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Eργαζόμενοι και τεχνολογία οι κορυφαίοι τομείς επένδυσης για τις 
επιχειρήσεις  

Σχεδόν το ένα τρίτο των επιχειρήσεων αναμένουν ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα αλλάξουν 
ριζικά, από τον τρόπο με τον οποίο κάνουν πωλήσεις μέχρι το πού δραστηριοποιούνται καθώς 
αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Όμως, ενώ τεχνολογίες 
όπως η ρομποτική βρίσκονται στην κορυφή των επενδυτικών τους πλάνων, οι επιχειρήσεις 
πλέον θέτουν ως προτεραιότητα την επένδυση στην ευημερία και στις δεξιότητες των 
ανθρώπων τους, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της HSBC. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ‘Navigator: Made for the Future’, η οποία πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ 2.500 επιχειρήσεων σε 14 χώρες, δείχνουν ότι το 34% όσων λαμβάνουν αποφάσεις, 
πιστεύει ότι οι προτεραιότητές τους στον τομέα της τεχνολογίας θα αλλάξουν «τελείως» μέσα 
στους επόμενους 24 μήνες, ενώ το 45% αναμένει ότι θα αλλάξουν «ελαφρώς». Με τις 
επιχειρήσεις να επιθυμούν να γίνουν περισσότερο πελατο-κεντρικές και να αυξήσουν την 
παραγωγικότητά τους, το 55% σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και την 
ανάπτυξη.   

Ένα αντίστοιχο ποσοστό (52%) θα αυξήσει την επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 43% 
θα διαθέσει χρήματα για την ευημερία των εργαζομένων, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που 
δήλωσε ότι θα επενδύσει σε logistics (42%), σε εργοστάσια και εξοπλισμό (34%) και σε 
εγκαταστάσεις (29%).  

Μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και υιοθετώντας καινοτόμες 
τεχνολογίες, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να γίνουν περισσότερο αποδοτικές, πελατοκεντρικές 
και φιλικές στο περιβάλλον. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 
έρευνα σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερο στην εμπειρία του πελάτη (52%) και 45% θα 
αυξήσουν τις δαπάνες τους, προκειμένου να καταστούν πιο φιλικές στο περιβάλλον τα επόμενα 
2 χρόνια. Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα επιθυμούν 
να γίνουν πιο «πράσινες» για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχους 
εργαζόμενους και 30% επειδή νιώθουν πίεση από τους πελάτες, ώστε να βελτιωθούν σε αυτόν 
τον τομέα.  

Ο Peter Yeates, CEO της HSBC Ελλάδας, σημειώνει «Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αποκαλύπτουν ότι η ταχύτητα των αλλαγών αυξάνεται και ότι τεχνολογικές εξελίξεις που 
θεωρούσαμε ότι θα αργήσουν πολύ να έρθουν, είναι ήδη, εδώ. Την τελευταία δεκαετία εξαιτίας 
του οικονομικού κλίματος, οι ελληνικές επιχειρήσεις εστίασαν τις προσπάθειές τους στον έλεγχο 
του κόστους τους. Η έρευνα, όμως, καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις προκειμένου να συνεχίσουν 
να είναι ανταγωνιστικές στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, πρέπει να στραφούν προς τις 
τεχνολογικές καινοτομίες αλλά και να αρχίσουν να επενδύουν ξανά στο ανθρώπινο δυναμικό 
τους. Εξάλλου, η ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη 
για τους εργοδότες στην Ελλάδα, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό, 
καθώς ένα σημαντικό μέρος υψηλά καταρτισμένων νέων επαγγελματιών έχουν φύγει από τη 
χώρα προκειμένου να εργαστούν στο εξωτερικό». 

Οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει ήδη ορισμένες νέες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη 
(41%), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (40%), οι wearable συσκευές (37%) και οι τεχνολογίες 
αναγνώρισης προσώπου/εικόνας (38%). Τα μεγαλύτερα οφέλη από την εφαρμογή αυτών των 
τεσσάρων τεχνολογιών είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, της εμπειρίας των πελατών και 
της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 

Δελτίο Τύπου 

https://www.business.hsbc.com/navigator
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Ενώ το 76% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες θα κάνουν το προσωπικό τους 
πιο παραγωγικό και το 72% ότι θα ενισχύσουν την ευημερία των εργαζομένων, το 59% τόνισε 
ότι θα χρειάζεται λιγότερους εργαζόμενους στο μέλλον. Τρεις στους πέντε (60%) σκοπεύουν 
να εισάγουν ή να ενισχύσουν ευέλικτες πρακτικές στην εργασία προκειμένου να βελτιώσουν 
την ευεξία του προσωπικού τους και να επιτύχουν την επανεξισορρόπηση μεταξύ 
αυτοματοποιημένης και χειροκίνητης παραγωγής.  

Ο Noel Quinn, CEO HSBC Global Commercial Banking, δήλωσε: «Είναι εμφανής ο 
ενθουσιασμός για τις ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της 
Τεχνητής Νοημοσύνης και της Εικονικής Πραγματικότητας, καθώς οι επιχειρήσεις 
προετοιμάζονται για την κάλυψη των αναγκών των αυριανών πελατών τους. Αυτό που επίσης 
καταδεικνύει η έρευνα είναι ότι το μέλλον δεν θεωρείται πλέον ένας εφιάλτης. Μια επιχείρηση 
μπορεί να έχει ανάγκη λιγότερα άτομα, αλλά αυτά θα πρέπει να είναι πολύ υψηλά καταρτισμένα 
και να νιώθουν δεσμευμένα – για να είναι υγιή και χαρούμενα με τη δουλειά τους- αλλιώς θα 
πάρουν τις δεξιότητές τους και θα τις χρησιμοποιήσουν αλλού. Η ευημερία των εργαζομένων 
και η εταιρική υπευθυνότητα εξελίσσονται, πλέον, σε δείκτη της επιχειρηματικής επιτυχίας». 

 

Οι συνεντεύξεις για τις ανάγκες της έρευνας ‘Navigator: Made for the Future’ 
πραγματοποιήθηκαν σε: Αυστραλία, Καναδά, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, 
Ινδονησία, Μαλαισία, Μεξικό, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και 
ΗΠΑ τον Μάιο του 2019.  

Οι κορυφαίες πέντε τεχνολογίες και δεξιότητες που οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
αναπτύξουν για να είναι «Έτοιμες για το Μέλλον»  

 

#Τέλος# 
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Σημειώσεις προς τους συντάκτες 

 

Σχετικά με την έρευνα Navigator: Made for the future 
Η έκθεση Navigator: Made for the future βασίζεται σε έρευνα η οποία υλοποιήθηκε από την 

εταιρεία Kantar για λογαριασμό της HSBC. Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 

2019, συμμετείχαν 2.500 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 5 εκατομμύρια δολάρια και άνω σε 

14 αγορές παγκοσμίως: Αυστραλία, Καναδάς, ηπειρωτική Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Χονγκ 

Κονγκ, Ινδονησία, Ινδία, Μαλαισία, Μεξικό, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις ή έχουν 

σημαντική συμβολή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική κατεύθυνση της 

επιχείρησης. Η έρευνα αξιολογεί το κλίμα και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων 

βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και τις προοπτικές και το μέλλον των εταιρειών. 

Ασχολείται με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, τις επενδυτικές προτεραιότητες και τις αλλαγές 

που αναμένονται στο μέλλον καθώς και την καινοτομία, το εργατικό δυναμικό και την 

κοινωνική υπευθυνότητα 

 
Η Επιχειρηματική Τραπεζική της HSBC (HSBC Commercial Banking) 

Για περισσότερα από 150 χρόνια, βρισκόμαστε όπου βρίσκεται η ανάπτυξη φέρνοντας τους 

πελάτες μας κοντά στις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Σήμερα, η Επιχειρηματική Τραπεζική της 

HSBC εξυπηρετεί περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο επιχειρήσεις σε 53 αγορές, οι οποίες 

κυμαίνονται από μικρές εταιρείες που εστιάζουν στις εγχώριες αγορές τους μέχρι και μεγάλες 

πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται διεθνώς.  

Είτε πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης, χρηματοδότηση εμπορίου είτε για διαχείριση διαθεσίμων, 

παρέχουμε τα εργαλεία και τη γνώση που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να ευδοκιμήσουν.  

Παρέχουμε στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε ένα γεωγραφικό δίκτυο που καλύπτει πάνω από το 

90% του παγκόσμιου εμπορίου και των κεφαλαιακών ροών. Για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-

network/commercial-banking 

 
 
Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο 
Όμιλος εξυπηρετεί περισσότερους από 39 εκατομμύρια πελάτες σε 66 χώρες και γεωγραφικές 
περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.66 δις δολάρια ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου 2019, η HSBC 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 
παγκοσμίως.  

https://www.business.hsbc.com/navigator
http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-network/commercial-banking
http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-network/commercial-banking
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Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και 
θεσμικούς πελάτες. 

 

Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή 

συμβουλή για την αγορά ή την πώληση καταθέσεων, χρεογράφων, αγαθών ή άλλων 

επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή επενδυτικής συμφωνίας. Η HSBC France, Athens 

Branch δεν συμβουλεύει με το παρόν, δεν δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη για την απόφαση του αναγνώστη που τυχόν βασίστηκε στην ενημέρωση 

αυτή. 

 

#Τέλος όλα# 

 

 

 


