
Εμείς δεν βλέπουμε ένα απλό 
σχεδιάγραμμα.  Βλέπουμε τον 

τρόπο να αναπτύξετε το 
brand σας.

ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
Research Director

skordas@globallink.gr

THE STATE OF THE THE STATE OF THE CIOCIO
IN GREECE 2021IN GREECE 2021



Ποσοτική Έρευνα (για 7η συνεχή χρονιά)
σε ΙΤ στελέχη Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Συμμετείχαν Ν= 127 στελέχη

Ταυτότητα Έρευνας

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

02|09 – 01|10|2021
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Ερωτήματα που θα απαντηθούν…

Η διαμόρφωση              

του εταιρικού budget 

για ΙΤ projects

Η οργάνωση των 

εταιρειών για το 

Digital Transformationγια ΙΤ projects

Ο ρόλος του ΙΤ 

στις εταιρείες

Digital Transformation

Η εργασία στην μετά 

COVID-19 εποχή
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ΤΟ ΤΟ PROFILEPROFILE ΤΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

12 Οκτωβρίου 2017 | σελ....5



Το Profile των συμμετεχόντων (1|4)

%

Θέση στην εταιρεία Σε ποιον αναφέρονται

%

% %
%

Βάση: 127 Οκτώβριος 2021 | σελ....5

%

Χρόνια στην εταιρεία



Το Profile των συμμετεχόντων (2|4)

Μέγεθος εταιρείας

Εθνικότητα εταιρείας

15%
1%

%

Οκτώβριος 2021 | σελ....6

84%

Βάση: 127



Τράπεζες 7%

Φάρμακα 3%Λιανεμπόριο 8%
Ενέργειας 2%

Μεταφορές  9%

Το Profile των συμμετεχόντων (3|4)

Ξενοδοχεία/ Εστιατόρια 3%

Τομέας δραστηριοποίησης της 
εταιρείας

Εμπόριο Ποτών & Τροφίμων 5%

Ιδιωτικής Ασφάλισης 6%

Τράπεζες 7%
Τεχνολογίας 6%

Υγείας 5%

Εκπαίδευσης 2%

Καταναλωτικά αγαθά 5%
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Ψυχαγωγίας/ Διασκέδασης 2%

Καπνικά προϊόντα 2%

Τηλεπικοινωνίες 6%

Άλλο 25%

Πετρελαιοειδών 2%

Media 2%

Βάση: 127

Περιβάλλοντος 2%



Το Profile των συμμετεχόντων (4|4)

%
% %
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%

Βάση: 127



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 



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

(+7%)

19

Βάση: 127 Οκτώβριος 2021 | σελ....10

επιχειρήσεις επιχειρήσεις

82% 78%
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%

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

(+35%)

Ελληνικές 
επιχειρήσεις

Πολυεθνικές 
επιχειρήσεις

19

Βάση: 127 Οκτώβριος 2021 | σελ....11

ΔΞ|ΔΑ :

επιχειρήσεις επιχειρήσεις

75% 72%

11% 28%
7% 0%
8% 0%
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ΤΟ ΤΟ BUDGETBUDGET ΤΗΣΤΗΣΤΟ ΤΟ BUDGETBUDGET ΤΗΣΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ IT PROJECTSIT PROJECTS



Ποσοστό του ετήσιου budget της εταιρείας σε ΙΤ projects
ΕΡ. Τι ποσοστό από το συνολικό ετήσιο budget της εταιρίας σας τοποθετείται σε IT projects σήμερα;

Έως 9%:

59%
Έως 9%:

59%
10% - 19%:

17%
10% - 19%:

17%
20% ή 

περισσότερο:
20% ή 

περισσότερο:

Έμφαση στις...
Πολυεθνικές (42%)

Βάση: 127 Οκτώβριος 2021 | σελ....13

59%59% 17%17%
περισσότερο:

10%
περισσότερο:

10%
Δεν γνωρίζω : 14%

(61%) (14%) (7%)2020:



Μείωση κατά 10% ή περισσότερο

Μείωση από 1-9%

Το budget για ΙΤ projects 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
Net 
Growth

(Εμφάνιση 
Covid-19)

Θα παραμείνει το ίδιο

Αύξηση από 1-9%

Αύξηση κατά 10% ή περισσότερο

ΔΞ/ ΔΑ

Βάση: 127 Οκτώβριος 2021 | σελ....14

Growth
(αύξηση 
Vs.
μείωση)

+3 +19 +28 +36 +41 +28 +39



Οι πιο σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του ΙΤ budget
ΕΡ. Ποιος | οι από τους ακόλουθους παράγοντες έχουν το σημαντικότερο ρόλο στην διαμόρφωση του IT budget
της εταιρίας σας για την επόμενη χρονιά; 

Βάση: 127 % Οκτώβριος 2021 | σελ....15



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

Σήμερα

 Στις υποδομές της εταιρείας 65% 65% Έμφαση στις...
Ελληνικές εταιρείες 

2020 2021

≈

Βάση: 127 Οκτώβριος 2021 | σελ....16

 Στην ασφάλεια 34% 46%

 Στην καινοτομία 29% 36%

 Σε βασικές εφαρμογές συναλλαγών 34% 26%

 Στην επικοινωνία & συνεργασία με τον τελικό χρήστη 30% 17%

Ελληνικές & Πολυεθνικές 
εταιρείες 



Πεδία επένδυσης του ΙΤ budget μέσα στα επόμενα 3 χρόνια
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 καινοτομία 51%

Στα επόμενα 
3 χρόνια

2021

Ελληνικές & Πολυεθνικές 
εταιρείες 

Βάση: 127 Οκτώβριος 2021 | σελ....17

 Στην ασφάλεια 50%

 Στις υποδομές της εταιρείας 43%

 Στην επικοινωνία & συνεργασία με τον τελικό χρήστη 28%

 Σε βασικές εφαρμογές συναλλαγών 21%

εταιρείες 

Ελληνικές εταιρείες 



Η Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IT IT Η Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IT IT 



Οι πιο σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των 
προτεραιοτήτων & επενδύσεων που κάνει η Διεύθυνση ΙΤ
ΕΡ. Ποιος/ οι από τους ακόλουθους παράγοντες επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις προτεραιότητες 
που θέτετε ως Διεύθυνση ΙΤ και τις αντίστοιχες επενδύσεις που κάνετε; ΕΩΣ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Έμφαση στις...
Πολυεθνικές

Έμφαση στις...
Ελληνικές εταιρείες 

Βάση: 127

%
Οκτώβριος 2020 | σελ....19

Πολυεθνικές

Οκτώβριος 2021 | σελ....19



2020 2021
 Digital Transformation 78% 76%

 Security | Risk Management 46% 56%

 Cloud Computing 40% 42%

Οι ‘3’ πιο σημαντικές περιοχές στην agenda επενδύσεων 
ως Διεύθυνση 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; 

≈

≈
Ελληνικές & Πολυεθνικές 
εταιρείες 

 Cloud Computing 40% 42%

 Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών 27% 38%
 Analytics 35% 27%

 Mobility 36% 25%

 Compliance | GDPR 20% 20%
 Internet of Things 17% 17%

Βάση: 127 Οκτώβριος 2020 | σελ....20Οκτώβριος 2021 | σελ....20

≈



DIGITALDIGITALDIGITALDIGITAL
TRANSFORMATIONTRANSFORMATION



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;

68%
(2020 : 64%)

Έμφαση στις...
Πολυεθνικές (78%)

Οκτώβριος 2021 | σελ....22Βάση: 127
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Η οργάνωση της εταιρείας για το Digital Transformation
ΕΡ. Πως οργανώνεται η εταιρεία σας για την αντιμετώπιση του Digital Transformation;

28

31

20

Σε διαδικασία δημιουργίας ομάδας Digital 
Transformation 

Υπάρχει ομάδα Digital Transformation από άτομα 
διαφορετικών τμημάτων

Υπάρχει ομάδα αφοσιωμένη στο Digital Transformation

Έμφαση σε...

51% Έμφαση σε...
Πολυεθνικές (67%)

1

1

20

28

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

Transformation 

% Οκτώβριος 2021 | σελ....23

Έμφαση σε...
Ελληνικές επιχειρήσεις (32%)

Βάση: 127

21%



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

Οκτώβριος 2021 | σελ....24Βάση: 127

2020: 76% 38% 24% 15% 12%



Ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ITITΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ITIT
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 



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

%

Βάση: 127 Οκτώβριος 2021 | σελ....26



Πως αντιλαμβάνονται τον ΙΤ 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… 

2019 2020 2021
 Ως επιχειρηματικό συνεργάτη 47% 45% 48% Έμφαση σε...

Πολυεθνικές (56%)

Βάση: 127 Οκτώβριος 2021 | σελ....27

 Ως πάροχο ΙΤ υπηρεσιών μόνο 42% 44% 39%

 Ως επιχειρηματικό ηγέτη 6% 9% 6%

 Ως ένα κέντρο κόστους για την εταιρεία 4% 1% 6%

Έμφαση στις...
Ελληνικές (43%)

Έμφαση σε...
Πολυεθνικές (11%)



ΙΤ τομείς όπου υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

ΕΡ. Σε ποιον/ ους από τους ακόλουθους ΙΤ τομείς έχετε κυρίως έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού; 

%
Βάση: 127 Οκτώβριος 2021 | σελ....28



CovidCovid--1919CovidCovid--1919



ΕΡ. Σήμερα, με ποιο τρόπο εργάζεστε στην εταιρεία σας;  ΕΡ. Με βάση την εμπειρία σας ή ότι έχετε ακούσει, πιστεύετε ότι η 
‘Εργασία από το σπίτι | Τηλεργασία’ σε σχέση με την ‘Εργασία στο 
γραφείο’ είναι….

• …περισσότερο
παραγωγική

31%

• …το ίδιο παραγωγική | 39%

Covid-19 :   Τηλεργασία  VS. Εργασία στο γραφείο

Έμφαση στις...
Ελληνικές
(65%)

Έμφαση σε...
Πολυεθνικές 
(44%)

• …το ίδιο παραγωγική | 
καμία διαφορά

39%

• …λιγότερο 
παραγωγική

29%

• …δεν έχω άποψη 1%

Βάση: 127

Έμφαση σε...
Πολυεθνικές
(67%) Έμφαση σε...

Ελληνικές 
(35%)



Συμφωνώ αρκετά 
+ απόλυτα

 Η τεχνολογία που διευκολύνει την αποτελεσματικότερη ‘τηλεργασία’ θα είναι όλο και πιο σημαντική 95%
 Η εταιρεία μου είναι καλά εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον 86%

 Ο συνδυασμός ‘εργασίας στο γραφείο’ και ‘τηλεργασίας’ θα είναι ο καλύτερος τρόπος για την εξέλιξη της δουλειάς μου 79%

 Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την αύξηση της ευελιξίας μεταξύ ‘εργασίας στο γραφείο’ και ‘τηλεργασίας’ 78%

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

Covid-19 :   Στάσεις & απόψεις για το μέλλον της εργασίας 

 Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την αύξηση της ευελιξίας μεταξύ ‘εργασίας στο γραφείο’ και ‘τηλεργασίας’ 78%

 Οι εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από την αυξημένη ευελιξία μεταξύ ‘εργασίας στο γραφείο’ και ‘τηλεργασίας’ 72%

 Η αυξημένη ευελιξία στον τρόπο εργασίας θα κάνει το επάγγελμά μου προσβάσιμο σε περισσότερα άτομα σε σύγκριση 
με πριν από την πανδημία 60%

 Η πανδημία έδειξε ότι οι συμβάσεις με καθορισμένες ώρες εργασίας δεν είναι πλέον σχετικές με τους σύγχρονους 
τρόπους εργασίας 59%

 Η ομαδική συνεργασία θα υποφέρει αν η ‘τηλεργασία’ γίνει ο κανόνας 44%

 Περιμένω ότι οι ώρες εργασίας μου θα είναι υπερβολικά πολλές μετά την πανδημία 28%

Βάση: 127



Συνοψίζοντας…Συνοψίζοντας…



Συνοψίζοντας… (1|2)

 Περισσότερο σημαντικός ο ρόλος του ΙΤ σήμερα, με την πλειοψηφία 
των επιχειρήσεων, κυρίως οι πολυεθνικές, να τον θεωρεί 
επιχειρηματικό ηγέτη και συνεργάτη.

 Η νέα μορφή υβριδικής εργασίας (συνδυασμός εργασίας στο γραφείο 
και τηλεργασίας) κάνει πιο σημαντικό τον ρόλο της τεχνολογίας στις 

 Επαναφορά των υψηλών προσδοκιών της προ COVID-19 εποχής για 
αυξημένο budget σε ΙΤ projects . 1 στα 2 ΙΤ στελέχη πιστεύει ότι θα 
αυξηθεί , ενώ μόνο 1 στα 10 ότι θα μειωθεί.

Οκτώβριος 2021 | σελ....31

 Η καινοτομία και η ασφάλεια αποτελούν τα κυριότερα πεδία 
επένδυσης του IT budget στο άμεσο μέλλον, τόσο στις Ελληνικές όσο και 
στις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

και τηλεργασίας) κάνει πιο σημαντικό τον ρόλο της τεχνολογίας στις 
επιχειρήσεις στην μετά-COVID-19 εποχή



 Σαφή & ξεκάθαρη στρατηγική για το digital transformation έχει η 

Συνοψίζοντας… (2|2)

 Το digital transformation, security | risk management και cloud 
computing κυριαρχούν στην agenda των άμεσων επενδύσεων για τα ΙΤ 
τμήματα Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.
• Σημαντική άνοδος για το security | risk management

 Σαφή & ξεκάθαρη στρατηγική για το digital transformation έχει η 
πλειονότητα των επιχειρήσεων, κυρίως οι πολυεθνικές.
• Στην πλειοψηφία των πολυεθνικών υπάρχει ήδη ομάδα Digital 

Transformation, ενώ σε φάση εξέτασης | διαμόρφωσης είναι οι Ελληνικές.
• Τα κυριότερα εμπόδια στο Digital Transformation είναι η ετοιμότητα των 

επιχειρήσεων και εργαζομένων, και η έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού.

Οκτώβριος 2021 | σελ....31
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