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Εισαγωγή
Σκοπός έρευνας

Από τις αρχές του 2020,
η χώρα μας και ο πλανήτης
ολόκληρος βρέθηκαν μπροστά
σε πρωτόγνωρες συνθήκες,
ως αποτέλεσμα της πανδημίας.
Κατόπιν μιας άνευ προηγουμένου
δημοσιονομικής και νομισματικής
παρέμβασης παγκοσμίως
οι αρνητικές επιπτώσεις
μετριάστηκαν ενώ οι εξελίξεις
στο υγειονομικό πεδίο με την
ανάπτυξη των εμβολίων έδωσαν
το έναυσμα για έξοδο από
την κρίση.
Ποια είναι όμως η άποψη των Ελλήνων
επιχειρηματιών για το πού βρισκόμαστε
σήμερα και οι προσδοκίες τους για τους
επόμενους 12 μήνες;
Στην έρευνά μας αποτυπώνεται πως η αισιοδοξία έχει επιστρέψει
στους Έλληνες επιχειρηματίες ενώ παράλληλα έχει διαμορφωθεί η
πεποίθηση ότι τα χειρότερα αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις
της πανδημίας στην οικονομία έχουν πλέον ξεπεραστεί, παρά τις
αβεβαιότητες για την εξέλιξη της πανδημίας που συνεχίζουν να
υφίστανται.
Παρόλα αυτά, η αισιοδοξία φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο σε
θετικές προσδοκίες παρά σε δομημένες εξωστρεφείς στρατηγικές.
Η δύσκολη εμπειρία τόσο της πρόσφατης οικονομικής όσο και της
τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, δημιουργούν δισταγμό στην επένδυση
σε εξοπλισμό, στους ανθρώπινους πόρους αλλά και στην ψηφιακή
μετάβαση και καινοτομία.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει σε δύσκολες συνθήκες ότι
διαθέτουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και να διακρίνουν τις
ευκαιρίες. Απομένει η υιοθέτηση βιώσιμων στρατηγικών που θα τους
δώσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να διακριθούν στο νέο οικονομικό
περιβάλλον που διαμορφώνεται.
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Ταυτότητα έρευνας
Με αφετηρία την παγκόσμια έρευνα
της Grant Thornton, Business Pulse, στην
οποία αποτυπώνονται οι προσδοκίες
των επιχειρηματιών εντός και εκτός

Ελλάδας, διερευνήσαμε τα επιμέρους
χαρακτηριστικά αυτών των προσδοκιών
στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Προσδοκίες*
ανάκαμψης
Ελλήνων
επιχειρηματιών
Έρευνα

Grant Thornton
Global Business
Pulse

Στρατηγικές
& δράσεις
ανάπτυξης

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, από την εταιρεία KANTAR σε δείγμα 400 επιχειρήσεων.
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Τα χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνάς μας,
συνοψίζονται ως εξής:
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22%
78%

€5 - €24,9 εκατ
€25+ εκατ
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Εισηγμένη
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Κλάδος
30%
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Υπηρεσιών

Εμπορίου

Βιομηχανίας

2021

Περιοχή
32%
9%

59%

Υπολοιπη Ελλάδα
Θεσσαλονίκη
Αθήνα

2021
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Δείκτης επιχειρηματικής αισιοδοξίας
Grant Thornton
Αν και ο δείκτης προσδοκιών για τις
ελληνικές επιχειρήσεις βρισκόταν σε
αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση
με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και
παγκόσμιους δείκτες μέχρι τα τέλη του
2018, εν συνεχεία η αισιοδοξία των Ελλήνων
επιχειρηματιών βελτιώθηκε σταδιακά,
φτάνοντας σε παρόμοια επίπεδα με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο στα τέλη του 2019.
Η εμφάνιση της πανδημίας ανέτρεψε
βίαια το κλίμα αυτό, ωστόσο η εμπειρία
των ελληνικών επιχειρήσεων στην
αντιμετώπιση της προηγούμενης

κρίσης, οδήγησε τους επιχειρηματίες
να στέκονται απέναντι στη νέα κρίση με
μεγαλύτερη ψυχραιμία. Ως αποτέλεσμα
τα επίπεδα αισιοδοξίας μεταξύ των
Ελλήνων επιχειρηματιών ακόμα και
τους προηγούμενους 12 μήνες παρότι
δοκιμάστηκαν, ήταν σε υψηλότερα
επίπεδα σε σχέση με αυτά των ευρωπαίων
και λοιπών επιχειρηματιών, ενώ από το 3ο
τρίμηνο του 2020 και έπειτα βελτιώνονται
και σήμερα υπάρχει προσδοκία ότι οι
ελληνικές επιχειρήσεις θα κινηθούν σε
αναπτυξιακή τροχιά τους επόμενους
μήνες.
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Τι πιστεύουν οι Έλληνες επιχειρηματίες
για τις προοπτικές της οικονομίας
Οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι
στην πλειοψηφία τους αισιόδοξοι
για τους επόμενους 12 μήνες τόσο
αναφορικά με την εξέλιξη του εγχώριου
οικονομικού περιβάλλοντος όσο και
του παγκόσμιου. Προσδοκούν πλέον ότι
μετά από αρκετά έτη, όπου η ελληνική

Ελληνική οικονομία
10%

53%

οικονομία υπολειπόταν σε ανάπτυξη
συγκριτικά με την παγκόσμια τάση,
πλέον θα συμβαδίζει με αυτή, ενώ είναι
χαρακτηριστικό ότι η αισιοδοξία τους για
το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον είναι
ελαφρώς ισχυρότερη σε σχέση με αυτή
για το παγκόσμιο.

Παγκόσμια οικονομία
7%

53%
Πολύ αισιόδοξοι
Αρκετά αισιόδοξοι
Ουδέτεροι

26%

28%

7%
4%

8%
4%

2021

2021

Μάλλον απαισιόδοξοι
Aπαισιόδοξοι
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Ανάκαμψη από την πανδημία
Χρόνος ανάκαμψης από την πανδημία
Βασικό στοιχείο αυτής της αισιοδοξίας
για την ελληνική οικονομία είναι η
πεποίθηση σχεδόν των μισών Ελλήνων
επιχειρηματιών ότι η επιχείρησή τους
αναμένεται το αργότερο μέσα στους
επόμενους 12 μήνες να έχει ανακάμψει στα
επίπεδα του 2019. Είναι χαρακτηριστικό

ότι οι 3 στους 10 αναφέρουν ότι είτε δεν
επηρεάστηκαν από την πανδημία, είτε
ότι ήδη έχουν φτάσει στα προ πανδημίας
επίπεδα. Στον αντίποδα 2 στις 10
επιχειρήσεις, αναμένουν ότι θα χρειαστούν
πάνω από 2 έτη ώστε να ανακάμψουν στα
επίπεδα του 2019.

8%

26%

Έχουν ήδη ανακάμψει
1-3 μήνες

16%

3-6 μήνες
6-12 μήνες

2%

1-2 χρόνια

5%
28%

Περισσότερα από 2 χρόνια
Δεν επηρεάστηκαν από
την πανδημία

15%

Κυβερνητικά μέτρα για ανάκαμψη από την πανδημία
Με σκοπό την ανάκαμψη από την
πανδημία για το σύνολο της οικονομίας
και τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι Έλληνες
επιχειρηματίες πρωτίστως θεωρούν
ότι βασικά μέτρα που θα μπορούσαν

να δώσουν ώθηση, είναι κίνητρα για
αύξηση της απασχόλησης και τόνωση των
επενδύσεων και επιλεγμένων πληττόμενων
κλάδων, σε συνδυασμό βέβαια με πρόσθετα
βοηθήματα και αναβολές πληρωμών.

43%

Κίνητρα για αύξηση της απασχόλησης
Ενίσχυση επενδύσεων σε έργα υποδομών

37%

Ενίσχυση πληττόμενων κλάδων

36%

Ενίσχυση εγχώριας κατανάλωσης
Σχέδια μακροχρόνιας ενίσχυσης με
κεφάλαια των πληττόμενων επιχειρήσεων
Σχέδια μακροχρόνιας αναβολής ή και
διαγραφής οικονομικών υποχρεώσεων
Εξαιρετικά σημαντικό

Πολύ σημαντικό

37%
32%
34%

33%

32%

26%
19%

17%

28%

Αρκετά σημαντικό

24%

6% 1%

25%

4% 1%

28%

35%

30%
34%
Μάλλον ασήμαντο

3%

6% 1%
7% 2%
14%

5%

Ασήμαντο
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Επιχειρηματική ανάκαμψη
Οι προσδοκίες των επιχειρηματιών τους επόμενους 12 μήνες
Υπό το πρίσμα αυτό, η αισιοδοξία των
Ελλήνων επιχειρηματιών αποτυπώνεται στο
γεγονός ότι
• 8 στους 10 αναμένουν αύξηση του
τζίρου τους, τους επόμενους 12 μήνες,
• από τις εξαγωγικού χαρακτήρα
επιχειρήσεις, οι 7 στις 10 αναμένουν
αύξηση των εξαγωγών τους
• 7 στους 10 αναμένουν και αύξηση της
κερδοφορίας.

34%

Παρόλα αυτά, η αναμενόμενη επέκταση των
εργασιών δεν στηρίζει ανάλογη αύξηση στην
απασχόληση και τους μισθούς. Μετά από
μια περίοδο ενάμισι έτους αβεβαιότητας,
φαίνεται ότι στην παρούσα φάση οι Έλληνες
επιχειρηματίες θέλουνε να διαφυλάξουν την
κερδοφορία τους και είναι συγκρατημένοι
αναφορικά με την αύξηση του κόστους τους.

10%

20%

24%

21%

Πολύ αισιόδοξοι

37%
47%
12%
4%
2%
1%

Έσοδα

50%

25%

60%

2%
1%

Κτίρια / Γη

Ουδέτεροι
Μάλλον απαισιόδοξοι

16%
5%
4%
1%

Κέρδη

43%

26%

Απαισιόδοξοι

6%
4%

4%
6%

3%
3%
2%

ΔΞ/ΔΑ

Απασχόληση

Μισθοί

31%

Ανάλογα συγκρατημένη φαίνεται να είναι
και η διάθεση για επενδύσεις. Σχεδόν
για τις μισές ελληνικές επιχειρήσεις δεν

12%

Αρκετά αισιόδοξοι

45%

39%

14%
36%

46%

Εξαγωγές

(Εξαιρούνται οι εταιρίες
χωρίς εξαγωγές)

φαίνεται να είναι στα άμεσα σχέδιά τους
οι επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις/
μηχανολογικό εξοπλισμό ή έρευνα.

6%

12%

30%
44%

1%
1%
2%

Εγκαταστάσεις /
μηχανολογικός
εξοπλισμός

Έρευνα &
ανάπτυξη

Θα αυξηθούν μερικώς
Θα παραμείνουν ως έχουν
Θα μειωθούν αρκετά

60%

2%
1%
1%

Θα αυξηθούν πολύ

43%

Θα μειωθούν πολύ
ΔΞ/ΔΑ

1%

Τεχνολογία /
ψηφιακός
μετασχηματισμός
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Αξιολόγηση της σημασίας των πιθανών εμποδίων
στην ανάπτυξη
Παρά την αισιοδοξία για τους επόμενους
12 μήνες που παρατηρήσαμε ότι κυριαρχεί, η
αβεβαιότητα που απορρέει από την πανδημία
κυριαρχεί στους προβληματισμούς των
ελληνικών επιχειρήσεων. Λοιποί κίνδυνοι που
αναδεικνύονται είναι το φορολογικό καθεστώς
στη χώρα μας, η μειωμένη ζήτηση, οι κίνδυνοι
στην εφοδιαστική αλυσίδα, η περιορισμένη
χρηματοδότηση, οι δυσχέρειες των νομικών
διαδικασιών και της εργατικής νομοθεσίας,
αλλά και η δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου
προσωπικού. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος στην
παρούσα φάση δείχνει να απασχολεί μόνο 3
στις 10 επιχειρήσεις, ενώ 2 στις 10 δηλώνουν ότι
το περιβάλλον δεν ευνοεί πρωτοβουλίες R&D.

από λίγο έως καθόλου σημαντικό, ενώ η ίδια
αναλογία θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο
κυβερνοεπίθεσης. Θα αναμέναμε οι
προβληματισμοί αυτοί να ήταν ευρύτεροι,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικοί
και ψηφιακοί κίνδυνοι θα πρέπει να αποτελούν
πλέον βασικά πεδία της αξιολόγησης και
διαχείρισης κινδύνων μιας σύγχρονης
επιχείρησης.

32%

Οι 3 στις 10 επιχειρήσεις εκφράζουν
προβληματισμό αναφορικά με την επίδραση
της κλιματικής αλλαγής, ενώ το ενδεχόμενο
κυβερνοεπιθέσεων προβληματίζει μόλις 2
στις 10. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι
μισοί θεωρούν τον κίνδυνο κυβερνοεπίθεσης

Αβεβαιότητα της πανδημίας

Πόσο πιθανή είναι μια κυβερνοεπίθεση
εναντίον της εταιρείας σας μέσα
στα επόμενα δύο χρόνια

7%
12%

Εξαιρετικά πιθανό
Πολύ πιθανό

24%

Ούτε πιθανό, ούτε απίθανο
Μάλλον απίθανο

25%

Aπίθανο

Μισθοί

27%

Υψηλή φορολογία / αβεβαιότητα φορολογικής κατάστασης

30%

22%

Αβεβαιότητα οικονομικού περιβάλλοντος

18%

Μειωμένη ζήτηση

17%

32%

32%

32%

31%
27%

Περιορισμοί στη χρηματοδότηση

12%

23%

Νομικές διαδικασίες / κανονιστικό πλαίσιο / εργατική νομοθεσία

12%

23%

30%

Δυσκολία στην εύρεση του κατάλληλου προσωπικού

12%

21%

31%

Ταχύτητα αλλαγών στον τεχνολογικό κλάδο
Κλιματική αλλαγή / περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Πολιτική αβεβαιότητα

6%

26%

27%

30%

19%

Γεωπολιτικοί κίνδυνοι

8%

19%

27%
30%

14%
16%

27%

28%
30%

25%

10%

33%

1%

11%
12%

30%
28%

2%

11%

21%

29%

2%

9%

25%

22%
18%

1%

15%

26%

37%

%

1%

10%
13%

25%

31%

12%

5%

25%

27%

9%

Μη ευνοϊκό περιβάλλον για έρευνα και ανάπτυξη

18%

25%

9%

10%

18%

29%

22%

Μη επαρκείς υποδομές

Κυβερνοεπιθέσεις

15%

28%

12%

9%

13%

34%

Κίνδυνος εφοδιαστικής αλυσίδας

Εμπορικοί πόλεμοι

10%

11%
16%
13%
18%
18%

1%
2%
1%
3%

Εξαιρετικά σημαντικό

Πολύ σημαντικό

Αρκετά σημαντικό

Μάλλον ασήμαντο

Ασήμαντο

ΔΞ/ΔΑ
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Αξιολόγηση ψηφιακού
μετασχηματισμού και
εκτιμήσεις επένδυσης
σε τεχνολογία
Προβάδισμα στα επενδυτικά σχέδια
των επιχειρήσεων φαίνεται να έχει
ο τομέας της τεχνολογίας, μιας και
σε αυτόν δηλώνουν ότι αναμένεται να
επενδύσουν τους επόμενους 12 μήνες οι 6
στις 10 επιχειρήσεις, αν και μόνο η 1 στις
10 αναφέρει ότι θα αυξήσει σημαντικά τις
επενδύσεις της στον τομέα αυτό.
Τη σπουδαιότητα της ψηφιακής
μετάβασης, φαίνεται πλέον να την
κατανοεί η συντριπτική πλειοψηφία. Οι
ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι
είναι σε συνεχή αναζήτηση τρόπων να
εκμεταλλευτούν την τεχνολογία, την
οποία θεωρούν περισσότερο ευκαιρία
παρά απειλή και προς τούτο έχουν
ήδη ξεκινήσει τον εκσυγχρονισμό τους.
Δηλώνουν ότι έχουν στρατηγική για

κυβερνοασφάλεια όσο και συνολικά
για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό,
ενώ δηλώνουν ακόμα και ότι υπάρχει η
κουλτούρα και το ανθρώπινο δυναμικό
που θα εφαρμόσει το ψηφιακό όραμα της
επιχείρησης.
Εντούτοις, δεδομένης της σπουδαιότητας
της ψηφιακής μετάβασης όπως
αναδείχτηκε και λόγω πανδημίας αλλά
και παρά την αναγνώριση της ανάγκης
για ψηφιακό μετασχηματισμό από τις
ελληνικές επιχειρήσεις, θα αναμέναμε η
επένδυση για επιτάχυνση της μετάβασης
αυτής, όπως παρουσιάστηκε στην
ενότητα της έρευνας αναφορικά με τη
διάθεση για επενδύσεις, να διατρέχει
μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών
επιχειρήσεων.

Η εταιρία αναζητά συνεχώς τρόπους
να αξιοποιήσει την τεχνολογία
Η τεχνολογική αλλαγή αποτελεί για την εταιρία
μου περισσότερο ευκαιρία παρά απειλή
Η εταιρία έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό
των λειτουργιών και διαδικασιών της στο πλαίσιο
του ψηφιακού μετασχηματισμού της
Η εταιρία διαθέτει στρατηγική για
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Η εταιρία διαθέτει την κουλτούρα και το κατάλληλο
ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για να
προσδιορίσει και να εφαρμόσει το ψηφιακό όραμα

16%

69%

12%

3%

64%

14%

2%

20%
11%

67%

14%
10%

15%

62%

6% 1%

14%

64%

8%

17%

2%

8% 1%

Η εταιρία διαθέτει μια σαφώς καθορισμένη
στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού

12%

61%

Η εταιρία παρέχει μια ολοκληρωμένη
πολυ-καναλική εμπειρία στους πελάτες της

12%

59%

Η εταιρία εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ψηφιακού
μάρκετινγκ για να προσελκύσει πελάτες

11%

55%

15%

16%

3%

Η εταιρία χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες
ανάλυσης δεδομένων πρόβλεψης

10%

55%

18%

13%

4%

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

18%
15%

Μάλλον διαφωνώ

8%
12%

1%
2%

Διαφωνώ
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Πρωτοβουλίες εταιρικής
υπευθυνότητας
Τα θέματα ESG, θα πρέπει σήμερα να
αποτελούν προτεραιότητα για κάθε
σύγχρονη δυναμική επιχείρηση. Σήμερα, οι
6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν
ότι έχουν εντάξει στη διαδικασία διαχείρισης
κινδύνων τους, την κλιματική αλλαγή και
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Επιπλέον,
οι 5 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι
το στρατηγικό τους πλάνο ενσωματώνει
θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης

ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από την
αξιολόγηση των σημαντικότερων κινδύνων
που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι
επιχειρήσεις, μόνο οι 3 στις 10 προκύπτει ότι
αξιολογούν ως σημαντικούς τους κινδύνους
που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, θα
στεκόμασταν με σκεπτικισμό απέναντι στην
ευρύτητα και στην πραγματική εμβάθυνση
αυτής της επικέντρωσης σε θέματα ESG που
δηλώνουν σήμερα οι επιχειρήσεις.
Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων
της επιχείρησής σας, εξετάζει την κλιματική αλλαγή
και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησής σας,
λαμβάνει υπόψιν ζητήματα κλιματικής αλλαγής
και βιώσιμης ανάπτυξης

40%

52%

48%

60%

Ναι

Όχι

Σε ποιον πυλώνα θα εστιάσουν οι επιχειρηματίες
τους επόμενους 12 μήνες;
Αναφορικά με τους πυλώνες του
ESG και την πιθανότητα επένδυσης των
επιχειρήσεων σε κάθε πυλώνα τους
επόμενους 12 μήνες, παρατηρούμε ότι

Πόσο πιθανό θεωρείτε
να επενδύσετε σε πρωτοβουλίες
εταιρικής υπευθυνότητας
μέσα στο επόμενο έτος;

οι 3 στις 10 επιχειρήσεις αναμένουν
να επενδύσουν έμπρακτα, με σχεδόν
ίδια αναλογία, μεταξύ περιβάλλοντος,
κοινωνίας και διακυβέρνησης.

33%

29%

Σχεδόν βέβαιο
Πιθανό

38%

36%

37%

27%

30%

34%

36%

Σχεδόν απίθανο

Περιβάλλον και
περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι

Κοινωνία

Εταιρική
διακυβέρνηση
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Στρατηγικές ανάπτυξης
Ποιες στρατηγικές αναμένεται να ακολουθήσετε
τους επόμενους 12 μήνες ώστε να αναπτυχθεί
η επιχείρησή σας;
Προκειμένου να καταρτίσουν ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής
ανάπτυξης, οι περισσότερες επιχειρήσεις
λαμβάνουν υπόψη ένα σύνολο ενδογενών
και εξωγενών παραγόντων. Οι εν λόγω
παράγοντες περιλαμβάνουν τους κινδύνους
αλλά και τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι
επιχειρήσεις, τις εκτιμήσεις των
επιχειρήσεων για την εξέλιξή τους κατά
τους επόμενους μήνες, καθώς και την
παρούσα κατάστασή τους. Για την αύξηση
των εσόδων και της κερδοφορίας τους,
οι επιχειρήσεις σε αυτό το χρονικό
σημείο, επιλέγουν τη βελτίωση και
αναδιοργάνωση των εσωτερικών τους
διαδικασιών εντάσσοντας και ψηφιακό
μετασχηματισμό, την προσπάθεια μείωσης
του κόστους τους, την επικέντρωση σε
εγχώριες αγορές, τη βελτίωση πρακτικών
μάρκετινγκ και αποτελεσματικότητας
πωλήσεων. Με δεδομένη την εμπειρία της

κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας αλλά
και τα προβλήματα που προκάλεσε η
πανδημία παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις
επικεντρώνονται περισσότερο σε
εσωστρεφείς στρατηγικές.
Οι εξαγορές/συγχωνεύσεις καθώς και η
ενδυνάμωση του management φαίνεται να
αφορούν ένα μικρό μέρος των επιχειρήσεων.
Είναι ενθαρρυντικό ότι οι 6 στις 10
αναμένουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ενώ
5 στις 10 νέες αγορές.

Βελτιστοποίηση εσωτερικών/λειτουργικών
διαδικασιών και ψηφιακό μετασχηματισμό

85%

Προσπάθεια μείωσης κόστους

77%

Ανάπτυξη της δραστηριότητας σε αγορές στο εσωτερικό

74%

Πρακτικές marketing και αποτελεσματικότητα προσωπικού πωλήσεων

71%

Ανάπτυξη ή λανσάρισμα νέου προϊόντος / υπηρεσίας

63%

Επένδυση σε εξειδικευμένο προσωπικό, ανάπτυξη / προσέλκυση ταλέντου

60%

Αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

57%

Επικέντρωση σε θέματα χρηματοδότησης (νέες πηγές ή αναδιάρθρωση)

57%

Ανάπτυξη της δραστηριότητας της επιχείρησης σε αγορές στο εξωτερικό

52%

Συγχώνευση / απόκτηση / νέες στρατηγικές συμμαχίες
ή από κοινού δράσεις με άλλες επιχειρήσεις (JV)

24%

Σημαντικές αλλαγές στη διοικητική ομάδα (διευθυντές / Διοικητικό Σύμβούλιο)
Πώληση επιχείρησης / δραστηριότητας

20%
7%
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Η καινοτομία ως παράγοντας
ανάπτυξης
Η σημασία της καινοτομίας στην ανάπτυξη
των επιχειρήσεων
Σήμερα η καινοτομία θα πρέπει να
αποτελεί προτεραιότητα κάθε σύγχρονης
επιχείρησης ώστε να της δώσει τη
δυνατότητα να αποκτήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, αλλά και συνολικά να δώσει
στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας νέα
δυναμικά χαρακτηριστικά. Οι 7 στις 10
επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αναμένεται να
εντάξουν καινοτόμα χαρακτηριστικά στην
οργανωτική τους δομή, οι 6 στις 10 στη
διαδικασία παραγωγής και οι 5 στις 10
στη διαδικασία διανομής των προϊόντων/
υπηρεσιών τους. Οι 6 στις 10 δηλώνουν

ότι θα προσανατολιστούν στην ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών με μόνο
1 στις 10 να δηλώνει ισχυρή δέσμευση σε
κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γίνει σαφές από
τις επιχειρήσεις ότι αυτό που θα τους δώσει
ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και θα τις
κάνει να ξεχωρίσουν στο παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον που δραστηριοποιούνται,
είναι να ενσωματώσουν καινοτομία στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, παρά στην
οργανωτική τους δομή στην οποία δηλώνουν
ότι θα επικεντρωθούνε.

Εισαγωγή καινοτομίας στην οργανωτική δομή
Προσφορά καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών

10%
15%

Εισαγωγή καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία

11%

Εισαγωγή καινοτομίας στη διαδικασία διανομής

11%

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

62%
42%
48%
43%

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

14%
25%
19%
23%
Μάλλον διαφωνώ

9% 5%
11%

10%
14%

7%

12%
9%

Διαφωνώ
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Το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας ως παράγοντας
ανάπτυξης
Εκτίμηση επίδρασης Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)
Τα προαναφερθέντα μας οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι η αισιοδοξία των
ελληνικών επιχειρήσεων περισσότερο
στηρίζεται σε προσδοκίες και διαίσθηση
παρά σε στρατηγική. Αυτό αποτυπώνεται
και από την παρούσα στάση των ελληνικών
επιχειρήσεων απέναντι στην μεγαλύτερη
ευκαιρία ανάπτυξης που τους παρουσιάζεται,

Για την ελληνική οικονομία

τα κεφάλαια που αναμένεται να εισρεύσουν
από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ενώ οι 7 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες
θεωρούν πως η συμβολή του Ταμείου
Ανάκαμψης θα είναι σημαντική για την
ελληνική οικονομία, μόνο 4 στους 10
θεωρούν ότι μπορεί να είναι σημαντική η
συμβολή του στην ίδια τους την επιχείρηση.

Για την επιχείρησή μου
19%

36%
22%

Εξαιρετικά σημαντικό
Πολύ σημαντικό

37%

26%

Αρκετά σημαντικό
Μάλλον ασήμαντο
Ασήμαντο

17%

21%

ΔΞ/ΔΑ

13%

6%

3%

Πιθανότητα να γίνει χρήση του ΤΑΑ και ετοιμότητα επιχειρήσεων
25%
18%

Εξαιρετικά πιθανό

28%

Ούτε πιθανό, ούτε απίθανο

13%

Πολύ πιθανό
Μάλλον απίθανο
Απίθανο

16%
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Μόνο οι 4 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις
δηλώνουν ότι είναι πιθανό να κάνουν
χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Επιπλέον, από αυτές τις 4 επιχειρήσεις
που θεωρούν ότι θα κάνουν χρήση των

κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, μόνο η
1 στις 10 έχει καταρτίσει ένα πλήρες σχέδιο,
ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στο στάδιο
της προετοιμασίας ή κυρίως στην αρχική
αξιολόγηση της ευκαιρίας αυτής.

14%
52%
Ωριμότητα επενδυτικών σχεδίων για ΤΑΑ
Σε στάδιο αρχικής σκέψης και αξιολόγησης

34%

Σε στάδιο προετοιμασίας
Έτοιμα προς κατάθεση

Πιθανότητα να γίνει χρήση κάθε πυλώνα του ΤΑΑ
στο επενδυτικό σχέδιο μιας επιχείρησης
Αναφορικά με τους πυλώνες του
ταμείου ανάκαμψης, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός είναι αυτός στον οποίο

Πόσο πιθανό θεωρείτε
να συμπεριλάβετε
κάθε πυλώνα
του Ταμείου Ανάκαμψης
στο επενδυτικό σχέδιο
της εταιρίας σας;

33%

οι επιχειρήσεις δηλώνουν ισχυρότερη
διάθεση να επενδύσουν μέσω του Ταμείου.

47%

28%

31%

41%
33%

39%
20%

Πράσινη
μετάβαση

Συντακτική ομάδα:

Ψηφιακή
μετάβαση

39%

39%

Σχεδόν βέβαιο
Πιθανό

28%

22%

Σχεδόν απίθανο

Απασχόληση, Ιδιωτικές επενδύσεις
δεξιότητες,
& μετασχηματισμός
κοινωνική συνοχή
οικονομίας
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