
Πρόσβαση στην πλήρη 
έκθεση της έρευνας

Πανελλαδική
έρευνα της Deloitte 
αναφορικά με το 
Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»

Τα κυριότερα ευρήματα σχετικά με την αντίληψη 
της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για το 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας



Η γενικότερη αντίληψη για το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» …

99% 

… των επιχειρήσεων θεωρεί το «Ελλάδα 2.0» 
ικανό Στρατηγικό μέσο για την ανάκαμψη της 
επιχειρηματικότητας στη χώρα

68% 
Γραφειοκρατία 
/ Καθυστέρηση 

διαδικασιών

16% 
Καθυστέρηση / 

Αδυναμία εφαρμογής 
μεταρρυθμίσεων

14% 
Απορρόφηση 

κονδυλίων

... αναδείχθηκαν ως οι σημαντικότερες προκλήσεις για την 
επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου

Παρόλα αυτά 
υπάρχουν και
αρκετά περιθώρια 
βελτίωσης καθώς:

>50%

… των επιχειρήσεων προτίθενται να 
αξιοποιήσουν την επιλογή Δανειοδότησης με 
ανταγωνιστικούς όρους που προσφέρει το Σχέδιο

... αναδείχθηκαν ως οι σημαντικότεροι τομείς 
παρέμβασης του Σχεδίου

24% 
Ψηφιοποίηση
& Καινοτομία

17% 
Περιβάλλον

& Βιωσιμότητα

15% 
Έρευνα

& Ανάπτυξη
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… για το λόγο αυτό:

40% 

… των ερωτηθέντων 
κρίνουν ως υψηλό, ή 
πολύ υψηλό το 
βαθμό ψηφιακής 
ωριμότητας εντός της 
επιχείρησής τους

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

… αναδείχθηκαν ως οι κυριότερες προκλήσεις 
υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού 
των επιχειρήσεων

Κυβερνοασφάλεια

Αντίσταση στην αλλαγή

Έλλειψη γνώσεων & δεξιοτήτων

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

… δήλωσαν πρόθυμοι να 
αναπτύξουν συνεργατικά 
projects με τα πανεπιστημιακά 
και ερευνητικά ιδρύματα της 
χώρας, με στόχο την καινοτομία

>80% 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Εγκατάσταση 
αποδοτικού 
εξοπλισμού 

>80%
Ενεργειακή 

αναβάθμιση 
κτιρίων

>60%
Ηλεκτροκίνηση

>50%

… θεωρούνται ως οι 3 βασικές προτεραιότητες αξιοποίησης 
των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων του «Ελλάδα 2.0»

… πιστεύει ότι η 
μεταρρύθμιση που 
στοχεύει στον 
εκσυγχρονισμό του 
συστήματος 
αναβάθμισης 
δεξιοτήτων του ενεργού 
πληθυσμού, θα 
αποτελέσει ουσιαστικό 
παράγοντα για την 
ανάπτυξη τα επόμενα 
χρόνια

81% 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αναφορικά με τους 4 βασικούς πυλώνες του προγράμματος …


