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Εμείς δεν βλέπουμε ένα απλό σχεδιάγραμμα.  

Βλέπουμε τον τρόπο να αναπτύξετε το brand σας.
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IN GREECE 2022



Ποσοτική Έρευνα (για 8η συνεχή χρονιά)

σε ΙΤ στελέχη Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Συμμετείχαν Ν= 95 στελέχη

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

01|09 – 05|10|2022

Ταυτότητα Έρευνας
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Ερωτήματα που θα απαντηθούν…

Νοέμβριος 2022 | σελ....3

Οι προκλήσεις
στην εποχή της 

ενεργειακής 
κρίσης

Ο ρόλος 
του ΙΤ

Το budget για
ΙΤ projects

Οι προτεραιότητες
του ΙΤ 

Η στάση 
απέναντι στο 

Digital 
Transformation



ΤΟ PROFILE ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
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Το profile των συμμετεχόντων (1|3)
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%

Θέση στην εταιρεία

%

Εθνικότητα εταιρείας

Σε ποιον αναφέρονται

%

% %
%

%

Μέγεθος εταιρείας

83%

16%

1%



Εμπόριο Ποτών & Τροφίμων 5%

Ιδιωτικής Ασφάλισης 4%

Τράπεζες 13% Φάρμακα 3%

Τεχνολογίας 10%

Λιανεμπόριο 6%

Ενέργειας 4%

Υγείας 4%

Εκπαίδευσης 1%

Καταναλωτικά αγαθά 4%

Το profile των συμμετεχόντων (2|3)

Ένδυσης | Υπόδησης 1%Μεταφορές 7%

Τηλεπικοινωνίες 6%

Ξενοδοχεία/ Εστιατόρια 2%

Άλλο 23%

Πετρελαιοειδών 1%

Media 1%

Εκδόσεων 1%

Τομέας δραστηριοποίησης της 
εταιρείας
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Χημικά 1%

Βάση: 95



Το profile των συμμετεχόντων (3|3)

%

% %

%
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%

Χρόνια που εργάζονται στην εταιρεία

Βάση: 95



ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ



Οικονομική κατάσταση εταιρείας σήμερα

%

ΕΡ. Πώς κρίνετε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας σας σήμερα; 
Κλίμακα 1-5, όπου 1=πολύ κακή & 5=πολύ καλή

Ελληνικές 
επιχειρήσεις

Πολυεθνικές 
επιχειρήσεις

76% 85%

18% 9%
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ΔΞ: 3%



Βάση: 95

%

ΕΡ. Και πως βλέπετε την οικονομική κατάστασή της εταιρείας για τον επόμενο χρόνο, σε σύγκριση με φέτος; 
Κλίμακα 1-5, όπου 1=πολύ λιγότερο καλή & 5=πολύ καλύτερη

Οικονομική κατάσταση εταιρείας τον επόμενο χρόνο

ΔΞ|ΔΑ :

Ελληνικές 
επιχειρήσεις

Πολυεθνικές 
επιχειρήσεις

44% 36%

35% 51%

10% 12%

11% 0%
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ΕΡ. Από την εμπειρίας σας, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία 
σας στο σημερινό περιβάλλον της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας; 

Οι προκλήσεις σήμερα

Ελληνικές 
επιχειρήσεις

Πολυεθνικές 
επιχειρήσεις

• Το κόστος πληθωρισμού 32% 34% 27%

• Θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας 28% 29% 27%

• Η διατήρηση των εργαζομένων 28% 21% 42%

• Έσοδα | Πωλήσεις 25% 26% 24%

• Η ευημερία των εργαζομένων  (WELL BEING) 25% 21% 33%

• Η έλλειψη αιτούντων σε θέσεις εργασίας 17% 16% 18%

• Η χαμηλής ποιότητας αιτούντων που υπέβαλαν αίτηση για θέσεις εργασίας 13% 15% 9%

• Πρωτόκολλα ασφάλειας COVID 19 | Συμμόρφωση 5% 6% 3%

• Η αύξηση των επιτοκίων 1% 2% 0

• Άλλο 5% 6% 3%

• Δεν γνωρίζω 3% 5% 0

Βάση: 95 Νοέμβριος 2022 | σελ....11
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Οι προκλήσεις σήμερα

ΕΡ. Από την εμπειρίας σας, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία 
σας στο σημερινό περιβάλλον της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας; 

ΣΥΝΟΛΟ
Ελληνικές 

επιχειρήσεις
Πολυεθνικές 
επιχειρήσεις

• Το κόστος πληθωρισμού 32% 34% 27%

• Θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας 28% 29% 27%

• Η διατήρηση των εργαζομένων 28% 21% 42%

• Έσοδα | Πωλήσεις 25% 26% 24%

• Η ευημερία των εργαζομένων  (WELL BEING) 25% 21% 33%

• Η έλλειψη αιτούντων σε θέσεις εργασίας 17% 16% 18%

• Η χαμηλής ποιότητας αιτούντων που υπέβαλαν αίτηση για θέσεις εργασίας 13% 15% 9%

• Πρωτόκολλα ασφάλειας COVID 19 | Συμμόρφωση 5% 6% 3%

• Η αύξηση των επιτοκίων 1% 2% 0

• Άλλο 5% 6% 3%

• Δεν γνωρίζω 3% 5% 0
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Συμφωνώ αρκετά 
+ απόλυτα

❑ Η τεχνολογία που διευκολύνει την αποτελεσματικότερη ‘τηλεργασία’ θα είναι όλο και πιο σημαντική 92%

❑ Η εταιρεία είναι καλά εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον 84%

❑ Ο συνδυασμός ‘εργασίας στο γραφείο’ και ‘τηλεργασίας’ θα βοηθήσει την εξέλιξη της δουλειάς μου 80%

❑ Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την ευελιξία μεταξύ ‘εργασίας στο γραφείο’ και ‘τηλεργασίας’ 76%

❑ Οι εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από την αυξημένη ευελιξία μεταξύ ‘εργασίας στο γραφείο’ και ‘τηλεργασίας’ 76%

❑ Οι συμβάσεις με καθορισμένες ώρες εργασίας δεν είναι πλέον σχετικές με τους σύγχρονους τρόπους εργασίας 58%

❑ Η αυξημένη ευελιξία στον τρόπο εργασίας θα κάνει το επάγγελμά μου προσβάσιμο σε περισσότερα άτομα 56%

❑ Η ομαδική συνεργασία θα υποφέρει αν η ‘τηλεργασία’ γίνει ο κανόνας 42%

❑ Οι ώρες εργασίας μου θα είναι υπερβολικά πολλές μετά την πανδημία 33%

ΕΡ. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με καθεμία από τις ακόλουθες εκφράσεις που αναφέρονται στο μέλλον της εργασίας
στην μετά Covid-19 εποχή;

Βάση: 95

Το μέλλον της εργασίας 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ IT



Η σημαντικότητα του ΙΤ σήμερα

Βάση: 95

ΕΡ. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν, πόσο σημαντικός πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του ΙΤ στην εταιρεία σας σήμερα; 

%
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Βάση: 95

Η σχέση του ΙΤ με τα άλλα τμήματα της εταιρείας

ΕΡ. Ποιο από τα ακόλουθα περιγράφει καλύτερα για το πώς οι υπεύθυνοι των άλλων τμημάτων της εταιρίας 
σας αντιλαμβάνονται τον ρόλο του ΙΤ στην εταιρία; Τον αντιλαμβάνονται ως… 

2020 2021 2022
 Ως επιχειρηματικό συνεργάτη 45% 48% 60%

 Ως πάροχο ΙΤ υπηρεσιών μόνο 44% 39% 27%

 Ως επιχειρηματικό ηγέτη 9% 6% 5%

 Ως ένα κέντρο κόστους για την 
εταιρεία

1% 6% 5%

Έμφαση σε...

Πολυεθνικές 

Έμφαση στις...

Ελληνικές 
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ΤΟ BUDGET ΓΙΑ 
IT PROJECTS



Το budget για ΙΤ projects σήμερα

Βάση: 95

ΕΡ. Τι ποσοστό από το συνολικό ετήσιο budget της εταιρίας σας τοποθετείται σε IT projects σήμερα;

Έως 9%:

63%
10% - 19%:

11%

20% ή 
περισσότερο:

10%
Δεν γνωρίζω : 16%

(59%) (17%) (10%)2021:
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Πεδία επένδυσης του ΙΤ budget σήμερα

Βάση: 95

ΕΡ. Σε ποιο /α από τα ακόλουθα πεδία κυρίως επενδύεται σήμερα το ΙΤ budget της εταιρίας σας; 

Σήμερα

 Στις υποδομές της εταιρείας 65% 57%

 Στην ασφάλεια 46% 53%

 Στην καινοτομία 36% 36%

 Στην επικοινωνία & συνεργασία με τον τελικό χρήστη 17% 24%

 Σε βασικές εφαρμογές συναλλαγών 26% 23%

2021 2022

Νοέμβριος 2022 | σελ....20

Έμφαση σε...
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  εταιρείες

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ



Οι προσδοκίες για το ΙΤ budget της επόμενης χρονιάς

ΕΡ. Κατά την διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, πιστεύετε ότι το 
budget που θα διαθέσει η εταιρεία σας για IT projects θα…

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ΙΣΟΖΥΓΙΟ
(αύξηση Vs.
μείωση)

+3 +19 +28 +36 +41 +28 +39 +38
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≈(44%)

• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ       : +40

• ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ  : +33



Βάση: 95

Οι παράγοντες στη διαμόρφωση του ΙΤ budget της 
επόμενης χρονιάς

%

ΕΡ. Ποιος | οι από τους ακόλουθους παράγοντες έχουν το σημαντικότερο ρόλο στην διαμόρφωση του IT budget
της εταιρίας σας για την επόμενη χρονιά; 
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ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ  (48% - 1ο )

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  (48% - 1ο )



Πεδία επένδυσης του ΙΤ budget στα επόμενα 3 χρόνια

Βάση: 95

ΕΡ. Και σε ποιο /α από τα ακόλουθα πεδία πιστεύετε ότι θα επενδύεται κυρίως το ΙΤ budget
της εταιρίας σας μέσα στα επόμενα 3 χρόνια; 

 Στην ασφάλεια 60%

 Στην καινοτομία 45%

 Στις υποδομές της εταιρείας 38%

 Στην επικοινωνία & συνεργασία με τον τελικό χρήστη 31%

 Σε βασικές εφαρμογές συναλλαγών 16%
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Έμφαση σε...
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  εταιρείες

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ



ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΙΤ



Βάση: 95

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις προτεραιότητες & 
επενδύσεις του ΙΤ τμήματος

%

ΕΡ. Ποιος/ οι από τους ακόλουθους παράγοντες επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις προτεραιότητες 
που θέτετε ως Διεύθυνση ΙΤ και τις αντίστοιχες επενδύσεις που κάνετε; 
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Έμφαση σε...
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ εταιρείες

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ (2o)



2021 2022
 Digital Transformation 76% 72%

 Security | Risk Management 56% 59%

 Cloud Computing 42% 52%

 Analytics 27% 34%

 Ανάπτυξη εξειδικευμένων 
εφαρμογών

38% 31%

 Compliance | GDPR 20% 20%

 Internet of Things 17% 18%

 Mobility 25% 16%

Οι πιο σημαντικές περιοχές στην agenda επενδύσεων του ΙΤ

ΕΡ. Σχετικά με την agenda των επενδύσεων που προγραμματίζεται να κάνετε ως ΙΤ τμήμα στο άμεσο μέλλον, ποιες 
είναι οι 3 πιο σημαντικές περιοχές  που σκοπεύετε να ρίξετε το βάρος σας; 
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Έμφαση σε...
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ



DIGITAL
TRANSFORMATION



Η σαφήνεια της στρατηγικής για το Digital Transformation

ΕΡ. Σχετικά με το Digital transformation, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε, ότι στην 
εταιρεία σας υπάρχει σαφή & ξεκάθαρη στρατηγική για το Digital Transformation;

Βάση: 95

65%
(2021 : 68%)

Έμφαση στις...

Πολυεθνικές (73%)
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Η οργάνωση της εταιρείας για το Digital Transformation

ΕΡ. Πως οργανώνεται η εταιρεία σας για την αντιμετώπιση του Digital Transformation;

1

3

18

23

23

32

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Δε γνωρίζω

Το Digital Transformation δεν το εξετάζουμε

Μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζουμε το Digital 
Transformation, αλλά πρέπει να το εξετάσουμε

Σε διαδικασία δημιουργίας ομάδας Digital 
Transformation 

Υπάρχει ομάδα Digital Transformation από άτομα 
διαφορετικών τμημάτων

Υπάρχει ομάδα αφοσιωμένη στο Digital 
Transformation

%

Έμφαση σε...

Ελληνικές επιχειρήσεις (27%)

Βάση: 95

21%

55%
Έμφαση σε...

Πολυεθνικές (70%)
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Σημαντικά εμπόδια στο Digital Transformation

ΕΡ. Ποια από τα ακόλουθα θεωρείτε ότι αποτελούν τα κύρια εμπόδια στο Digital Transformation;

Βάση: 95

2021: 81% 48% 20% 17% 12%
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Έμφαση σε...

Ελληνικές επιχειρήσεις 





√ Προσδοκίες για αύξηση του IT budget, κυρίως «έως 9%». 

Συνοψίζοντας… (1|2)

√ Μεγάλες οι προσδοκίες για την τεχνολογία. Καταλύτης η πανδημία (τηλεργασία). 

√ Το ΙΤ εκλαμβάνεται ως επιχειρηματικός συνεργάτης
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√ Η διαμόρφωση του ΙΤ budget βασίζεται στη…

• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ :       …ταχύτατη ανταπόκριση στις επιχειρηματικές απαιτήσεις

• ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ : …βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη

√ Επένδυση του IT budget της επόμενης χρονιάς κυρίως στην «ασφάλεια».

√ Οι «νέες τεχνολογίες» καθορίζουν περισσότερο τις
προτεραιότητες | επενδύσεις που γίνονται από το ΙΤ

• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ : ξεχωρίζει και η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού 



Συνοψίζοντας… (2|2)

√ Κυριαρχεί στην agenda των επενδύσεων του ΙΤ.                                                                                      
Αυξημένη δυναμική για το Cloud Computing (στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
εταιρείες) και το Analytics (στις ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ) 

√ Περισσότερο οργανωμένες στο DT είναι οι ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
(ήδη έχουν έτοιμη ομάδα), ενώ σε φάση δημιουργίας 
αφοσιωμένης ομάδας DT είναι οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ εταιρείες
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DIGITAL TRANSFORMATION:

√ Βασικό εμπόδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι η 
ετοιμότητα των εταιρειών (Διοίκηση, εργαζόμενοι) .



ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

RESEARCH DIRECTOR Global Link
skordas@globallink.gr

για την 
προσοχή σας


