής τους κρίνεται «Ικανοποιητικός» σε 

ποσοστό μόλις 41%.

Αντίστοιχα, με βάση την ευρωπαϊκή έρευνα μόλις 4 

στους 10 ευρωπαίους πολίτες είναι ικανοποιημένοι 

από το επίπεδο ψηφιοποίησης στη χώρα τους. 

Αυτό επιβεβαιώνει ότι η κατανομή κεφαλαίων του προγράμματος Next 

Generation EU και κατ’ επέκταση του «Ελλάδα 2.0» στην ψηφιακή 

ωρίμανση θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Επιπρόσθετα, 

το πρόγραμμα αναμένεται να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση των 

αντίστοιχων προκλήσεων (βλ. Γράφημα 5).

Γράφημα 5

Προκλήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού
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3%

5%

17%
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23%

30%

Άλλο 

Δεν αποτελεί προτεραιότητα των μετόχων 

Απώλεια ανθρώπινης επαφής 

Έλλειψη πόρων και προϋπολογισμού 

Αντίσταση στην αλλαγή 

Κυβερνοασφάλεια

Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων (π.χ. σε τεχνολογίες 
Industry 4.0)

Ερώτηση: Ποιες θεωρείτε ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας; 

Ψηφιακός μετασχηματισμός
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2.3 Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος 
μέσα από την ανάπτυξη και αξιοποίηση της Έρευνας και Καινοτομίας

Η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν ουσιαστικό εχέγγυο για την ανάκαμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας όλων των χωρών. Εξ’ ορισμού οι δύο αυτοί όροι, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι 

με την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού μας 

μοντέλου. Βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία και συμβάλλουν στη μελλοντική ευημερία

όλων των επιχειρήσεων τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σήμερα, η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες κάθε σύγχρονης 

επιχείρησης με γνώμονα τη δυνατότητα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

προσφέροντας παράλληλα και μια νέα δυναμική στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και οι διαθέσιμοι πόροι για την ανάπτυξη της έρευνας και της 

καινοτομίας αναμένεται να στηρίξουν τις επιχειρήσεις δημιουργώντας μεγάλη προστιθέμενη 

αξία.

Η σημασία της έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η έρευνα αναδεικνύει, την αισιοδοξία των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών τους όσον αφορά τους 

τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Παραπάνω από το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύει ότι το 

πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό 

στις απαιτήσεις/ανάγκες της επιχείρησης με γνώμονα την καινοτομία 

και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
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Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και η συνεργασία των επιχειρήσεων 
με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Η στήριξη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το Ταμείο 

Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας μέσω του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» για την 

ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας, προσδίδει προστιθέμενη αξία στο εγχώριο 

επιχειρηματικό οικοσύστημα, καθώς ενθαρρύνει και προσελκύει τις αντίστοιχες 

επενδύσεις με γνώμονα την οικονομική ανάκαμψη και ευημερία και προωθεί τη 

συνεργασία των επιχειρήσεων με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία

Περίπου 1 στις 2 επιχειρήσεις σκοπεύουν να διοχετεύσουν 

έως και το 50% των επενδυτικών τους κεφαλαίων στην έρευνα 

και ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 

εντός της επόμενης τριετίας.

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα παρουσιάζεται θετική σε ότι αφορά τις 

επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, καθώς τα κονδύλια και οι δράσεις του «Ελλάδα 

2.0» αναμένεται να ενισχύσουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων να τολμήσουν 

επενδύσεις στην έρευνα και στα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και σε 

συνεργασίες με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα (βλ. Γράφημα 6).

Η συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα στο επίκεντρο

Περίπου το 85% των επιχειρήσεων ενδιαφέρονται να 

αναπτύξουν συνεργατικά projects με τα ερευνητικά και 

ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, με γνώμονα την υιοθέτηση 

της καινοτομίας εντός της επιχείρησης.

Γράφημα 6

Ερώτηση: Ενδιαφέρεστε να αναπτύξετε συνεργατικά projects με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά 

ιδρύματα της χώρας, με σκοπό την καινοτομία;

82%

15%

3%

Ναι

Όχι

Ναι υπό προϋποθέσεις

Έρευνα και καινοτομία
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Οι μεταρρυθμίσεις ως μοχλός προώθησης της έρευνας και καινοτομίας σε 
συνδυασμό με τα διαθέσιμα επενδυτικά προγράμματα του σχεδίου

Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» αναμένεται να ενισχύσει σταδιακά τη χρηματοδότηση 

ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με στόχο την αύξηση της ερευνητικής τους 

δραστηριότητας. Παράλληλα, οι προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις αναμένεται να 

παρέχουν ευελιξία σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς ώστε να 

εξασφαλιστεί η ορθολογική συνεργασία μεταξύ τους. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν 

τομείς αξιοποίησης των διαθέσιμων επενδυτικών προγραμμάτων του σχεδίου.

Μεταρρυθμίσεις: μοχλός για την έρευνα και την καινοτομία

Περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν ότι οι 

μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη δημιουργία και την αναβάθμιση 

δομών έρευνας, αλλά και την ενίσχυση των συνεργασιών των 

επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, θα επηρεάσουν 

ουσιαστικά τα επίπεδα της καινοτομίας στην επιχείρησή τους 

τα επόμενα χρόνια.

Αντίστοιχα, οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν σε ποσοστό 51% ότι 

η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων 

μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός καινοτόμου κράτους.

Στη βάση αυτή, σημαντική βοήθεια αναμένεται να προσφέρουν τα διαθέσιμα 

επενδυτικά προγράμματα προς αξιοποίηση (βλ. Γράφημα 7)

Επενδυτικά προγράμματα προς αξιοποίηση

Οι Επιχορηγήσεις (39%) και τα Εθνικά Προγράμματα όπως το 

«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (30%) θεωρούνται ως οι 

σημαντικότεροι πόροι προς αξιοποίηση για την έρευνα και 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Γράφημα 7

Ερώτηση: Ποιους από τους παρακάτω θεωρείτε ως τους σημαντικότερους πόρους προς αξιοποίηση 

για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων στην επιχείρησή σας; 
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16%

30%
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Άλλο
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Horizon

Εθνικά Προγράμματα όπως το «Ερευνώ-
Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Επιχορηγήσεις

Έρευνα και καινοτομία
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Η υιοθέτηση στρατηγικής που συνδυάζει την καινοτομία και τη βιωσιμότητα μέσα 
από ένα νέο πρότυπο

Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» θα ενδυναμώσει τις έννοιες της έρευνας και της 

καινοτομίας μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και 

υπηρεσίες και τις συνεργασίες των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων με τον 

ιδιωτικό τομέα.

Υπό το πρίσμα αυτό, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής που συνδυάζει την καινοτομία με 

τη βιωσιμότητα πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα των επιχειρήσεων.

Συνδυασμός καινοτομίας και βιωσιμότητας

Η δημιουργία μιας στρατηγικής σχέσης μεταξύ Καινοτομίας και Βιωσιμότητας σε ένα 

νέο πρότυπο, είναι ικανή να ανυψώσει την Καινοτομία από κοινωνική, ανθρώπινη και 

περιβαλλοντική άποψη. Η έρευνα αναδεικνύει την πρόθεση υιοθέτησης μιας τέτοιας 

στρατηγικής από την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα.

Γράφημα 8

Ερώτηση: Σε ποιο βαθμό αναγνωρίζετε το συνδυασμό της Καινοτομίας με τη Βιωσιμότητα, ως μια 

πολύ προοδευτική και αναγκαία έννοια για την ανάπτυξη ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος;

39%

51%

6% 4%

Πολύ μεγάλο Μεγάλο Μικρό Πολύ μικρό

Ο ρόλος της συνδυαστικής στρατηγικής Καινοτομίας – Βιωσιμότητας

Περισσότερο από το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων 

πιστεύει ότι η υιοθέτηση μιας ανθεκτικότερης στρατηγικής από 

την ίδια την επιχείρηση που θα ενσωματώνει ταυτόχρονα την 

Καινοτομία και τη Βιωσιμότητα μπορεί να υποστηρίξει τους 

επιχειρηματικούς στόχους της επιχείρησής τους καθώς το 90% 

των εταιρειών αυτών αναγνωρίζει σε μεγάλο/πολύ μεγάλο 

βαθμό το συνδυασμό της Καινοτομίας με τη Βιωσιμότητα ως 

μια ικανά προοδευτική και αναγκαία έννοια για την ανάπτυξη 

ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η στρατηγική σχέση μεταξύ καινοτομίας και βιωσιμότητας επίσης αναδεικνύεται ως 

μια πολύ σημαντική συνιστώσα και για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Σχεδόν το 60% των Ευρωπαίων πολιτών, ανέφεραν ότι η 

καινοτομία μπορεί να επιταχύνει την επίτευξη των στόχων που 

σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και ότι ταυτόχρονα η βιωσιμότητα 

θα εξομαλύνει όλο και περισσότερο τους κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς κινδύνους που συχνά συνδέονται με την 

καινοτομία. 

Έρευνα και καινοτομία
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2.4 Οι δράσεις, τα κίνητρα και οι προκλήσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
και κλιματικών στόχων της Πράσινης Μετάβασης

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν σημαντική απειλή για την Ε.Ε. η 

οποία θεσπίζοντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική, σκοπεύει 

να μετασχηματίσει την Ευρώπη σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και 

ανταγωνιστική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη 

κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 και να τονώσει την οικονομία μέσω της πράσινης τεχνολογίας.

Η νέα πραγματικότητα όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αγορά ενέργειας καθιστά 

αναγκαίο να επιταχυνθεί δραστικά η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και να αυξηθεί η ενεργειακή 

ανεξαρτησία της Ευρώπης. Το πρόσφατο σχέδιο REPowerEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να 

καταστήσει την Ευρώπη ανεξάρτητη από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το 2030.

Είναι ωστόσο κρίσιμο, να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν το 

επιπλέον κόστος της μετάβασης στην πράσινη οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και 

κατ’ επέκταση το REPowerEU, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος, τη σταδιακή 

κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, τη στροφή προς τις ΑΠΕ και την 

«καθαρή» ενέργεια, καθώς και την αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσα από τις προβλεπόμενες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Η πράσινη μετάβαση ως πυλώνας ανάκαμψης της οικονομίας

Σύμφωνα με την έρευνα, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεών τους με γνώμονα την πράσινη μετάβαση. 

Σχεδόν το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων ευελπιστεί ότι το πρόγραμμα 

«Ελλάδα 2.0», θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό στις 

απαιτήσεις/ανάγκες της επιχείρησης με γνώμονα την πράσινη μετάβαση.
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Η προσαρμογή των επενδυτικών πλάνων των επιχειρήσεων ως προς την πράσινη 
μετάβαση και οι κυριότεροι τομείς προς επένδυση

Η ανάγκη υιοθέτησης μιας ολιστικής στρατηγικής πράσινης μετάβασης από τις 

επιχειρήσεις οδηγεί στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν δραστηριότητες 

κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης και υιοθετούν τεχνολογίες που 

συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην ενεργειακή 

αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων. 

Επενδύσεις πράσινης μετάβασης και προστασίας του περιβάλλοντος

Περισσότερες από 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις προτίθενται 

να αξιοποιήσουν έως και το 50% του επενδυτικού τους πλάνου 

για τα επόμενα χρόνια σε επενδύσεις πράσινης μετάβασης.

Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αποτελεί σημαντικό μοχλό ενίσχυσης επενδύσεων πράσινης 

μετάβασης, μέσα από τις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις και υποστηρίζει την 

εφαρμογή των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων, στο δρόμο προς 

ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις αυτές 

αναμένεται να επιμεριστούν σε συγκεκριμένους τομείς. (βλ. Γράφημα 9)

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (23%) και η αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης (16%), αποτελούν σύμφωνα με τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, τους δημοφιλέστερους τομείς για 

επενδύσεις πράσινης μετάβασης τα επόμενα χρόνια.

Γράφημα 9

Τομείς επένδυσης πράσινης μετάβασης
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4%

8%
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12%
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12%

16%

23%

Άλλο

Αναζήτηση νέων συνεργειών στην αλυσίδα 
αξίας της επιχείρησης

Σχεδιασμός προϊόντων πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον

Μείωση/αποτελεσματικότερη διαχείριση 
αποβλήτων

Αύξηση της χρήσης δευτερογενών υλικών

Μείωση της κατανάλωσης/βελτίωση της 
διαχείρισης των φυσικών πόρων

Υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Ερώτηση: Σε ποιους τομείς που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση της επιχείρησής σας σκοπεύετε 

να επενδύσετε τα επόμενα χρόνια; 

Πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα
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Τα διαθέσιμα προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας αρωγοί 
για τις προβλεπόμενες επιχορηγήσεις πράσινης μετάβασης

Στο δρόμο προς την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 

υλοποιώντας επενδύσεις πράσινης μετάβασης και βιωσιμότητας, τα 

χρηματοδοτικά προγράμματα και πιο συγκεκριμένα οι επιχορηγήσεις του σχεδίου 

«Ελλάδα 2.0» αποτελούν σημαντικά εφόδια των επιχειρήσεων.

Σημαντικότεροι πόροι προς αξιοποίηση

Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί τις 

επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 

(45%) και τα προγράμματα για μεγάλες και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (38%) ως τους σημαντικότερους πόρους προς 

αξιοποίηση για την επιτυχή υλοποίηση της πράσινης 

μετάβασης εντός της επιχείρησής τους.

Η έρευνα αναδεικνύει την πρόθεση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας να 

μεταβεί σε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο περιβάλλον, μέσα από την αξιοποίηση των 

επιχορηγήσεων και των προγραμμάτων για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(βλ. Γράφημα 10) και όχι μέσω των δανείων του Τ.Α.Α. (όπως αντίστοιχα 

αναδείχθηκε και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό). Στη βάση αυτή, γίνεται 

αντιληπτό ότι η ειδική υπηρεσία συντονισμού του σχεδίου θα πρέπει να 

ενδυναμώσει την πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της 

επιλογής Δανειοδότησης του «Ελλάδα 2.0», μέσω σημαντικών δράσεων 

ενημέρωσης και προώθησης των αναμενόμενων οφελών της επιλογής αυτής.

2%

14%

38%

45%

Άλλο

Δάνεια

Προγράμματα για μεγάλες και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon κλπ.)

Επιχορηγήσεις

Γράφημα 10

Ερώτηση: Ποιους από τους παρακάτω θεωρείτε ως τους σημαντικότερους πόρους προς αξιοποίηση για 

την ωρίμανση της πράσινης μετάβασης στην επιχείρησή σας; 

Προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς αξιοποίηση

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα ανέδειξε την 

εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού (82%) 

και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (60%) ως τα 

προτιμητέα προγράμματα επιχορηγήσεων.

Πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα
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Η ανάδειξη των κινήτρων των επιχειρήσεων και οι δράσεις για την επίτευξη των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων.

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα αναμένεται να εντείνει σε μέγιστο βαθμό τις 

προσπάθειες αξιοποίησης των διαθέσιμων κονδυλίων πράσινης μετάβασης και 

βιωσιμότητας του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», ώστε να διασφαλίσει την υλοποίηση 

δράσεων και επενδύσεων για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων.

Κίνητρα για την ανάληψη βιώσιμης δράσης

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναδεικνύουν την κοινωνική ευθύνη 

(21%) και τη θετική εικόνα και φήμη της επιχείρησης (20%), ως τα 

σημαντικότερα κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης (ESG*).

Εκτός από τις ελληνικές επιχειρήσεις, αντίστοιχη άποψη φέρεται να έχουν και οι 

Ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με τη βιωσιμότητα.

Περίπου 4 στους 10 ευρωπαίους πολίτες ενστερνίζονται απόλυτα 

τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο 

αλλά και μέσα από καθημερινές δράσεις καθώς θεωρούν τη 

βιωσιμότητα, πρωτίστως προσωπική ευθύνη. Μάλιστα, σχεδόν οι 

μισοί (45%) δηλώνουν ότι έχουν υιοθετήσει έναν πιο βιώσιμο 

τρόπο ζωής.

Γράφημα 11

*Ο όρος ESG αναφέρεται σε θέματα περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κοινωνικής προσφοράς και εταιρικής διακυβέρνησης.
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Εξωτερικά κίνητρα

Αιτήματα από συνεργάτες, πελάτες και 
ενδιαφερόμενα μέρη

Τρέχουσες και μελλοντικές κανονιστικές 
απαιτήσεις

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Κυκλική οικονομία

Βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών 
και μείωση κόστους

Θετική εικόνα και φήμη της επιχείρησης

Κοινωνική ευθύνη (π.χ. συμβολή στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής)

Ερώτηση: Ποια από τα παρακάτω, αποτελούν τα σημαντικότερα κίνητρα για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης (ESG*) στην επιχείρησή σας; 

Πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα
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Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης 
ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης εντός των επιχειρήσεων

Παρά την πρόθεση και τις ορθές αντιλήψεις των επιχειρήσεων για υιοθέτηση 

βιώσιμων πρακτικών, υφίστανται ουσιώδεις δυσκολίες στην εφαρμογή τους 

στην πράξη. Οι γενικότερες προκλήσεις χρήζουν ουσιαστικής αντιμετώπισης, 

ώστε να βοηθηθεί η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα στην υιοθέτηση 

πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Βασικές προκλήσεις στο δρόμο προς ένα βιώσιμο περιβάλλον

Σύμφωνα με την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα, η 

έλλειψη πόρων και χρηματοδότησης ή/και φορολογικών 

κινήτρων (53%) τα υψηλά κόστη και οι ανεπαρκείς 

προϋπολογισμοί (42%) καθώς και η αβεβαιότητα σχετικά 

με την απόδοση των επενδύσεων (38%) αποτελούν τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις για την υλοποίηση βέλτιστων 

πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε αντίστοιχη ερώτηση οι Ευρωπαίοι πολίτες εξέφρασαν διαφορετικές 

απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις για την πράσινη μετάβαση.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες εξέφρασαν ανησυχίες για τις 

ανεπαρκείς υποδομές (28%) και την έλλειψη επαρκούς 

πληροφόρησης σχετικά με τον αντίκτυπο των ενεργειών 

τους (26%) όσον αφορά την πράσινη μετάβαση. 

3%

10%

16%

24%

36%

38%

42%

53%

Άλλο

Δεν αποτελεί προτεραιότητα των μετόχων

Δυσκολία αλλαγής εσωτερικών διαδικασιών

Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων

Ρυθμιστική αβεβαιότητα

Αβεβαιότητα σχετικά με την απόδοση των 
επενδύσεων

Υψηλά κόστη και ανεπαρκείς προϋπολογισμοί

Έλλειψη πόρων και χρηματοδότησης, ή/και 
φορολογικών κινήτρων

Γράφημα 12

Ερώτηση: Ποιες θεωρείτε ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών 

βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης στην επιχείρησή σας; 

Η έρευνα αναδεικνύει τη σημαντικότητα παροχής στήριξης και προώθησης κινήτρων, 

προτύπων και κανονισμών από τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι επιχειρήσεις να 

εξοικειωθούν περισσότερο με τις συγκεκριμένες πρακτικές και να συμμετέχουν ενεργά στην 

πορεία προς την πράσινη μετάβαση.

Πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα
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2.5  Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της Απασχόλησης, των Δεξιοτήτων και της 
Κοινωνικής Συνοχής της χώρας

Το διαχρονικά υψηλό ποσοστό ανεργίας και η έλλειψη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, 

θεωρούνται βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στην προσπάθεια αναμόρφωσης του ελληνικού 

παραγωγικού μοντέλου και γενικότερα της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο πολύ σημαντικός πυλώνας του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» που αφορά την Απασχόληση, τις 

Δεξιότητες και την Κοινωνική Συνοχή της χώρας, έχει σαν στόχο να περιορίσει τα διαχρονικά 

προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας αλλά και να αντιμετωπίσει τις νέες ισορροπίες που θα 

προκύψουν από το ίδιο το σχέδιο.

Είναι γεγονός ότι μέσω των προγραμματισμένων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με στόχο την 

αύξηση των θέσεων εργασίας, της ενίσχυσης των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και τον 

εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και της αύξησης της 

πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές, η εγχώρια 

οικονομία θα ανακάμψει ουσιαστικά.

Δεξιότητες και εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού: τι επηρεάζουν

Σύμφωνα με την έρευνα, η εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα αναγνωρίζει τη σημαντική επιρροή 

των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στη συνολικότερη ανάπτυξη της επιχείρησης.

Σχεδόν το 75% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η έλλειψη 

εξειδικευμένων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, θα αποτελέσει 

ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχείρησης τα επόμενα 

χρόνια.
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Οι δυσκολίες προσέλκυσης καταρτισμένου προσωπικού και η έλλειψη δεξιοτήτων 
στην εγχώρια αγορά εργασίας

Η προσέλκυση του κατάλληλου προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις και ταλέντο, 

παραμένει κορυφαία πρόκληση για τους εργοδότες παγκοσμίως, καθώς ένα μεγάλο 

ποσοστό των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο αντιμετωπίζει σημαντική δυσκολία στην κάλυψη 

των κενών θέσεων εργασίας.

Όπως ανέδειξε και πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte σχετικά με την 

εκπαίδευση STEM, η οποία εκδόθηκε το φθινόπωρο του 2022, το ζητούμενο είναι η 

προώθηση της κριτικής και των υβριδικών ικανοτήτων, αλλά και η στροφή στην πρωτότυπη 

σκέψη και στην προσαρμοστικότητα που πρέπει να επιδεικνύεται ενόψει της συνεχούς 

αβεβαιότητας.

Γράφημα 13

Δυσκολία στην εξεύρεση εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού

67%

33%

Ναι

Όχι

Ερώτηση: Αντιμετωπίζετε δυσκολία στην εξεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση 

της επιχείρησής σας;

Τουλάχιστον 6 στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

δυσκολία στην εξεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού.

Εξειδικευμένες δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις

Πληροφορική (ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, προγραμματιστές κλπ.)

Τεχνολογία (cloud, artificial intelligence, Internet of Things κλπ.)

Λογιστικά / Χρηματοοικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τεχνικό εργατικό δυναμικό (μηχανικοί, μηχανοτεχνίτες, χειριστές κλπ.)

Μη τεχνικές δεξιότητες – Soft skills (προσαρμοστικότητα, ευελιξία, κλπ.)

Αντίστοιχα, οι Ευρωπαίοι πολίτες ανέδειξαν τις δεξιότητες 

ανάλυσης (analytical skills) και τις μη-τεχνικές ικανότητες 

(soft skills) σε ποσοστό 31% ως τους σημαντικότερους 

τομείς εξειδίκευσης που χρήζουν ανάπτυξης.

Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή
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Η σημαντικότητα των επενδύσεων στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και 
η ανάγκη για εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών αξιοποίησής του

Η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα όσον 

αφορά τα επενδυτικά πλάνα των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους πόρους 

και τις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος «Ελλάδα 2.0». Είναι απαραίτητο η ελληνική 

επιχειρηματική κοινότητα να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις και να θέσει σε 

εφαρμογή σύγχρονες πρακτικές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ώστε να αναπτυχθεί ένα 

εργατικό δυναμικό ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Επενδύσεις στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Περισσότερες από 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις σκοπεύουν να 

αξιοποιήσουν έως και το 50% του επενδυτικού τους πλάνου για τα 

επόμενα χρόνια σε επενδύσεις κατάρτισης και ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Παρόμοια αντίληψη σχετικά με την κατάρτιση και τις δεξιότητες, εξέφρασαν και οι πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ευρύτερη αντίληψη των Ευρωπαίων πολιτών, 1 στους 

2 επιθυμεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και την έρευνα στη μετά-πανδημίας εποχή.

Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται επιτακτική η επένδυση σημαντικών πόρων στην ενίσχυση των 

δεξιοτήτων καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών κατάρτισης του εργασιακού 

προσωπικού. (βλ. Γράφημα 14)

Ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών

Λιγότερο από το 15% κρίνει ως «μη ικανοποιητικό» 

(χαμηλό ή πολύ χαμηλό) το βαθμό εφαρμογής 

σύγχρονων πρακτικών αξιοποίησης ανθρώπινου 

δυναμικού εντός της επιχείρησής τους.  

16%

31%

40%

11%

2%

Πολύ υψηλό Υψηλό Ικανοποιητικό Χαμηλό Πολύ χαμηλό

Γράφημα 14

Ερώτηση: Πώς κρίνετε το βαθμό εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας, όπως για παράδειγμα ευέλικτη εργασία, 

σεμινάρια επιμόρφωσης & αναβάθμισης δεξιοτήτων;

Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή
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Οι μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για τις δεξιότητες ως 
μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων

Η μεταρρύθμιση που στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του 

συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού αποτελεί κορυφαία 

προτεραιότητα των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και το 

γεγονός ότι στη χώρα μας καταγράφεται αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων και 

των αναγκών στην αγορά εργασίας.

Αντίστοιχα, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

αισιόδοξη αναφορικά με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση του προγράμματος 

«Ελλάδα 2.0» για την κατάρτιση και εκπαίδευση, καθώς αναγνωρίζει τη δυνατότητα 

αξιοποίησης των αλλαγών αυτών προς όφελος των επιχειρήσεων.

Γράφημα 15

Ερώτηση: Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η μεταρρύθμιση που στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση και στον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού, θα αποτελέσει 

θετικό παράγοντα για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας τα επόμενα χρόνια;

32%

49%

17%

0% 2%
Πάρα πολύ 

Πολύ 

Λίγο 

Καθόλου 

Δεν έχει εφαρμογή στην 
επιχείρησή μου

Περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η 

μεταρρύθμιση που στοχεύει στη ριζική αναθεώρηση και στον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του 

ενεργού πληθυσμού, θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα 

για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή
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2.6 Οι επενδύσεις και ο επερχόμενος θεσμικός μετασχηματισμός της ελληνικής 
οικονομίας στη μετά-πανδημίας εποχή

Η ελληνική οικονομία έχει δεχτεί κατά το παρελθόν ισχυρά πλήγματα τα οποία κατάφερε να 

αντιμετωπίσει και να ορθοποδήσει με το πέρασμα των χρόνων. Είναι δεδομένο ότι στην

προσπάθεια ανάκαμψης από την πανδημία της COVID-19 αλλά και στη γενικότερη 

αναδιάρθρωση της οικονομίας –που θα προσφέρει σταθερότητα και ευημερία στο μέλλον–

σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις και μεταρρυθμίσεις του 

προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Παρά το πάγιο διαρθρωτικό πρόβλημα του εγχώριου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, όπου η 

ύπαρξη μεγάλου αριθμού αυτοαπασχολούμενων καθώς και μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν τις προοπτικές και τη δυνατότητα να προβούν σε επενδύσεις 

μεγάλης κλίμακας, λόγω της μικρής αγοράς που εξυπηρετούν και το χαμηλό επίπεδο καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών που απαιτεί η δραστηριοποίησή τους, η ορθολογική αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων του σχεδίου, αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία για την αντιμετώπιση του 

συγκεκριμένου χαρακτηριστικού και την επακόλουθη ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.

Η δομή της ελληνικής οικονομίας που χαρακτηρίζεται από χαμηλή εξωστρέφεια έχει αρχίσει να 

αλλάζει. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

αναντίρρητα θα ενδυναμώσει την ανάπτυξη όχι μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και των 

μεσαίων και μικρών, καθιστώντας τες ανταγωνιστικές στην εγχώρια και την Ευρωπαϊκή αγορά.

Γενικά, γίνεται αντιληπτό ότι το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» αναμένεται 

να ωθήσει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να προβεί σε νέες 

επενδύσεις και να αναβαθμίσει ουσιαστικά το επιχειρηματικό 

οικοσύστημα.
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Οι τομείς που επένδυσαν οι επιχειρήσεις κατά το παρελθόν και οι επενδυτικές 
τάσεις που αναμένονται στο μέλλον

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την έρευνα της Deloitte 

βοηθούν στη συγκριτική απεικόνιση τόσο των βασικών 

τομέων στους οποίους επένδυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

την προηγούμενη τριετία, καθώς και τις επενδυτικές τάσεις 

που αναμένεται να ακολουθηθούν τα επόμενα χρόνια στη 

βάση αξιοποίησης του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Οι επενδυτικές τάσεις των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, το 
ανθρώπινο δυναμικό (20%), οι τεχνολογίες 
πληροφορικής & επικοινωνιών (19%), η 
έρευνα & ανάπτυξη (16%), η εκπαίδευση 
(14%) και η αγορά μηχανολογικού 
εξοπλισμού (15%) αποτελούν τους 
δημοφιλέστερους τομείς προς επένδυση την 
επόμενη τριετία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, οι πιο δημοφιλείς τομείς προς 
επένδυση όπως αναδείχθηκαν από την έρευνα, απασχόλησαν 
τις επιχειρήσεις και την προηγούμενη τριετία (βλ. Γράφημα 
16) με τη διαφορά πλέον να εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι 
επενδύσεις αυτές μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά από 
τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος «Ελλάδα 2.0».
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Έρευνα & 
ανάπτυξη

Ανθρώπινο 
δυναμικό

Εκπαίδευση Αγορά 
μηχανολογικού 

εξοπλισμού

Τεχνολογίες 
πληροφορικής & 

επικοινωνιών

Εξαγωγική 
δραστηριότητα

Άλλος τομέας

Προηγούμενη τριετία* Επόμενη τριετία

Ερώτηση: Ποιοι εκτιμάτε ότι θα είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους θα επενδύσει η επιχείρησή σας την επόμενη τριετία;

*Τα ποσοστά της προηγούμενης τριετίας προέκυψαν από αντίστοιχη ερώτηση.

**Για τους 2 τομείς αναδείχθηκαν περεταίρω οι σημαντικότερες υποκατηγορίες.

Γράφημα 16

Έρευνα & ανάπτυξη**

Νέα προϊόντα & υπηρεσίες

Πράσινη τεχνολογία & περιβάλλον

Καινοτομία

Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών** 

Λογισμικό & εφαρμογές

Τεχνητή νοημοσύνη & Cloud

Πληροφοριακά συστήματα

Επενδύσεις και εξαγορές & συγχωνεύσεις
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Τα εναλλακτικά επιδοτούμενα προγράμματα και η σημασία του σχεδίου στις 
εξαγορές και συγχωνεύσεις

Παράλληλα με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», η εγχώρια 

επιχειρηματική κοινότητα έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης και άλλων 

επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός νόμος, Horizon Europe 

κλπ.) τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τις επενδύσεις στη χώρα μας.

Εναλλακτικά επιδοτούμενα προγράμματα

Γράφημα 18

1%

3%

5%

7%

10%

12%

29%

33%

EaSI – Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία

Άλλο

LIFE – Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίμα

COSME – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στρατηγικές επενδύσεις

Horizon Europe

ΕΣΠΑ 2021-2027

Αναπτυξιακός νόμος

Ερώτηση: Ποια άλλα επιδοτούμενα προγράμματα σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε παράλληλα με το 

πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0»; 

Πέρα από τα εναλλακτικά επιδοτούμενα προγράμματα, το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» 

αναμένεται να ενισχύσει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στον τομέα των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει παγιώσει την εικόνα της ως ένας πολύ 

ελκυστικός επενδυτικός προορισμός της παγκόσμιας οικονομίας. Το έντονο διεθνές 

ενδιαφέρον, αλλά και τα κίνητρα που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 

μέσω των χρηματοδοτήσεων του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», αναδεικνύουν ότι οι 

εξαγορές και συγχωνεύσεις θα πρωταγωνιστήσουν στο εγχώριο επιχειρείν.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις: άξονας προσέλκυσης επενδύσεων

Σύμφωνα με την έρευνα, η εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα διατηρεί θετική 

πρόθεση στο να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια για εξαγορές ή συγχωνεύσεις.

Σχεδόν το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί 

πολύ/πάρα πολύ πιθανό να αξιοποιήσει τους πόρους του 

προγράμματος «Ελλάδα 2.0» για πιθανές εξαγορές ή 

συγχωνεύσεις.

Επενδύσεις και εξαγορές & συγχωνεύσεις
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Σχετικά με την πανελλαδική έρευνα

Η ανωτέρω πανελλαδική έρευνα, αποσκοπεί στην αποτύπωση της άποψης που διατηρεί 
η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα σχετικά με το πρόγραμμα Next Generation EU και 
πιο συγκεκριμένα το ελληνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0», ως εχέγγυο για την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας μας και διεξήχθη από την Deloitte Ελλάδος (με την υποστήριξη των 
μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ).

Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 
Ελληνικών επιχειρήσεων (με ικανή διαστρωμάτωση μεγέθους και κλάδου 
δραστηριοποίησης) ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό της ελληνικής 
επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Deloitte σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, σχεδίασε το ερωτηματολόγιο και ανέλυσε τα 
αποτελέσματά του. Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με γενικούς γραμματείς επιλεγμένων υπουργείων ώστε να αποτυπωθεί και 
η αντίληψη της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με τα ευρήματα.

Η έρευνα διενεργήθηκε στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2022 και επικεντρώθηκε 
κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

Γενικότερη αντίληψη για το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Έρευνα & Καινοτομία

Πράσινη Μετάβαση και Βιωσιμότητα

Απασχόληση, Δεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή

Επενδύσεις και Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
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